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Sammanfattning 

Dataskyddsförordningen (GDPR) blev den 25e maj 2018 obligatorisk att följa för alla 

organisationer inom Europa som samlar in och behandlar personuppgifter. 

Dataskyddsförordningen ersatte Personuppgiftslagen som tidigare varit den lag som 

inom Sverige reglerat hur organisationer får behandla personuppgifter.  

En central del av Dataskyddsförordningen är den enskildes rättigheter som består av 8 

punkter och redogör för vilka rättigheter som en enskild har när en organisation 

behandlar personuppgifter. Mycket av det som tidigare gällde i personuppgiftslagen har 

utökats genom den enskildes rättigheter och därmed har organisationer som behandlar 

personuppgifter fått förändra sin verksamhet för att möta de nya kraven.  

Syftet med arbetet är att reda ut på vilka sätt som den enskildes rättigheter har påverkat 

en organisation för att kunna efterleva de nya kraven. Genom en litteraturstudie 

identifierades forskning som publicerades innan Dataskyddsförordningen blev 

obligatorisk som analyserar och redogör för hur organisationer bör påverkas av 

Dataskyddsförordnigen.  

Med hjälp av en kvalitativ metod beståendes av intervjuer genomfördes en fallstudie för 

att ta reda på vilken faktiskt påverkan som den enskildes rättigheter inneburit i form av 

vilka anpassningar som organisationen behövt göra för att anses vara i fas med 

lagkraven. Resultatet analyserades och jämfördes med den forskning som identifierats 

för att kunna dra slutsatser kring den faktiska påverkan som rättigheterna inneburit.  

Resultatet visar på vilka sätt som den enskildes rättigheter har påverkat organisationen 

i form av nya administrativa processer, rutiner och teknisk funktionalitet för att kunna 

möta de krav som den enskildes rättigheter kräver.      

 

Nyckelord: GDPR, Dataskyddsförordningen, informationssäkerhet, den enskildes 

rättigheter, kommun 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract  

The General Data Protection Regulation (GDPR) became mandatory on 25 May 2018 for 
all organizations within Europe who collect and process personal data. The General Data 
Protection Regulation replaced the Personal Data Act, which previously was the law that 
regulated in Sweden how organizations may process personal data. 
 
A central part of the GDPR is the individual's rights which consist of 8 rights and 
describe what rights an individual has when an organization processes their personal 
data. Much of what previously applied in the Personal Data Act has been expanded 
through the individual's rights and thus organizations that process personal data have 
had to change their organization to meet the new requirements. 
 
The purpose of this thesis is to sort out in what ways the individual's rights have 
affected an organization in order to comply with the new requirements. By the use of a 
literature study, research has been identified that was published prior to the GDPR 
became mandatory which analyzes and describes how organizations should be affected 
by the data protection ordinance. 
 
With the help of a qualitative method, interviews were conducted via a case study to find 
out what actual impact the individual's rights lead to in the form of which adjustments 
the organization needed to make in order to be considered in phase with the legal 
requirements. The result of the interviews was analyzed and compared with the 
previously identified research to be able to draw conclusions about the actual impact of 
the new rights. 
 
The result shows in what ways the individual's rights have affected the organization in 
the form of new administrative processes, routines and technical functionality in order 
to meet the requirements that the individual's rights require. 
 
 
Keywords: GDPR, The General Data Protection Regulation, information security, the 
rights of the individual, municipality 
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1 Inledning 

Digitaliseringens framfart i samhället har resulterat i att organisationer idag samlar in 

och behandlar stora mängder personuppgifter, vilket enligt Datainspektionen (U.D.b) 

innebär all slags information som kan knytas till en levande person. 

Personuppgifter kan samlas in och behandlas av flera olika anledningar och lagras och 

behandlas oftast via IT-system. Tidigare har personuppgiftslagen (PuL) varit den lag 

som reglerat hur hanteringen av personuppgifter får gå till, men ersattes den 25 maj 

2018 av GDPR (Dataskyddsförordningen). Dataskyddsförordningen ersatte det tidigare 

EU direktivet 95/46/EC gällande behandling av personuppgifter inom Europa, främsta 

anledningen var att det tidigare direktivet inte ansågs ge en bra grund till lagstiftning 

längre då teknikens framsteg inneburit stora förändringar sedan direktivet författades 

år 1995 då endast 1% av värdens befolkning använde internet (Tankard, 2016). 

Utöver faktumet att det gamla direktivet inte längre ansågs vara modernt, så hade 

tidigare varje enskilt land skapat sig egen lagstiftning utifrån en tolkning av direktivet, 

vilket kunde orsaka vissa problem länderna emellan, skillnaden med den nya 

Dataskyddsförordningen är att samtliga länder inom Europa samma lagstiftning. 

Flertalet studier utfördes innan Dataskyddsförordningens införande, bland annat av 

Tikkinen-Piri, Rohunen och Markkula (2018) och Tankard (2016) med syftet att reda ut 

vad förordningen skulle innebära för organisationer som samlar in och behandlar 

personuppgifter. Däremot finns inte många studier att tillgå gällande hur den faktiska 

implementeringen gick till efter den 25e maj 2018 då förordningen blev obligatorisk för 

alla organisationer inom Europa som behandlar personuppgifter. Undersökningar har 

efter att lagen börjat gälla utförts med syfte att ta reda på hur organisationer arbetar 

med att uppfylla kraven i Dataskyddsförordningen, bland annat av Deloitte (2018)  

(2018), som generellt indikerar att mycket arbete kvarstår för att nå en fullgod nivå av 

efterlevnad. Ett behov av fler studier gällande vilken faktisk påverkan 

Dataskyddsförordningen haft på organisationer kan därmed motiveras. 

Syftet med studien i denna rapport är att undersöka hur den enskildes rättigheter enligt 

Dataskyddsförordningen har påverkat organisationer samt vilka förändringar 

rättigheterna fört med sig, vilket i sin tur bidrar till en större förståelse för hur lagkraven 

kan införas och efterlevas. 
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2 Bakgrund 

Kapitlet ger en inblick till de ämnen som problemområdet är sprunget ur. 

Informationssäkerhet är en viktig aspekt vid behandling och lagring av känsliga personuppgifter, 

därför förklaras begreppet tillsammans med information kring standarden ISO 27000. 

Vidare ges bakgrund till vad Dataskyddsförordningen innebär, skillnader jämfört med 

personuppgiftslagen, förberedelser inför Dataskyddsförordningen införande, samt den enskildes 

rättigheter. 

2.1 Informationssäkerhet  

Internetrelaterad brottlighet utgör idag ett stort hot mot organisationer i form av 

dataintrång, identitetskapning och andra typer av bedrägerier, Ahmed, Ahmed Soomro 

och Hussain Shah (2018) hänvisar i sin artikel till hur vanligt dataintrång i 

Storbritannien är, där 93% av större organisationer och 87% av mindre organisationer 

rapporteras någon gång blivit utsatta för ett dataintrång. Informationssäkerhet har 

därmed en betydande roll, då organisationer genom informationsteknologi hanterar och 

lagrar stora mängder information, som ofta klassificeras utifrån hur betydelsefull den är, 

samt vilka konsekvenser en förlust skulle kunna ha på den aktuella verksamheten. 

Exempelvis beräknas kostanden för en organisation som drabbas av ett dataintrång i 

Storbritannien till ca 1.4 miljoner pund, samt resultera i en ca 9.3 månader lång 

återhämtningstid (Ahmed et al. 2018). Organisationer måste till följd av de olika typer 

av risker och hot som finns kopplade till den information som hanteras och lagras 

internt och externt vara kapabla att skydda sin information. 

”Information security concerns the protection of information assets, aiming to maintain 

confidentiality, integrity, availability and accountability of information” (SIS, 2003). 

Definitionen av SIS (2013) redogör för att informationssäkerhet definieras som 

skyddandet av informationstillgångar, där krav gällande informationens konfidentialitet, 

tillgänglighet och riktighet ställs. MSB (2015) menar att tillgänglighet syftar till att 

informationen alltid ska finnas tillgänglig när den behövs, riktighet syftar till att 

informationen ska kunna gå att lita på genom att ha en övertygelse om att informationen 

är korrekt, det vill säga inte manipulerad eller förstörd, och konfidentalitet syftar till att 

endast behöriga personer ska få tillgång till informationen (MSB, 2015). 

Åhlfeldt, Spagnoletti och Sindra (2007) har utvecklat en informationssäkerhetsmodell 

(Figur 1) gällande informationssäkerhet som koncept, med syftet att utöka kunskapen 

inom informationssäkerhetsdomänen genom att ta fram ett välgrundat teoretiskt 

ramverk som kan användas i analys och designfasen av kompatibla system. Modellen 

har även visat sig vara användbar i vetenskapliga och utbildningssyften. Modellen av 

Åhlfeldt et al. (2007) bygger på de tidigare nämnda egenskaperna tillgänglighet, 

riktighet och konfidentalitet, där dessutom andra egenskaper har adderats i form av 

spårbarhet, oavvislighet, ansvarsskyldighet, autentisering och auktorisation. Begreppen 

vill Åhlfeldt et al. (2007) hävda representerar konceptet informationssäkerhet. Utöver 

begreppen finns säkerhetsåtgärder representerade i modellen, uppdelade i 
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administrativa och tekniska aspekter, då dessa behövs för att kunna uppnå ovan 

nämnda egenskaper. Administrativa säkerhetsåtgärder syftar till styrningen av 

informationssäkerhet och är en del av den övergripande säkerheten och berör hela 

verksamheten. De administrativa säkerhetsåtgärderna är uppdelade i formella och 

informella, samt att formella i sin tur är uppdelade i externa och interna. Exempel på 

administrativa säkerhetsåtgärder är strategier, policys, riskbedömningar och utbildning. 

Modellen av Åhlfeldt et al. (2007) gör skillnad gällande administrativ och teknisk 

säkerhet, där teknisk säkerhet, där teknisk säkerhet är uppdelad i IT-säkerhet och fysisk 

säkerhet. IT-säkerhet syftar till skydd av den information som finna lagrad i tekniska 

system, och består i sin tur delvis av datasäkerhet, som innebär skydd av hårdvara och 

dess innehåll, samt kommunikationssäkerhet som syftar till skyddandet av nätverk som 

delar information mellan datorer. Fysisk säkerhet innebär de säkerhetsåtgärder som 

innefattar skydd av fysiska informationstillgångar, där exempelvis skydd i form av 

brandvarnare (Åhlfeldt et al. 2007).   

Figur 1. Informationssäkerhetsmodellen enligt Åhlfeldt, Spagnoletti och Sindra (2007). Modellen 

används med författarnas tillstånd. 

2.2 ISO 27000 – Ledningssystem för informationssäkerhet 

För att vägleda organisationers arbete med informationssäkerhet finns ett antal 

standarder att tillgå. Syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta 

rutiner, vilket resulterar i en gemensam lösning på återkommande problem (SIS, U.D.b). 

Swedish Standard Institute (SIS) är en organisation vars syfte består av att arbeta fram 

standarder inom ett flertal områden genom att samla aktörer och experter i tekniska 

kommittéer, där utveckling av standarder pågår globalt, europeiskt och nationellt (SIS, 

U.D.a). Inom området informationssäkerhet har SIS arbetat fram standarden ISO 27000-

serien, vilket är en ledningssystemsstandard gällande informationssäkerhet. 

Ledningssystem beskriver hur en organisation styr sin verksamhet genom dess policy, 

mål, processer/aktivitetsflöden med fasta rutiner, mätkriterier och uppföljning.  
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En ledningssystemsstandard fungerar som vägledning och stöd för en organisations 

uppbyggnad av sitt ledningssystem. Om samtliga krav i standarden uppfylls via 

ledningssystemet kan organisationen bli certifierade enligt den aktuella ISO-standarden 

(SIS, U.D.c; Disterer, 2013). 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett metodstöd som 

bygger på ISO 27000-serien med syftet att underlätta för personer som arbetar med 

införandet av ledningssystemet. Metodstödet fokuserar främst på hur ett systematiskt 

informationssäkerhetsarbete kan utformas och användas utifrån standarderna, då 

standarderna har mer fokus på vad som behöver göras (MSB, 2015). Metodstödet 

kretsar kring fyra metodsteg: identifiera & analysera, utforma, använda och följa upp & 

förbättra, samt de tillhörande arbetsprocesser som är kopplade till metodstegen (MSB, 

2015). 

2.3 Dataskyddsförordningen (GDPR – The General Data Protection 

Regulation) 

I april 2016 godkändes den nya Dataskyddsförordningen av EU-parlamentet efter fyra 
år av debatter och diskussioner. Dataskyddsförordningen är sprungen ur det tidigare 
europeiska dataskyddsdirektivet 95/46/EC som antogs år 1995. Behov av att omarbeta 
det tidigare direktivet uppmärksammades på grund av teknikens stora framsteg sedan 
det ursprungliga direktivet författades (EDPS, U.D.). 
 
Dataskyddsförordningens huvudsakliga syfte är att genom lag skydda människors 
rättigheter och friheter, där särskilt fokus ligger på rätten till skydd av enskildas 
personuppgifter. Rätten till ett privatliv uttrycks i den Europiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  
Grundläggande bestämmelser gällande enskildas rätt till privatliv och skydd för 
personuppgifter utgör en grund för lagstiftningen gällande behandling av 
personuppgifter i Dataskyddsförordningen. Ytterligare viktiga syften med 
Dataskyddsförordningen innefattar att skapa en likvärdig nivå gällande skydd av 
personuppgifter i samtliga av EUs länder, vilket har till syfte att inte hindra det fria 
flödet av uppgifter mellan länderna (Datainspektionen, U.D.a). 
Dataskyddsförordningen beslutades träda i laga kraft den 25e maj 2018 för samtliga 
länder inom EU, och ersatte då förutom direktivet från 1995 även diverse nationella 
lagar som exempelvis PuL (Personuppgiftlagen), som tidigare varit den lag som 
reglerade hur hantering av personuppgifter gick till i Sverige (Datainspektionen, U.D.b). 

2.3.1 Skillnader mellan Dataskyddsförordningen och Personuppgiftslagen 

Personuppgiftlagen (PuL) trädde i kraft år 1998 i Sverige och hade till syfte att skydda 

människors personliga integritet vid behandling av personuppgifter. PuL var till stor del 

baserad på det tidigare europeiska dataskyddsdirektivet 95/46/EC, som bestod av 

gemensamma regler vilket hade beslutats av EU (Datainspektionen, U.D.b).   

Enligt Jonasson (2018) finns det många likheter mellan PuL och de nya lagar som 

Dataskyddsförordningen innefattar, förutom inom vissa områden: 
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 Ansvarsskyldighet 

Organisationer som samlar in och behandlar personuppgifter måste specificera i 

vilket syfte insamlingen sker, samt hur personuppgifter kommer att användas. 

Kravet enligt PuL var endast att organisationer måste redogöra för vad 

personuppgifterna ska användas till när dom väl är insamlade (Jonasson, 2018). 

 Anmälan till Datainspektionen  

Om en incident skulle inträffa, exempelvis en dataläcka, intrång eller om 

personuppgifterna oavsiktligt försvinner, är kravet enligt Dataskyddsförordningen 

att incidenten måste anmälas till datainspektionen, och i vissa fall även informera de 

individer vars personuppgifter varit aktuella för incidenteten. I PuL fanns inget 

liknande krav (Jonasson, 2018). 

 Dataskyddsombud  

I vissa fall måste ett dataskyddombud utses (Jonasson, 2018). 

 Sanktionsavgifter 

Om en organisation bryter emot Dataskyddsförordningen kan det leda till 

omfattande bötesbelopp beroende på hur allvarlig överträdelsen är. Bötesbeloppet 

ligger på maximalt 20 miljoner euro, eller 4 procent av organisationens globala 

omsättning (Jonasson, 2018). 

 Dataportabilitet 

Dataskyddsförordningen ger den enskilde rätten att kunna begära ut sina 

personuppgifter via registerutdrag, samt få uppgifterna överförda till en annan 

organisation om tekniken för att realisera det finns tillgänglig (Jonasson, 2018). 

2.3.2 Organisationers förberedelser inför Dataskyddsförordningen 

Organisationer som behandlar personuppgifter inom Europa fick se över och anpassa 
sin verksamhet inför att den nya Dataskyddsförordningen skulle träda i kraft. En 
förstudie genomfördes av Tikkinen-Piri et al. (2018) med syftet att identifiera viktiga 
aspekter som organisationer måste ta hänsyn till inför Dataskyddsförordningens 
införande. Genom en litteraturstudie kunde författarna till artikeln identifiera 
sammanlagt tolv aspekter som ansågs viktiga för organisationer att ta hänsyn till. De 
tolv aspekterna enligt Tikkinen-Piri et al. (2018) presenteras här nedan:  

 
1. Specificera syfte och omfattning gällande behovet av behandling av data  

2. Ta hänsyn till villkor gällande internationell databehandling 

3. Skapa ”integritet via design” med inbyggt dataskydd som standard  

4. Kunna påvisa att Dataskyddsordningen krav efterlevs via förhållningspolicy 

5. Ta fram processer som hanterar dataintrång 

6. Ta hänsyn till finansiella påföljder om kraven inte efterlevs 

7. Utse ett dataskyddsombud 

8. Förse individer med information gällande behandling av deras personuppgifter 

9. Samtycke gällande behandling av personuppgifter 

10.  Möjliggöra för ”rätten att bli glömd” 

11.  Möjliggöra för dataportabilitet 

12.  Upprätthålla dokumentation 
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2.3.3 Den enskildes rättigheter gällande personuppgiftsbehandling 

Enligt Datainspektionen (U.D.c) innefattar Dataskyddsförordningen ett flertal 

grundläggande rättigheter för den enskilde gällande behandling av dennes 

personuppgifter. Rättigheterna består av åtta punkter: 

1. Rätten att få veta vem som behandlar vad och varför 

Organisationer har enlighet med Dataskyddsförordningen skyldighet att tydligt 

informera den enskilde om hur personuppgifterna kommer att användas, vilket 

innefattar: 

 Syftet med behandlingen och insamlandet av personuppgifterna. 

 Rättslig grund till varför uppgifterna behandlas. 

 Hur länge uppgifterna kommer att lagras. 

 Vilka som mer kommer att få tillgång till uppgifterna. 

 Grundläggande dataskyddsrättigheter. 

 Om uppgifterna kommer att användas utanför EU. 

 Rätten om att framföra klagomål. 

 Hur samtycket kan tas tillbaka. 

 Kontaktuppgifter till organisationen som använder uppgifter, samt till 

dataskyddombudet. 

Övriga krav innefattar bland annat att ovanstående information ska presenteras på ett 

klart och tydligt språk (Datainspektionen, U.D.c). 

2. Rätten att få tillgång till uppgifter 

Den enskilde har enligt denna punkt rätt att få en kopia över dom personuppgifter som 

finns lagrade gällande individen (Datainspektionen, U.D.c). 

3. Rätten att invända 

Om en organisation behandlar personuppgifter utan att ett samtycke har upprättats, har 

den enskilde rätten att invända (Datainspektionen, U.D.c). 

4. Rätten att korrigera uppgifter 

Den enskilde ska inneha rätten att få sina lagrade personuppgifter ändrade, vilket kan 

vara relevant om felaktiga, ofullständiga eller oriktiga uppgifter finns lagrade, vilket ska 

ske utan onödigt dröjsmål (Datainspektionen, U.D.c). 

5. Rätten att få uppgifter borttagna och bli bortglömd 

Enligt denna punkt kan den enskilde begära att organisationen upphör med att behandla 

personuppgifterna efter att ett samtyckesavtal har begärts. Enligt förordningen ska det 

vara lika lätt att upphäva ett samtyckesavtal som att ge det, dock kan undantag för 

rätten göras om personuppgifterna samlas in av juridiska skäl. Den enskilde har även 
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rätt till att få sina personuppgifter borttagna permanent om de inte längre behövs eller 

behandlas olagligt (Datainspektionen, U.D.c). 

6. Rätten att ha insyn i automatiska beslut som involverar personuppgifter 

I vissa fall tas beslut baserade på personuppgifter automatiskt med hjälp av algoritmer, i 

dessa fall har organisationen skyldighet att informera när ett beslut har tagits 

automatiskt. Vidare skyldigheter innefattar rätten till att få beslutet granskat av en 

människa, samt möjlighet att bestrida beslutet (Datainspektionen, U.D.c). 

7. Rätten att flytta uppgifter (dataportabilitet) 

Efter att ett avtal har utfärdats, vilket ger en organisation rätten till att behandla 

personuppgifter, finns rätten att kunna få uppgifter återlämnande eller överförda till en 

annan organisation vars tjänster önskas av individen. Detta krav gäller bara i dom fall då 

överföringen av uppgifterna är tekniskt genomförbar (Datainspektionen, U.D.c). 

8. Förlorade eller stulna uppgifter 

Om en incident uppstår gällande en organisations lagring av personuppgifter som 

innebär en risk, så har organisationen skyldighet att informera den nationella 

dataskyddmyndigheten. Om incidenten, exempelvis en dataläcka, utgör en hög risk för 

den enskilde har organisationen även skyldhet att informera den enskilde personligen 

(Datainspektionen, U.D.c). 

2.3.4 Införande och efterlevnad 

Deloitte (2018) genomförde en enkätundersökning sex månader efter att 

dataskyddsförordningens börjat gälla i Europa. Studiens syfte var att undersöka hur 

konsumenter uppfattar skillnader sedan Dataskyddsförordnigens införande, samt hur 

organisationer har hanterat omställningen till de nya lagarna både inom och utanför 

Europa. Undersökningen genomfördes i 11 länder och baseras på 1100 enkätsvar från 

respondenter som är involverade i arbetet med Dataskyddsförordningen inom 

respondenternas respektive organisationer, samt 1650 enkätsvar från konsumenter. 

Studien av Deloitte (2018) indikerar på att Dataskyddsförordningens införande har varit 

relativt lyckat för de flesta organisationer som investerat resurser för att kunna uppnå 

efterlevnad av Dataskyddsförordningen. Studien ger dock indikationer på att det finns 

mycket arbete kvar att göra då endast 15% av de tillfrågade organisationerna som gjort 

betydliga investeringar i att uppnå full efterlevnad av datasskyddförordningen anser 

vara klara med arbetet att uppnå kraven, vilket enligt studien kan tolkas som att 

organisationerna behöver arbeta vidare med integrera och upprätthålla de förändringar 

som implementeras som en följd av Dataskyddsförordningens införande. Flera 

slutsatser dras av Deloitte (2018) gällande orsaker till varför organisationerna inte 

efterlever kraven i Dataskyddsförordningen ännu, ett av skälen tycks vara att inte 

tillräckliga resurser inom organisationerna finns för att arbeta mot efterlevnad, vilket 

35% av de tillfrågande organisationerna uppger. 92% av organisationerna tror att full 
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efterlevnad av Dataskyddsförordningen kommer kunna uppnås långsiktigt (Deloitte, 

2018). 
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3 Problemområde 

Kapitlet beskriver den frågeställning som rapporten ämnar att besvara, baserat på en beskrivning 

av problemområdet. Kapitlet redogör även för avgränsningar gällande frågeställningen, samt 

studiens förväntade resultat.    

Digitaliseringen och teknikens framfart i samhället har resulterat i att personuppgifter i 

stor utsträckning samlas in och behandlas av organisationer, oftast genom att personen i 

fråga delat med sig av uppgifterna för att få tillgång till tjänster eller i konsumtionssyfte. 

Personuppgifter är information som kan härledas till en levande person, vilket kan 

innebära att uppgifterna är känsliga och kan i vissa fall förorsaka skada om de används i 

felaktiga syften, som exempelvis riktad marknadsföring, vilket ställer höga krav på 

säkerhet kring lagring och hantering av dessa uppgifter. I Sverige har 

personuppgiftslagen tidigare varit den lag som reglerat hur personuppgifter får 

behandlas av organisationer, fram tills den 25 maj 2018 då personuppgiftslagen ersattes 

av Dataskyddsförordningen, vilket medförde att de organisationer som inom Sverige 

hanterar personuppgifter fick se över sin verksamhet för att kunna anpassa sig till de 

nya krav som förordningen förde med sig.  

Studier av bland annat Tikkinen-Piri et al. (2018) och Tankard (2016) genomfördes 

innan Dataskyddsförordningen trädde i kraft, där syftet var att efterforska hur 

organisationer kan förberedas för att kunna anpassa sin verksamhet till de numera 

skärpta kraven gällande hur personuppgifter får samlas in och behandlas. 

Jonasson (2018) menar att Dataskyddsförordningen till en ganska stor del efterliknar 

PuL som var den lag som tidigare styrde organisationers behandling och insamling av 

personuppgifter i Sverige, förutom på vissa punkter. De åtta punkter som utmärker sig 

mest utgör också det mest centrala i människors rättigheter gällande behandling av 

personuppgifter som beskrivs i Dataskyddsförordningen. 

 

När studien i denna rapport genomförs har knappt ett år passerat sedan 

Dataskyddsförordningen blev obligatorisk för alla organisationer inom Europa som 

behandlar och samlar in personuppgifter, därmed finns inte många vetenskapliga 

studier att tillgå som inriktar sig på vilken faktisk påverkan som 

Dataskyddsförordningen inneburit, samt vad som krävs av organisationer för att lagen 

ska fullföljas i praktiken. 

 

Dobos (2019) och Lindström (2018) är exempel på aktuella händelser som visar att 

problem existerar som hindrar organisationer från att efterleva 

Dataskyddsförordningen, då incidenter ibland inträffar där personuppgifter blottas. 

Påföljden för en organisation som inte efterlever Dataskyddsförordningen kan resultera 

i omfattande bötesbelopp på 20 miljoner euro eller 4% av årsomsättningen för allvarliga 

brott, samt 10 miljoner euro eller 2% av årsomsättningen för mindre allvarliga brott.  

Utöver bötesbeloppen kan människor fara illa till följd av att personuppgifter behandlas 

på felaktigt sätt eller hamnar i felaktiga händer, vilket även kan ha resultera i ett 
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allvarliga konsekvenser för organisationen som varit ansvarig för personuppgifterna, 

bland annat genom skadat förtroende för dess verksamhet. Avsaknaden av 

vetenskapliga studier i kombination med de eventuella påföljder som organisationer 

ställs inför om inte Dataskyddsförordningen efterlevs utgör tillsammans ett behov av 

studier gällande hur organisationer påverkades samt hur kraven efterlevs. 

3.1 Problem/fråga 

Baserat på den problemformulering som tidigare diskuterats ämnar detta arbete att 

besvara följande frågeställning: 

”Vilka grundläggande krav ställs på en organisation för efterlevnad av den 

enskildes rättigheter enligt Dataskyddsförordningen?” 

 

Frågeställningen kommer att undersöka hur organisationer har påverkats av kraven i 

Dataskyddsförordningen gällande den enskildes rättigheter vid insamling, behandling 

och lagring av personuppgifter. Genom att ta reda på hur organisationer har påverkats 

och vilka förändringar införandet har inneburit gällande den enskildes rättigheter kan 

ett teoretiskt ramverk skapas som bidrar till ökad förståelse för hur organisationer kan 

införa och fullfölja lagen, som också är studiens syfte. En uppdelning kommer ske 

bestående av kategorier, som innefattar organisatoriska, administrativa och tekniska 

aspekter av verksamheten. 

3.2 Avgränsningar 

Studiens syfte är att identifiera hur en organisation har påverkats av kraven i den 

enskildes rättigheter, vilka redogörs för i delkapitel 2.3.3, samt formulera ett teoretiskt 

ramverk där fokus kommer kretsa kring de huvudsakliga krav som ställs på 

organisationen. De åtta punkterna i den enskildes rättigheter anses utgöra kärnan i 

Dataskyddsförordningen gällande människors rättigheter vid organisationers insamling, 

behandling och skyddsåtgärder gällande personuppgifter.   

3.3 Förväntat resultat 

Undersökningen ämnar resultera i ett teoretiskt ramverk kring vilka delar av 

organisationer som har påverkats av den enskildes rättigheter, samt vilka 

grundläggande åtgärder som behövt införas för att efterleva kraven.   
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4 Metod 

Kapitlet beskriver vilken vetenskaplig metod som valdes för att kunna besvara frågeställningen, de 

moment som ingår i den valda metoden samt det faktiska genomförandet.   

4.1 Metodval 

Nästa steg efter att en problemformulering samt en frågeställning har formulerats är 

enligt Berndtsson, Hansson, Olsson och Lundell (2008) att välja en lämplig och 

systematisk metod passande frågeställningen, vilket i sin tur är avgörande för att 

arbetets resultat ska bli lyckat. En metod representerar i allmänhet vilka medel, 

procedur eller teknik som används för att kunna utföra en process på ett logiskt, ordnat 

och systematiskt sätt, och sett ur ett vetenskapligt perspektiv representerar en metod 

ett organiserat tillvägagångsätt för problemlösning som inkluderar (1) datainsamling, 

(2) formulera en hypotes eller tes, (3) testning av hypotes, (4) tolka resultat, samt (5) 

fastställa en slutsats som kan utvärderas självständigt eller av andra (Berndtsson et al. 

2008). 

Inledande 
litteraturstudie

Intervjuer
Transkribering och 
sammanställning 

Litteraturstudie 
baserad på 

intervjuernas 
resultat 

Analys

 
Figur 2. Författarens modell över den vetenskapliga metoden. 

4.2 Litteraturstudie 

Under arbetets inledande skede togs ett beslut om att delvis basera den kvalitativa 

undersökningen på tidigare forskning inom studiens ämnesområde, vilket motiverade 

genomförandet av en litteraturstudie med syfte att kunna bidra till att skapa en 

grundläggande förståelse för det ämne som frågeställningen senare kom att grundas på, 

vilket är i enlighet med hur Webster & Watson (2002) definierar en litteraturstudie: 

“A review of prior, relevant literature is an essential feature of any academic project. An 

effective review creates a firm foundation for advancing knowledge. It facilitates theory 

development, closes areas where a plethora of research exists, and uncovers areas where 

research is needed” (Webster & Watson, 2002). 

Litteraturen identifierades genom användandet av sökmotorer, främst Google Scholar, 

där sökord och kombinationer relaterade till GDPR och informationssäkerhet användes. 

Litteraturstudien breddades något genom att granska fler källor än vetenskapliga, då 

ämnet i vilket studien genomförs är relativt nytt är utbudet av forskningsartiklar något 

begränsat. Den kompletterande litteraturen identifierades främst genom att söka på 

liknande termer som vid sökningen av vetenskapliga artiklar, fast via Google samt 

Datainspektionens webbplats. I arbetes senare del genomfördes ytterligare en 

litteraturstudie vars syfte var att öka den vetenskapliga bredden. Denna litteraturstudie 

genomfördes efter att intervjuerna transkriberats och sammanställts. Sökningen 
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baserades denna gång på resultatet av intervjuerna och litteraturen identifierades 

främst genom snöbolls-metoden, där referenser som används i de forskningsartiklar 

som tidigare identifierats i den inledande litteraturstudien granskades.  

4.3 Kvalitativ forskningsmetod 

En kvalitativ forskningsmetod beståendes av intervjuer genomfördes för att kunna 

besvara den frågeställning som tidigare formulerats utifrån litteraturen. Denna typ av 

forskningsmetod lämpar sig enligt Berndtsson et al. (2008) för att undersöka mänskliga 

och organisatoriska aspekter i förhållande till teknik, vilket studien delvis ämnar göra. 

Kvalitativa forskningsmetoder är enligt Alvehus (2013) på ett övergripande plan 

kopplade till meningar och innebörder, snarare än statistiska verifierbara samband som 

mer kännetecknar en kvantitativ forskningsmetod. 

4.3.1 Fallstudie 

Fallstudier ger forskaren en möjlighet att på djupet undersöka ett specifikt fall i dess 

naturliga miljö (Patton, 2015; Berndtsson et al. 2008). Fallstudier går oftast ut på att ett 

begränsat antal fall undersöks, i många fall endast ett, vilket medför en stor 

detaljrikedom gällande ett specifikt fenomen. Berndtsson et al. (2008) skriver att 

fallstudier är särskilt lämpliga i fall där forskningen ämnar undersöka ett fenomen inom 

ett område som vid tidpunkten inte är väl undersökt eller förstått. Frågeställningen i 

denna rapport ämnar att undersöka inom vilka delar av en verksamhet som påverkas av 

Dataskyddsförordnigen krav gällande den enskildes rättigheter. Då dessa lagar trädde i 

kraft så sent som 25 maj 2018, är fenomenet fortfarande relativt nytt och outforskat, 

vilket motiverar fallstudie som en lämplig avgränsning, då möjligheten att få en detaljrik 

inblick i hur en specifik verksamhet har påverkats.  

Fallstudien i denna undersökning genomfördes genom att intervjua personer med en 

stor inblick i Dataskyddsförordningen samt i de organisationer som är kopplade till 

fallstudien, vilket består av två kommuner inom Västra Götalands län.  

4.3.2 Intervjuer 

Det huvudsakliga syftet med intervjuer är att möjliggöra för forskaren att sätta sig in i en 

annan persons perspektiv, genom att få reda på hur personen tänker eller känner kring 

ett speciellt ämne kan forskaren få en bild av personens åsikter, känslor, efterenheter 

och tankar (Patton, 2015; Alvehus, 2013). Patton (2015) förklarar ingående att det finns 

tre olika typer av öppna intervjuer som vanligtvis används inom kvalitativ forskning, 

den informella konversationsintervjun, den allmänna intervjuguiden, samt den 

standardiserade öppna intervjun. Det som primärt skiljer mellan de tre är de typer av 

förberedelser som behöver genomföras innan intervjun, samt vilken utrymme 

respondenten tillåts få, samt hur strikt intervjun förhåller sig till de frågor som tidigare 

formulerats (Patton, 2015). Den standardiserade öppna intervjun, eller den semi-

strukturerade intervjun som är ett mer vedertaget begrepp, är en blandning av en öppen 
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och en stängd typ av intervju, där frågorna som förberetts på förhand består av ett fåtal 

öppna frågor eller bredare teman som samtalet centreras kring (Alvehus, 2013). 

Intervjuerna i studien har genomförts baserade på öppna semi-strukturerade intervjuer, 

då studiens syfte delvis består i att undersöka hur de organisationer som fallstudien 

innefattar har påverkats av den enskildes rättigheter.  

En pilotintervju genomfördes med R1 med syfte att utvärdera intervjumallen. Intervjun 

med R1 kom att avhandla generella utmaningar relaterade till den enskildes rättigheter 

inom kommunal verksamhet samt införandet av Dataskyddsförordningen som helhet, 

snarare än specifikt hur den enskildes rättigheter påverkat respondentens organisation.     

Intervjuerna genomfördes delvis via programvaran Skype samt via fysiska möten. Alla 

intervjuer spelades in via en dator och transkriberingarna påbörjades direkt efter att 

intervjuerna ägt rum. I tabell 1 visas tillvägagångssätt, längd och datum för intervjuerna.  

Tabell 1: Lista över intervjuer 

Respondent  Tillvägagångssätt Längd Datum 

R1 Skype 40 min 2019-04-08 

R2 Fysiskt möte 35 min 2019-04-10 

R3 Fysiskt möte 40 min 2019-04-10 

R4 Fysiskt möte 61 min 2019-04-11 

4.3.3 Frågekonstruktion 

Frågemallen som har använts vid intervjutillfällena är uppdelad i två sektioner. Den 

första sektionen består av inledande frågor, vars syfte är att ge en förståelse för 

respondenternas yrkesroll, bakgrund, erfarenhet, hur lång tid de arbetat för 

organisationen samt om de varit delaktiga i arbetet med att införa 

Dataskyddsförordningen i organisationen. I denna inledande del ställs även en fråga 

gällande hur respondenterna anser att Dataskyddsförordningen som helhet efterlevs i 

organisationen. Nästa del i intervjumallen kretsar kring frågor kopplade till de åtta 

punkterna i den enskildes rättigheter. Varje enskild rättighet har frågor som berör 

rättighetens påverkan på den aktuella verksamheten, samt huruvida respondenterna 

anser att rättigheterna efterlevs av sina respektive organisationer. Intervjumallen 

avslutas med en fråga gällande om respondenterna har något övrigt de önskar tillägga. 

Intervjumallens frågor utvärderades genom en pilotintervju med respondent 1. 

4.3.4 Urval 

Enligt Alvehus (2013) finns det fyra olika typer av urvalstrategier beroende på vad 

undersökningen ämnar besvara samt vilken typ av metod som används; slumpmässiga 

urval, strategiska urval, snöbollsurval samt bekvämlighetsurval. Slumpmässiga urval 
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används främst inom kvantitativ forskning, där syftet oftast är att kunna göra statistiska 

beräkningar. Strategiska urval går ut på att respondenter väljs specifikt utifrån de 

undersökningsfrågor som ska ställas, där respondenterna kan förhålla sig till de frågor 

som ställs. I ett snöbollsurval använder forskaren sig av de personer som en kontakt 

redan är etablerad med, för att möjliggöra för att hitta fler personer att intervjua. Den 

sista urvalstrategin som Alvehus (2013) nämner är bekvämlighetsurval, som grundar sig 

i att forskaren i fråga baserar sitt urval på den grupp av möjliga respondenter som finns 

tillgängliga, exempelvis att studenter ofta tenderar till att intervjua andra studenter 

(Alvehus, 2013). 

Urvalet av respondenter till studien grundar sig i en strategisk urvalsstrategi, där 

respondenter har valts ut baserat på den yrkesroll respondenterna innehar inom 

organisationen. Studien ämnar undersöka vilken påverkan den enskildes rättigheter haft 

på verksamheten samt vilka åtgärder som verksamheten vidtar för att säkerhetsställa 

att lagen efterlevs, därför har respondenter som har arbetat eller arbetar med dessa 

frågor blivit intervjuade, vilket involverar verksamhetens dataskyddsombud samt andra 

yrkesroller som på förhand anses ha kunskap inom området. Urvalsprocessen övergick 

senare i ett snöbollsurval, då de respondenter som valts via det strategiska urvalet 

ombads att förmedla vidare kontakt till andra personer inom organisationen som kunde 

agera respondenter.  

4.3.4.1 Presentation av fallstudiens organisationer och respondenter 

Organisation A 

Organisationen är en fackförvaltning vars uppdrag består i att vara en intern 

serviceleverantör till stadens förvaltningar och bolag. Tjänsterna levereras inom ett 

flertal områden inom som exempelvis HR, Lönehantering, IT, fakturering, grafisk design 

samt utbildningar. Organisationen är belägen i Västra Götalands län. 

 Respondent 1 (R1) arbetar sedan 1 år tillbaka som dataskyddsombud inom 

organisation A. Respondentens arbetsuppgifter består av fyra huvudsakliga 

uppgifter, vilka är att (1) agera kontaktperson till datainspektionen, (2) agera 

kontaktperson till den enskilde, (3) granska organisationens efterlevnad av 

Dataskyddsförordningen, samt (4) att ge råd och stöd till verksamheten i frågor som 

rör Dataskyddsförordningen. Respondenten har bland annat tidigare arbetat på 

förvaltningsrätten, arbetat med policy & privacy frågor i London och Bryssel, samt 

lobbat och varit delaktig i arbetet med att ta fram Dataskyddsförordningen. 

Respondenten deltog i arbetet med att införa Dataskyddsförordningen i 

organisationen genom att ge råd och stöd till verksamheten inom respondentens 

fyra huvudsakliga arbetsområden. Övrigt deltagande bestod bland annat i att utföra 

granskningar och revisioner, samt utföra en GAP-analys.  

Organisation B 

Organisationen bedriver kommunal verksamhet i en kommun i Västra Götalands län.  
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 Respondent 2 (R2) arbetar som förvaltningsledare inom den kommunala sektorn 

HR & lön sedan 1 år tillbaka. Respondentens arbetsuppgifter går ut på att ha det 

övergripande ansvaret för organisationens personalsystem genom att planera, 

prioritera och se till att de systemspecialister som är mer specifikt fokuserade på de 

olika systemen får rätt förutsättningar att kunna göra utföra sina arbeten. 

Respondentens bakgrund består bland annat i liknande roller, exempelvis 

projektledare och arbetsledare. Respondenten var till en början inte delaktig i 

arbetet med att införa Dataskyddsförordningen, utan blev involverad först då 

projektgruppen hade lyckats identifiera vad som behöver göras, hur kommunen 

kommer påverkas samt vad som kommer krävas av de IT-system som kommunen 

använder sig av. Respondenter arbetade då fortsättningsvis med att samordna 

arbetet med kommunens IT-system för att kunna möjliggöra efterlevnad av de krav 

som involverade just IT-systemen.  

 Respondent 3 (R3) har i 10 år varit chef för sektor IT & verksamhetsutveckling 

inom kommunen, som i nuläget består av 57 anställda. Sektorn arbetar med att 

leverera tjänster till övriga kommunen, två närliggande kommuner samt diverse 

kommunalförbund. Typiska arbetsuppgifter för respondenten involverar exempelvis 

styrning och ledning av personal och ekonomi, träffa de verksamheter som 

tjänsterna levereras till samt agera IT-strateg. Respondentens bakgrund innefattar 

bland annat en tidigare roll som IT-chef i en annan kommun. Respondenten var 

involverad i kommunens projekt gällande införandet av Dataskyddsförordningen 

genom att vara en del av styrelsegruppen, vilket enligt respondenten främst 

handlade om att ha ett övergripande engagemang i projektet.      

 Respondent 4 (R4) är kommunens dataskyddsombud sedan april 2018. 

Respondentens arbetsuppgifter involverar bland annat att arbeta med utbildning 

och information, skriva rapporter till ledningsgrupper, vara involverad i 

grannkommuner och kommunalförbund som organisationen samarbetar med. 

Respondentens roll innebär också att vara en länk mellan organisationen och 

datainspektionen samt kontrollera att processer och den enskildes rättigheter följs 

av organisationen. Respondenten har tidigare arbetat inom försvarsmakten med 

informationssäkerhet, personuppgiftsombud och chef. Respondenten har även 

erfarenhet ifrån landstinget. Respondenten var även involverad i organisationens 

införande av Dataskyddsförordningen genom att vara en av två projektledare för det 

projekt som organisationen genomförde i samband med Dataskyddsförordningens 

införande. 

4.3.5 Etiska aspekter 

Studien har tagit hänsyn till de fyra huvudkrav som finns beskrivna av Vetenskapsrådet 

(2002), som innefattar totalt fyra krav; informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentalitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet  
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”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte.” (Vetenskapsrådet, 2002). 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om vilka villkor 

som gäller för deras deltagande, vilket bland annat innebär att respondenterna skall 

informeras om att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin medverkan 

om så önskas (Vetenskapsrådet, 2002). 

Respondenterna som bidragit till studien har på förhand blivit informerade om vad 

studien ämnar att uppnå, att studien genomförs som en del av ett examensarbete, att 

deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin medverkan om så önskas.   

Samtyckeskravet 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.” 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Forskaren skall enligt kravet inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares 

samtycke. Respondenten skall med andra ord förstå att deltagandet sker i samband med 

en studie, vilket också innebär en valfrihet gällande deltagandet.  

Respondenterna i studien har blivit kontaktade på förhand via mail, där studiens syfte 

har förklarats, samt en förfrågan om de önskar att delta i studien och att deltagandet i 

frivilligt.    

Konfidentialitetskravet 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002). 

Respondenterna i studien har blivit informerade om att de har rätten till att vara 

anonyma, vilket innebär att både respondenterna samt de organisationer som de 

företräder inte kommer att benämnas med namn i rapporten.  Respondenterna har blivit 

tillfrågade om intervjuerna kan spelas in, samt att inspelningen är frivillig. Endast 

forskaren har haft tillgång till de ljudfiler som intervjuerna resulterade i. 

Respondenterna har inte som en del av intervjun blivit tillfrågade om att uppge namn 

eller andra personuppgifter som kan koppla samman intervjuerna med ett namn eller 

andra personuppgifter. 

Nyttjandekravet 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.” 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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Respondenterna har behandlats anonymt, vilket innebär att inga namn på personer eller 

organisationer förekommer i arbetet då enbart forskaren vet vilka personerna och 

organisationerna är.  

4.4 Analysmetod 

Efter intervjuerna genomförts och transkriberats till text användes metoden 

innehållsanalys, vilket är en systematisk och replikerbar metod för att granska 

innehållet i dokument och texter (Bryman, 2002).  

Analysen av det transkriberade materialet gick ut på att identifiera likheter och 

olikheter i det som respondenterna påstår för att kunna dra slutsatser om hur 

organisationerna i fallstudien hanterat de lagkrav som den enskildes rättigheter enligt 

Dataskyddsförordningen ställer på organisationer som samlar in och behandlar 

personuppgifter.   

4.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två faktorer som bör tas hänsyn till när kvalitativa studier 

designas, resultaten analyseras och studiens kvalitet bedöms (Patton, 2015). 

Validitet handlar om den relation som finns mellan det som studien avser att undersöka 

och det som faktiskt undersöks (Berndtsson, 2008; Alvehus, 2013).  

Studien har undersökt vilka krav som ställs på en organisation gällande efterlevnad av 

den enskildes rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. Intervjuer har genomförts 

med respondenter som varit delaktiga i införandet av Dataskyddsförordningen samt 

dagligen arbetar med frågor relaterade till Dataskyddsförordningen vilket gör att 

respondenterna bidrar till att höja intervjuernas kvalité gällande validitet. 

Litteraturstudier har genomförs vid två tillfällen under arbetes gång, dels i begynnelsen 

av arbetet med syftet att skapa en grundläggande förståelse för ämnet samt en 

frågeställning. Den senare litteraturstudien genomfördes för att mer specifikt identifiera 

forskning relaterade till det resultat som framkom under intervjuerna. 

Litteraturstudierna bidrar därmed ytterligare till att höja studiens validitet.    

Reliabilitet syftar till hur exakt metoden är för att kunna få ut mätningar samt huruvida 

forskningsresultaten är upprepningsbara (Berndtsson, 2008; Alvehus, 2013).  

Studiens frågeställning undersöker vilka grundläggande krav som ställs på en 

organisation för efterlevnad av den enskildes rättigheter genom en fallstudie av en 

kommunal verksamhet. De grundläggande kraven som framkommer genom resultatet är 

de förändringar som organisationen behövt införa för att kunna efterleva de enskildes 

rättigheter vid den tidpunkt då studien genomfördes, vilket var knappt ett år efter 

förordningens införande. Därmed kan detaljer komma att skiljas över tid då 

efterlevnaden hela tiden utvärderas av den egna organisationen. De grundläggande 

förändringarna som skett vid införandet av kraven gällande den enskildes rättigheter 

kan anses vara likvärdiga om samma studie skulle genomföras vid ett senare tillfälle.  
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Respondenternas yrkesroll anses höja studiens reliabilitet då de innehar en stor 

kunskap inom den enskildes rättigheter samt den organisation som agerar fallstudie en 

denna undersökning.   
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5 Materialpresentation 

I kapitlet presenteras den empiri som framkommit under de intervjuer som genomförts med 

studiens respondenter. Resultatet presenteras i kapitlet utifrån det upplägg som intervjumallen 

hade. 

5.1 Införande och efterlevnad av Dataskyddsförordningen som helhet 

R1 berättar att gediget arbete har krävts för att införa Dataskyddsförordningen i 

organisation A, då hela organisationen har behövt avsätta mycket tid och resurser till 

det inledande projektarbete som har genomförts. Respondenten berättar vidare att det 

mest grundläggande när det kommer till införande och efterlevnad av 

Dataskyddsförordningen och de tillhörande rättigheterna är personuppgiftsregistret.  

”För att kunna utöva rättigheterna måste du veta vems personuppgifter och vilka 

personuppgifter du behandlar samt vart och varför du behandlar dom. Grunden i detta är 

det hjärta som ligger och bultar, d.v.s. PU-registret, och det är något som gäller för allt och 

alla. Du kan inte bedriva ett dataskyddsarbete utan att ha ett PU-register” (R1). 

Personuppgiftsregistret ska enligt R1 innehålla information om vilka 

personuppgiftsbehandlingar som organisationen genomför, i vilket syfte de genomförs, 

samt vilken rättslig grund som organisationen har att behandla uppgifterna.  

R1 hävdar att efterlevnad av Dataskyddsförordningen inte kan ses som ett projekt med 

en början och ett slut, utan bör snarare ses som ett kontinuerligt arbete. Respondenten 

nämner några exempel på varför arbetet med att efterleva Dataskyddsförordningen är 

kontinuerligt, exempelvis när ett IT-system ska bytas ut, eller när en anställd avslutar 

sin anställning eller när en ny person anställs. Enligt respondentens uppfattning finns 

det idag ingen organisation som till fullo efterlever Dataskyddsförordningen, utan att 

organisationer snarare har kommit olika långt i att införa en grundläggande efterlevnad 

(R1). 

”Jag kontaktade datainspektionen förra veckan för att begära ut några dokument, men 

datainspektionen kunde inte lämna ut dom då dom själva inte är i fas med 

Dataskyddsförordningen ännu” (R1). 

R2, R3 och R4 berättar att en projektgrupp inom organisation B upprättades för att 

kunna identifiera vad som skulle behöva göras vid införandet av 

Dataskyddsförordningen. En stor del av projektet gick enligt respondenterna ut på att 

kartlägga organisationens behandlingar av personuppgifter, samt vart och i vilken form 

personuppgifterna lagras. Projektet i organisationen är nu avslutat, men 

respondenterna nämner att arbete kvarstår innan Dataskyddsförordningen som helhet 

kan anses efterlevas av organisationen. Respondenterna anser också att arbetet har 

varit mycket resurs och tidskrävande, samt att de anställdas vanliga arbete har fått 

skjutas lite åt sidan till förmån för projektet.   

R2 tror inte organisation B är helt i fas med Dataskyddsförordningen ännu. 



20 
 

”Jag tror säkert att det finns detaljer som återstår, framförallt i form av ostrukturerat 

data. Men jag tror att vi inom mitt verksamhetsområde vet hur vi behandlar och hanterar 

informationen i våra system, och att vi är på banan. Men det som alltid blir lite oklart och 

en tolkningsfråga är vad vi får vi mejla och inte, samt ”runt om frågor”. Vi nog lite kvar i 

att sätta upp regelverk ” (R2). 

R3 menar att en ”restlista” återstår innan arbetet kan anses vara klart. Denna restlista är 

enligt respondenten till största del kopplat till informationen som organisationen delger 

till den enskilde gällande behandling av personuppgifter. Respondenten nämner även 

att arbete återstår gällande att reda ut organisationens personuppgiftbehandling, i 

synnerhet den rättsliga grunden för behandlingarna. Mycket arbete har gjorts för att 

kartlägga alla behandlingar, vilket respondenten vill påstå är ett arbete som är klart, det 

som återstår är att reda ut vilken rättslig grund som är kopplad till behandlingarna. R3 

nämner samtidigt att det ibland kan vara svåra bedömningar då lagen kan vara 

svårtolkad gällande vilken nivå av efterlevnad som organisationen förväntas ligga på 

(R3). 

R4 tror att Dataskyddsförordningen i stort sett efterlevs av organisation B idag, men att 

det säkert kan dyka upp någon detalj någonstans i organisationen som inte är i fas med 

Dataskyddsförordningen (R4).  

5.2 ”Rätten att få veta vem som behandlar vad och varför” 

R1, R2, R3 och R4 hävdar att hela respondenternas respektive organisation har 

påverkats av rättigheten då samtliga av organisationens delar behandlar 

personuppgifter av olika anledningar. Det mest omfattande förarbetet med att införa 

denna rättighet i organisationen har enligt respondenterna varit att kartlägga vilka 

personuppgiftbehandlingar som finns inom organisationen, vilken rättslig grund som 

organisationen har för behandling av personuppgifterna samt hur informationen når ut 

till den enskilde medborgaren samt de som är anställda av organisationen.  

”Alla delar av organisationen har tvingats identifiera vilka personuppgiftbehandlingar 

man har, för om vi inte skulle ha gjort det, då kan vi ju inte tala om för den enskilde vilka 

personuppgifter vi behandlar och varför” (R3). 

R2, R3 och R4 anser samtliga att kraven kopplade till denna rättighet idag efterlevs av 

organisation B (R2; R3; R4). 

R2 berättar att inom sektor HR & lön i organisation B som respondenten är 

förvaltningsledare för samlar de in och behandlar personuppgifter som är kopplade till 

de anställda inom organisationen. Respondenten påstår att en stor skillnad mellan Hr & 

lön och exempelvis sektor vård & omsorg är att den sistnämnda samlar och behandlar 

personuppgifter om enskilda medborgare snarare än anställda. Kraven i rättigheten har 

påverkat respondentens sektor genom att delvis behöva kartlägga vilka personuppgifter 

som samlas och sparas, samt i vilket syfte, men också utmaningar gällande hur den nya 

information som kopplas till rättigheten når ut till de drygt 4500 personer som redan är 
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anställda i organisationen. Respondenten tillägger att det inte är många av de anställda 

inom organisationen som arbetar vid en dator dagligen, vilket försvårar för att 

informationen kan tillkännages via exempelvis e-post. Respondenten berättar att det är 

enklare för personer som ska anställas av organisationen då informationen då delges i 

samband med att anställningsavtalet skrivs på (R2).    

R4 berättar att organisation B samlar in personuppgifter främst via e-tjänster och 

blanketter som den enskilde använder när personuppgifter ska fyllas i. I samband med 

att den enskilde ska fylla i sina personuppgifter i någon av tjänsterna finns numera 

information gällande varför organisationen samlar in och behandlar personuppgifterna i 

varje enskild kontext. R4 berättar vidare att tidigare när PUL var den lag som gällde var 

informationen till den enskilde av en betydligt mindre omfattning, då räckte det enligt 

respondenten med en förtydning att personuppgifterna behandlades enligt PUL, sedan 

Dataskyddsförordningen trädde laga kraft krävs betydligt mer information i samband 

med att den enskilde uppger sina personuppgifter.  R4 berättar att organisationen har 

arbetat fram en mall innehållande de minsta obligatoriska uppgifterna, vem som är 

personuppgiftsansvarig, ändamålet samt de övriga krav som är kopplade till rättigheten. 

Då varje tjänst där personuppgifter samlas in är unik så har organisationen behövt gå 

igenom och se över samtliga e-tjänster och blanketter så att informationen till den 

enskilde berör den specifika tjänsten. Det kan inte vara generell information i tjänster 

vilken innebär att mallen som tagits fram har behövt anpassas efter varje tjänst. I 

samband med arbetet har organisationen även kontrollerat möjligheten att ersätta vissa 

av blanketterna med e-tjänster (R4). 

5.3 ”Rätten att få tillgång till uppgifter” 

R1 berättar att möjligheten att kunna göra registerutdrag funnits i viss grad inom 

organisation A sedan innan Dataskyddsförordningens införande, men att det i samband 

med införandet tillkommit rutiner för att kunna hantera dessa förfrågningar. 

Respondenten nämner även att den finns en skillnad i vilka uppgifter en enskild vill få 

tillgång till när den kommer till kommunal och myndigheter Handlar det om att få 

tillgång till en allmän handling kan den enskilde vara anonym. När det kommer till 

uppgifter som är kopplade till individens som i ”rätten att få tillgång till uppgifter” så är 

det viktigt att individen måste kunna identifieras vilket enligt respondenten har 

resulterat i mer administrativt arbete (R1).  

R2, R3 och R4 vittnar om att rättigheten har påverkat alla verksamheter inom 

organisation B då samtliga delar av organisationen samlar in, behandlar och lagrar 

personuppgifter. Respondenterna är också överens om att rättigheten har haft en stor 

teknisk påverkan på verksamheten, då de IT-system där personuppgifterna finns 

lagrade behövde ny funktionalitet som möjliggör för hämtning av registerutdrag. En stor 

del av organisationens IT-system är inköpta, vilket innebär att systemleverantörerna 

har fått ett stort ansvar i att anpassa sina IT-system för att kunna erbjuda denna 

funktionalitet till organisationen. R2, R3 och R4 berättar också att det har skapats en e-

tjänst för att kunna efterleva denna rättighet, där enskilda får möjlighet att skicka in en 
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begäran om registerutdrag till organisationen. En begäran som skickats in via e-tjänsten 

behandlas senare av organisationens kontaktcenter där begäran skickas vidare till den 

del av verksamhet där personuppgifterna finns sparade. När registerutdraget är hämtat 

av den delen av verksamheten som berördes skickades registerutdraget tillbaka till 

kontaktcenter där sedan kontakten tillbaka till den enskilde som begärt registerutdraget 

etableras. Samtliga av de tre respondenterna anser att kraven i denna rättighet idag 

efterlevs av organisationen, samt att det prövas i de fall då rättigheten aktiveras. (R2; 

R3; R4). 

R2 tillägger att det loggas i IT-systemen när ett registerutdrag har genomförts, vilket 

medför att organisation B tillåts kontrollera hur många gånger rättigheten har aktiverats 

och om processen har fungerat (R2). 

R1 och R4 berättar att rättigheten inte alltid kan utnyttjas av den enskilde när de 

kommer till kommunal verksamhet då det kan vara andra lagar och undantag som gäller 

före Dataskyddsförordningen. Som exempel nämner R4 att registerutdrag som 

inkommer till socialtjänsten inom kommunal verksamhet inte kan skrivas ut på grund 

av sekretesslagen (R1;R4). 

”Man måste kunna mer än GDPR, då det ibland kan vara andra lagar och undantag som 

styr. GDPR säger att man har rätt, men sen kommer de andra som gäller över” (R4). 

R4 nämner också att en stor del av arbetet med att arbeta för att organisationer 

generellt efterlever denna rättighet går ut på att samla personuppgifter på samma ställe. 

Innan Dataskyddsförordningen började gälla kunde organistson B lagra samma 

personuppgifter i ett flertal olika IT-system samt i pappersform, vilket skulle resultera i 

en omfattande och svår process för organisationen gällande att efterleva den enskildes 

rättighet att få tillgång till sina uppgifter (R4). 

5.4 ”Rätten att invända” 

R2, R3 och R4 berättar samtliga att en process som är uppbyggd på samma sätt som i 

”Rätten att få tillgång till uppgifter” har införts av organisationen, vilket innebär att 

organisationens kontaktcenter administrerar ut den inkomna begäran till berörd del av 

verksamheten som sedan får tillbaka information och sedan kontaktar den enskilde som 

har begärt en invändning. Respondenterna anser att organisationen idag efterlever 

dessa krav (R2; R3; R4). 

R2 förklarar att inom sitt verksamhetsområde i organisation B samlar de in och 

behandlar information gällande organisationens anställda, vilket är uppgifter som är 

nödvändiga för att organisationen ska kunna betala ut lön till de anställda. Därför tror 

inte respondenten att denna rättighet påverkar verksamheten för HR & lön då alla 

anställda av organisationen har skrivit ett anställningsavtal som ger organisationen rätt 

att behandla personuppgifter, och vilket också är nödvändiga uppgifter för att kunna 

betala ut de anställdas löner. Respondenten menar att lagligt stöd och 

anställningsavtalet är det samtycke som gäller inom verksamhetsområdet (R2). 
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R3 berättar att det inom organisation B:s verksamhet finns fall där ett samtycke krävs. I 

dessa fall sker det genom att den enskilde får ”kryssa i” en ruta i den e-tjänst där ett 

samtycke behöver upprättas och i samband med samtycket finns information för den 

enskilde gällande vad samtycket innefattar. Respondenten berättar vidare att i alla fall 

där ett samtycke krävs finns det också möjlighet för den enskilde att dra tillbaka sitt 

samtycke. Om samtycket dras tillbaka får det då enligt respondenten också 

konsekvenser för den enskilde som respondenten exempel på.  

”Även om vi inte har laglig grund för all personuppgiftbehandling så är det ju inte för nöjes 

skull vi behandlar personuppgifterna, utan snarare att det finns ett syfte med 

behandlingen, så självklart blir det ju konsekvenser om någon drar tillbaka sitt samtycke 

eller säger att uppgifterna inte får finnas här längre” (R3). 

Den enskilde har som medborgerlig rätt att exempelvis inneha ett lånekort på 

biblioteket eller ett sim-kort på simhallen, vilket möjliggör för den enskilde att utnyttja 

dessa tjänster. Om den enskilde inte längre vill att kommunen behandlar dennes 

personuppgifter i samband med lånekort eller simkort så kan inte dessa tjänster längre 

utnyttjas. R3 tillägger att bortsett från ovanstående exempel så innehar kommunen ofta 

laglig grund till att behandla personuppgifter, vilket resulterar i att den enskilde inte kan 

utnyttja rätten att invända (R3). 

R4 berättar gällande efterlevnad av processen som har upprättats av organisation B i 

samband med denna rättighet att ärendet inte avslutas förrän det är utskickat till den 

enskilde, vilket innebär att i de fall där rätten att invända inte skulle vara genomförbar 

på grund av myndighetsutövning så får den enskilde informationen om att att det ligger 

till på det sättet (R4).   

5.5 ”Rätten att korrigera uppgifter” 

R2, R3 och R4 är eniga om att denna rättighet har påverkat organisationen på liknande 

sätt som ”Rätten att få tillgång till uppgifter och ”Rätten att invända” har gjort. En 

process har tillkommit där ärenden kommer in via kommunens kontaktcenter och sedan 

dirigeras till rätt verksamhetsområde, som sedan kommer tillbaka till kontaktcenter 

som ger återkoppling gentemot den enskilde. Respondenterna berättar vidare att 

rättigheten haft en teknisk påverkan i form av anpassningar i IT-systemen som 

systemleverantörerna haft ett stort ansvar för. Samtliga respondenter har uppfattningen 

att rättigheten efterlevs idag (R2; R3; R4). 

R2 berättar att rutiner som hanterade liknande förfrågningar redan fanns på plats inom 

organisationen före Dataskyddsförordningens införande, då anställda hade en möjlighet 

att kontakta en servicedesk för lönefrågor, i vilket möjligheten att ändra felaktiga 

uppgifter fanns (R2). 

”Vi efterlever denna rättighet idag, vi har inte fått in så många förfrågningar, men två 

stycken har inkommit och då har det fungerat, första gången fanns ingen process men vi 

löste det ändå” (R4). 
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5.6 ”Rätten att få uppgifter borttagna och bli bortglömd” 

R2, R3 och R4 är överens om att denna rättighet påverkat organisation B på främst 

administrativa och tekniska grunder då IT-systemen har varit tvungna att kunna 

leverera den funktionalitet som krävs för att kunna ta bort personuppgifter där de 

lagras. Mycket av ansvaret för att implementera denna funktionalitet har 

systemleverantörerna som levererar många av de IT-system som organisationen 

använder.  Administrativt så hanteras rättigheten genom att en förfrågan från den 

enskilde inkommer via kontaktcenter och sedan förmedlas ut inom organisationen till 

del av verksamheten som ärendet gäller. Samtliga av de tre respondenterna anser att 

organisationen efterlever denna rättighet idag (R2; R3; R4). 

R2 berättar att då organisation B är en kommunal verksamhet så kan andra lagar 

komma att gälla över ”rätten att få uppgifter borttagna och bli bortglömd”. Exempelvis 

nämner respondenten att organisationen måste enligt lag inneha viss information om 

personer som tidigare varit anställda hos organisationen. För att kunna betala ut 

pension måste organisationen ha uppgifter gällande hur länge en tidigare anställd har 

arbetat för organisationen, d.v.s. ett datum då anställningen påbörjades och ett datum då 

den avslutades, samt en slutsumma gällande hur mycket den anställde tjänat under 

anställningstiden. Detaljer gällande om den anställde varit sjuk, exakt vilka dagar som 

den anställde har arbetat och liknade uppgifter går däremot att ta bort säger 

respondenten, då dessa uppgifter inte är nödvändiga att spara enligt lagen. I vissa fall 

finns det även en lag som säger att vissa uppgifter måste sparas en viss tid, exempelvis 

två år, vilket också resulterar i att uppgifter inte går att radera. (R2). 

”Alla delar av verksamheten har påverkats, men minst vård & omsorg och socialtjänsten 

för i deras myndighetsutövning får dom inte ta bort uppgifterna” (R4). 

R1 och R4 nämner båda två att det finns två undantag där uppgifter inte kan tas bort 

inom kommunal verksamhet generellt; myndighetsutövning och avtal. Vad det gäller 

avtal kan ibland uppgifterna raderas men då kan inte den enskilde längre utnyttja de 

tjänster som avtalet möjliggör, samt om det handlar om en anställd som vill ta bort sina 

uppgifter så kan personen i fråga inte längre vara anställd (R1; R4). 

5.7 ”Rätten att ha insyn i automatiska beslut som involverar 

personuppgifter” 

R2 kan inte komma på något exempel på när automatiska beslut används inom 

organisation B. (R2). 

R3 kan inte komma på något fall inom organisation B där automatiska beslut används. 

Respondenten nämner att det förkommit ett automatiskt beslut tidigare i samband med 

att enskilda kunde ansöka om att få trygghetslarm efter att ha angett ett antal uppgifter, 

dock fick alla som ansökt beslutet beviljat så länge alla uppgifter hade blivit ifyllda (R3). 
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R4 berättar att endast ett fall där beslut som sker automatiskt existerar inom 

organisation B, och det gäller ansökan om trygghetslarm. I det fallet ges full insyn i 

beslutet då alla som ansöker får det beviljat så länge vissa uppgifter har angetts (R4).  

5.8 ”Rätten att flytta uppgifter (dataportabilitet)” 

R2 säger att de inte jobbat med denna rättighet inom organisation B, då respondenten 

inte tror att något informationsutbyte sker till andra kommuner eller organisationer 

(R2). 

R3 berättar att flytt av information mellan kommuner verkar vara ett stort problem 

oavsett om det handlar om personuppgifter eller annan information. Respondenten 

berättar vidare att det är osäkert vad lagen kräver av organisationer när det kommer till 

denna rättighet. 

”Oftast är det nog inte tekniskt genomförbart, det hade varit önskvärt, men kommunerna 

fungerar inte så. Det skickas inte information mellan kommuner på det sättet” (R3). 

R4 berättar att denna typ av överföring av personuppgifter eller information brukas 

väldigt sällan i kommunal verksamhet generellt. Respondenten tror att det främst kan 

komma att ske inom sektorerna vård & omsorg eller socialtjänsten, då uppgifter inom de 

områdena kan komma att behöva överföras till en annan kommun, men påtalar 

samtidigt att i de fallen är det inte Dataskyddsförordningen som reglerar flytten av 

uppgifter. Respondenten nämner också att det kan vara svårtolkat hur informationen 

ska levereras, vara strukturerad samt i vilket format. Respondenten nämner att det vore 

orimligt att exempelvis skriva ut uppgifter som resulterar i tusentals papperssidor. Om 

en begäran skulle inkomma till kommunen så hade det hanterats genom att se över 

vilken information man har på personen, vart informationen finns lagrad sen se på 

fortsatta möjligheter därifrån då det idag inte finns någon rutiner för denna rättighet 

(R4).  

5.9 ”Förlorade eller stulna uppgifter” 

R1 berättar att det främst är den personuppgiftsansvarige som arbetar med att ta fram 

rutiner kopplade till personuppgiftsincidenter inom organisation A, samt att rutiner 

generellt är viktigt för att kunna efterleva rättigheten. Respondenten belyser också en 

viktig aspekt vad det gäller personuppgiftsincidenter vilket handlar om hur man reder 

ut vem som har personuppgiftsansvar gällande de uppgifter som har blivit borttappade 

eller stulna samt att det finns två viktiga funktioner kopplade till att reda ut det, 

personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde (R1).    

R2, R3 och R4 berättar att en process har införts inom organisation B där de anställda 

förväntas rapportera om incidenter gällande personuppgifter och annan information 

(R2;R3;R4). 

R2 berättar att incidenter kopplade till personuppgifter fått en större betydelse inom 

organisation B sedan Dataskyddsförordningens införande. De anställda har fått ett högre 
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säkerhetstänk genom att samtliga anställda fått genomgå bland annat en 

onlineutbildning inom informationssäkerhet (R2). 

R3 berättar att incidenter kopplade till personuppgifter och övriga 

informationssäkerhetsincidenter rapporteras in till organisation B’s servicedesk där 

incidenter senare värderas och en eventuell kontakt med datainspektionen och den 

berörda enskilde upprättas (R3). 

R4 berättar att om en enskild måste kontaktas så är det den berörda 

personuppgiftsansvarige inom det specifika verksamhetsområdet inom organisation B 

som ansvarar för kontakten (R4).
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6 Analys 

I kapitlet analyseras resultatet av intervjuerna, samt jämförs med identifierad forskning inom 

området. 

6.1 Införande och efterlevnad av Dataskyddsförordningen som helhet 

6.1.1 Införande  

R1, R2, R3 och R4 nämner samtliga att ett register innehållande organisationens 

insamling och behandling av personuppgifter, där det också finns information gällande i 

vilket syfte och gällande vilken rättslig grund som uppgifterna behandlas är en central 

del i det inledande arbete som genomförts som en del av införandet av 

Dataskyddsförordningen i respondenternas respektive organisationer. R1 påstår att 

personuppgiftsregistret är den enskilt viktigaste delen i den grund som organisationer 

måste stå på för att kunna efterleva Dataskyddsförordningen och i synnerhet kunna 

utöva den enskildes rättigheter. Artikel 30 (Register över behandling) i 

Dataskyddsförordningen tar upp personuppgiftregistret samt vad registret ska 

innehålla, vilket till stor del stämmer överens med vad främst R1 och R2 har berättat 

gällande innehållet i personuppgiftregistret i respektive respondentens organisation.  

R1 förklarar vidare att ett annan viktig aspekt är att organisationer bör minimera de 

personuppgifter som samlas in till det minsta möjliga, vilket innebär att endast de 

personuppgifter som är absolut nödvändiga för varje enskild behandling ska samlas in, 

vilket också är ett enligt Dataskyddsförordningens, där det tydligt framgår att alla 

personuppgifter som behandlas måste ha ett specifikt syfte. Tikkinen-Piri et al. (2018) 

och Tankard (2016) nämner att minimering av personuppgifter också kan vara 

fördelaktigt ur ett informationssäkerhetsperspektiv, då mängden data som 

organisationer måste skydda minskar.    

Vidare beskriver R1, R2, R3 och R4 att i både organisation A och B har projektgrupper 

skapts med syftet att analysera vad som behöver göras inom organisationen, samt 

etablera en grund i vilket organisationerna ser till att de rutiner, processer och tekniskt 

stöd som krävs för att kunna efterleva Dataskyddsförordningens lagkrav 

implementeras. Respondenterna är alla överens om att projekten krävt ett stort 

engagemang från stora delar av organisationen, samt ett arbete som varit tids och 

resurskrävande. Annat vardagligt arbete som organisationens anställda arbetar med har 

till stor del fått läggas åt sidan till förmån för arbetet med införandet av 

Dataskyddsförordningen. 

6.1.2 Efterlevnad 

R1, R2, R3 och R4 anser inte att organisation A eller B efterlever 

Dataskyddsförordningen helt ännu, då arbete kvarstår i att etablera den grund som 

krävs för en grundläggande efterlevnad. R1 gör skillnad på det inledande arbete som 

krävs av en organisation samt det arbete som senare krävs för efterlevnad genom att 
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beskriva arbetet som kontinuerligt. R1 och R4 innehar rollen som dataskyddsombud, 

vilket är en roll som innefattar att kontrollera att organisationen i fråga efterlever 

Dataskyddsförordningen då organisationer förändras övertid och bland annat 

införskaffar nya IT-system som kräver behandling av personuppgifter.   

6.2 ”Rätten att få veta vem som behandlar vad och varför” 

R1, R2, R3 och R4 är överens om att det grundläggande arbete som måste vara klart för 

att kunna efterleva rättigheten är att etablera ett personuppgiftsregister. När 

personuppgiftsregistret är på plats tillåts organisationen kunna informera den enskilde 

om varför personuppgifterna ska behandlas. R1, R2, R3 och R4 berättar också att 

rättigheten påverkat samtliga delar av respondenternas respektive organisationer på 

grund av att av att alla delar av verksamheten behandlar personuppgifter. Det framgår 

dock genom intervjuerna att det finns en skillnad i den grad av påverkan som 

rättigheten har resulterat i beroende på vilken typ personuppgifter som varje 

verksamhetsområde behandlar.  Den gemensamma stora påverkan som 

organisationernas delar har behövt arbeta med är hur informationen som den enskilde 

enligt rättigheten ska få tillgång till når ut till den enskilde. R4 berättar att ett 

övergripande arbete som varit nödvändigt är att se över och anpassa de e-tjänster och 

blanketter som organisation B använder för att samla in personuppgifter. I samband 

med att den enskilde antingen genom en blankett eller e-tjänst ska ange sina 

personuppgifter så presenteras den information som Dataskyddsförordningen enligt 

denna rättighet kräver ska finnas med. Informationen skall delvis vara hämtad ur 

personuppgiftregistret gällande syfte och rättslig grund vilket helt är i linje med vad 

Tikkinen-Piri et al. (2018) belyser i sin förstudie inför Dataskyddsförordningens 

införande också att en viktig aspekt att arbeta med är att se till att informationen når de 

personer vars personuppgifter behandlas av organisationen samt uppdatera den 

tidigare informationen som tidigare angetts via de tjänster där personuppgifter samlas 

in (Tikkinen-Piri et al. 2018). I artikeln av Oinas-Kukkonen och Shao (2019) redogörs 

två alternativa tillvägagångsätt att nå ut med den nya information om syfte etc. till de 

enskilda samt personer vars uppgifter organisationen redan behandlar. 

Tillvägagångssätten består delvis av att uppdatera befintlig information i e-tjänster och 

blanketter, samt användandet av e-mail (Oinas-Kukkonen och Shao, 2019). E-mail har 

enligt R2 används för att nå ut till de anställda vars personuppgifter har behandlats 

sedan innan Dataskyddsförordningens införande.  

Enligt R4 var informationen i organisationens e-tjänster och blanketter mindre 

omfattande innan Dataskyddsförordningen, då det endast behövde tillkännages att 

personuppgifterna behandlades i enighet med PuL, vilket också Jonasson (2018) 

redogör för.  

6.3 ”Rätten att få tillgång till uppgifter” 

R1, R2, R3 och R4 är samtliga överens om att ”rätten att få tillgång till uppgifter” har 

påverkat respektive organisationer främst på ett administrativt och tekniskt plan samt 
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alla delar av verksamheten som behandlar personuppgifter. Enligt Datainspektionen 

(2019) ger rättigheten ger den enskilde rätt att kunna ta del av vilken information som 

organisationer lagrar och behandlar om den enskilde. Kravet har enligt samtliga 

respondenter inneburit att processer och rutiner har krävts för att kunna administrera 

en begäran om ett registerutdrag. R2, R3 och R4 ger exempel på hur en begäran om 

registerutdrag går till inom organisation B genom att berätta att en e-tjänst tagits fram 

där den enskilde ges möjlighet att skicka in en begäran till organisationen. En begäran 

som inkommer till organisation B administreras då via ett kontaktcenter där berörda 

delar av organisationen kontaktas och ombeds återkoppla till kontaktcenter med 

registerutdraget där det sedan skickas ut till den enskilde som begärt uppgifterna. R1, 

R2, R3 och R4 berättar om att rättigheten för med sig en teknisk påverkan på 

organisationerna då lagring av personuppgifter främst sker inom IT-system. R4 berättar 

att en del av det projektet som genomfördes för att implementera en grundläggande 

efterlevnad av Dataskyddsförordningen gick ut på att samla alla personuppgifter på 

samma ställe, vilket enligt R4 inte gjordes innan Dataskyddsförordningens införande. 

R2, R3 och R4 berättar att den funktionalitet som krävs för ett registerutdrag inte fanns i 

organisationens IT-system innan, vilket medförde att denna funktionalitet behövde 

implementeras. 

Tikkinen-Piri et al. (2018) redogör i linje med respondenterna att tekniska och 

administrativa åtgärder måste införas, men föreslår samtidigt att en del av det 

administrativa arbete som rättigheten för med sig kan undvikas genom att 

implementera ytterligare funktionalitet i IT-systemen. Genom denna extra funktionalitet 

skulle de enskilda få möjlighet tillgå personuppgifterna automatiskt direkt via internet, 

vilket i organisation B hade inneburit mindre administrativt arbete.    

Specifikt för kommunal verksamhet har visat sig vara att denna rätt inte alltid kan 

utnyttjas av enskilda då andra lagar i vissa fall kan stå över rättigheten, vilket medför att 

kommunerna måste veta vilka registerutdrag de kan förmedla till den enskilda och vilka 

registerutdrag som inte kan förmedlas till den enskilde på grund av andra lagar.     

6.4 ”Rätten att invända” 

Av intervjuerna framkommer det att ”rätten att invända” haft en administrativ påverkan 

på organisationerna. Rättigheten ger den enskilde möjligheten att invända på ett 

samtycke gällande behandling av personuppgifter och ges möjlighet att få 

organisationen att sluta att behandla personuppgifterna. För att kunna ta och emot och 

hantera förfrågningar gällande invändning av samtycke krävs administrering gällande 

processer och rutiner. R2, R3 och R4 beskriver att en process införts där invändningar 

från enskilda når organisation B via kontaktcentral och därifrån förs vidare till den del 

av organisationen som ärendet gäller, vilket är i linje med Oinas-Kukkonen och Shao 

(2019) som också påtalar att processer och rutiner måste implementeras i 

organisationen för att hantera förfrågningar. Kontaktcenter i organisation B informerar 

sedan den enskilde som lämnat in begär om vad utfallet blev. Information gällande vad 

samtycket innefattar samt en möjlighet till att godkänna samtycket ges inom 
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organisation B i samband med att personuppgifterna fylls i av den enskilde. Samtycket 

accepteras av den enskilde genom att en ruta ”kryssas i” om det gäller en e-tjänst, vilket 

Oinas-Kukkonen och Shao (2019) också föreslår. ”Rätten att invända” är på så vis 

sammankopplad till ”rätten att få veta vem som behandlar vad som varför”. R3 berättar 

att möjligheten för den enskilde att ångra sitt samtycke ges i samtliga av de fall där 

samtycke krävs inom organisation B.  

R4 berättar att ”rätten att invända” inte alltid kan aktiveras inom en kommunal 

verksamhet då lagligt stöd för behandling av vissa uppgifter finns på grund av 

myndighetsutövning.  

6.5 ”Rätten att korrigera uppgifter” 

Respondenterna berättar att funktionalitet inom IT-systemen har behövt 

implementeras, då det stöd som krävs för att efterleva Dataskyddsförordningens 

bestämmelser kring de enskildas rätt att få sina uppgifter korrigerade inte fanns i den 

utsträckning som krävdes vid införandet av Dataskyddsförordningen. En viss 

funktionalitet som stödjer denna rättighet visade sig ha funnits inom organisation A och 

B. R1 som representerar organisation A påstår att mycket av den nödvändiga 

funktionalisten fanns på plats, men att det sakandes rutiner och processer för att 

hantera dessa förfrågningar i en större utsträckning vilket är i linje med vad Tikkinen-

Piri et al. (2018) påstår behöver implementeras. Respondenterna nämner en annan 

utmaning gällande anpassandet av organisationerna för att kunna efterleva rättigheten 

då personuppgifter förut kunna lagras inom olika IT-system samt i former som inte är 

digitala. En stor del av det inledande arbetet med att införa Dataskyddsförordningen 

blev därmed att arbeta för att samla informationen på färre ställen inom 

organisationerna, vilket Oinas-Kukkonen och Shao (2019) förutspår vara en kostsam 

men nödvändig åtgärd som krävs för att efterleva Dataskyddsförordningen. 

Inom organisation B fanns det enligt R2 viss funktionalitet vad det gäller 

organisationens anställdas möjlighet att ändra felaktiga uppgifter kopplade till deras 

anställning och lön, men vad det gäller den övriga organisationen i sin helhet behövdes 

funktionalitet implementeras i övriga IT-system, en e-tjänst skapas för att kunna fånga 

upp enskildas förfrågningar om att aktivera rättigheten, samt skapandet av rutiner och 

processer som kan hantera de förfrågningar som inkommer av enskilda vilket också 

bekräftas i förstudien av Tikkinen-Piri et al. (2018). Inom organisation B inkommer 

förfrågningarna till kontaktcenter där de administreras ut i verksamhetens berörda 

delar, kontakten tillbaka till den enskilde administreras också av kontaktcenter. Inom 

kommunal verksamhet påverkas denna rättighet av andra lager och regler, R4 nämner 

som exempel att förfrågningar gällande registerutdrag som inkommer till socialtjänsten 

inte kan genomföras på grund av sekretesslagen. I dessa fall informeras den enskilde 

som begärt registerutdraget om orsaken till att det inte är genomförbart.     

I övrigt anser respondenterna att samtliga organisationerna har påverkats då 

behandlingen av personuppgifter sker i alla delar av verksamheten, samt att loggning 
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sker inom IT-systemen varje gång ett registerutdrag har utförts. R2,R3 och R4 tror 

samtliga att rättigheten idag efterlevs av organisation B.  

6.6 ”Rätten att få uppgifter borttagna och bli bortglömd” 

Respondenterna är överens om rättigheten främst har inneburit en tekniska och 

administrativa förändringar i organisationerna. För att kunna hantera förfrågningar från 

enskilda gällande att få uppgifter borttagna och bli bortglömd krävs rutiner och 

processer inom en organisation för att kunna hantera inkommande förfrågningar. R2, 

R3 och R4 beskriver att organisation B hanterat kravet genom att administrera 

förfrågningar via kontaktcenter där senare förfrågan förs vidare ut till de berörda 

delarna av verksamheten. Ett svar kommer sedan tillbaka till kontaktcenter där den 

enskilde informeras om utfallet av förfrågan.  

Teknisk påverkan har i organisationerna inneburit att den funktionalitet som krävs för 

att möjliggöra rättigheten har behövt implementeras för att möta de krav som 

rättigheten ställer. I organisation B har den nödvändiga tekniska funktionaliteten enligt 

R2, R3 och R4 implementeras av de systemleverantörer som levererar stora delar av 

den IT-infrastruktur som finns inom organisationen.  

De tekniska och administrativa krav som krävs för att implementera och efterleva 

rättigheten går i linje med Oinas-Kukkonen och Shao (2019) analys, i vilket det 

framkommer att ”rätten att få uppgifter borttagna och bli bortglömd” uppnås främst 

genom administrativa processer och tekniskt stöd. Oinas-Kukkonen och Shao (2019) 

och Tankard (2016) redogör vidare för att processerna måste kunna möjliggöra att en 

inkommen begäran kan nå den del inom organisationen som hanterar 

personuppgifterna i fråga, vilket i sin tur kräver dokumentation om vart 

personuppgifterna finns lagrade, information gällande personuppgifterna samt vilka 

parter som behandlar personuppgifterna. I övrigt behöver teknisk funktionalitet 

implementeras i IT-systemen som stödjer rättighetens krav. 

Respondenterna berättar att en annan viktig aspekt är att många andra lagar och regler 

kan styra den möjlighet som de enskilda har att utnyttja denna rättighet inom 

kommunal verksamhet. R2 ger exempel från sin del av verksamheten som arbetar med 

HR och löner till de anställda att vissa uppgifter inte kan tas bort utan att få stora 

konsekvenser för de som för närvarade är anställda samt de personer som tidigare 

innehaft en anställning hos organisationen. Organisationen behöver de anställdas 

personuppgifter för att kunna betala ut lön, samt viss information gällande de som 

tidigare arbetat för organisationen för att kunna betala ut deras pension. Andra 

uppgifter måste enligt R2 sparas en viss tid enligt lag (R2). 

R1 och R4 berättar att det finns två generella typer av undantag när rättigheten inte kan 

aktiveras av den enskilde; myndighetsutövning och avtal. Avtal kan i de flesta fall brytas 

och personuppgifterna därmed raderas, men då kan den enskilde inte längre utnyttja 

den tjänst som avtalet gällde (R1; R4).     
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6.7 ”Rätten att ha insyn i automatiska beslut som involverar 

personuppgifter” 

Enligt R2, R3 och R4 som företräder organisation B finns endast ett automatiserat beslut 

som involverar de enskildas personuppgifter. Beslutet gäller enskildas ansökan om 

trygghetslarm och alla som ansöker, så länge de har angett sina uppgifter på ett korrekt 

sätt blir beviljade. Då alla enskilda får ansökan beviljande hävdar respondenterna att de 

enskildas ges rätten till full insyn i beslutet.   

Tikkinen-Piri et al. (2018) redogör för de krav som organisationer måste ta hänsyn till 

gällande ”rätten att få insyn i automatiska beslut som involverar personuppgifter”, vilka 

innebär att det måste tydligt framgå om ett beslut baserat på de personuppgifter som 

anges kommer ske automatiskt eller inte, vilket då kan sammankopplas med ”rätten att 

få veta vem som behandlar vad som varför”, där krav ställs gällande att den enskildes 

rätt att veta varför och hur personuppgifterna kommer hanteras. Kravet kan därför ses 

som delvis tekniskt, men också administrativt enligt Tikkinen-Piri et al. (2018), då 

”rätten att få insyn i automatiska beslut som involverar personuppgifter” också ger den 

enskilde rätten att få ett beslut som gjort per automatik granskat av ”levande människa”, 

vilket kräver att administrativa åtgärder och rutiner införs av organisationen.  

6.8 ”Rätten att flytta uppgifter (dataportabilitet)” 

R2, R3 och R4 hävdar att flytt av uppgifter till annan kommun eller organisation sällan 

förekommer inom kommunal verksamhet, vilket därmed resulterat i att organisation B 

inte har påverkats nämnvärt av kravet.  R4 berättar att viss typ av informationsutbyte 

kan ske mellan kommuners socialtjänster, men att det i de fallen inte finns någon 

koppling till Dataskyddsförordningen. R4 påstår även att Dataskyddsförordningen är 

svårtolkad då det inte framkommer hur informationen ska levereras till mottagaren, 

vilket är ett problem som Tikkinen-Piri et al. (2018) också bekräftar i sin artikel, där de 

bland annat konstaterar att det finns en brist på standarder när det kommer till denna 

typ av överföring av uppgifter. R4 menar att organisation B ändå skulle göra ett försök 

att genomföra en eventuell begäran om så skulle ske (R4).  

Tikkinen-Piri et al. (2018) redogör gällande att rutiner och processer som kan hantera 

inkommande förfrågningar behövs, samt de tekniska möjligheter som krävs för att 

genomföra flytt av uppgifter (Tikkinen-Piri et al. 2018). 

6.9 ”Förlorade eller stulna uppgifter” 

Av intervjuerna framkommer det att rättigheten påverkat hela organisationernas 

verksamhet genom nya rutiner och processer för att kunna hantera incidenter som 

involverar personuppgifter samt kunna rapportera till datainspektionen och de berörda 

enskilda. Ett högre säkerhetsmedvetande har enligt R2, R3 och R4 har varit nödvändig 

för att kunna upptäcka och motverka incidenter kopplade till personuppgifter, vilket har 

uppnåtts genom att stora delar av organisation B var involverade i införandet av 

Dataskyddsförordningen, samt utbildningar med syftet att höja de anställdas 
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säkerhetskunskap kring hantering av personuppgifter. Rättigheten kräver enligt 

Dataskyddsförordningen att vissa incidenter kopplade till personuppgifter ska kunna 

rapporteras till datainspektionen, vilket därmed också inneburit att incidenterna måste 

administreras, vilket i organisation A och B sker främst via den personuppgiftsansvarige 

för den del av verksamheten där incidenten inträffade.  

Enligt R2 har utbildningar till stor del handlat om hur personuppgifterna skall hanteras 

och ger exempel på incidenter när dokument innehållandes personuppgifter skrivits ut 

på fel skrivare inom organisationen och därmed riskerat att hamna i fel händer, eller när 

lagringsmedium som bärbara datorer eller USB-stickor hamnat på villovägar vilket kan 

relateras till begreppet konfidentalitet, vilket tillsammans med tillgänglighet och 

riktighet, är en av grunderna i informationssäkerhet enligt MSB (2018). Konfidentalitet 

uppnås enligt MSB (2018) genom att endast behöriga personer skall ha tillgång till viss 

typ av information. Ahmed et al. (2018) har identifierat viktiga aspekter att ta hänsyn till 

gällande hur en organisation kan uppnå en högre säkerhetsmedvetenhet. Artikeln tar 

upp viktiga grundläggande aspekter gällande hur man uppnår en god 

informationssäkerhetsnivå genom att arbeta på ett holistiskt sätt. Viktiga och 

nödvändiga faktorer som hela organisationen berörs av är enligt Ahmed et al. (2018): 

 Informationssäkerhetspolicy 

 Säkerhetsmedvetande 

 Utbildning  

Utöver ovanstående punkter krävs dessutom ett stort engagemang och ansvarstagande 

från organisationens ledning enligt Ahmed et al. (2018), vilket går i linje med hur 

organisation B har arbetat för att uppnå ett högre säkerhetsmedvetande och därmed 

bidragit till att minska riken för att personuppgifter blir utsatta för incidenter samt blir 

motiverade att våga rapportera vidare om incidenter inträffar.     
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7 Resultat & Slutsats 

Kapitlet redogör för det resultat och de slutsatser som kunnat dras från den analys som 

har genomförts gentemot den frågeställning som arbetet ämnar besvara.  

Den frågeställning som arbetet har gått ut på att besvara lyder: 

”Vilka grundläggande krav ställs på en organisation för efterlevnad av den 

enskildes rättigheter?” 

Tabell 2 visar hur den enskildes rättigheter påverkar organisationer utifrån en 

kategorisering bestående av organisatoriska, administrativa och tekniska aspekter och 

kan ses som ett teoretiskt ramverk över vilken typ av påverkan varje enskild rättigheter 

innebär.  Tabell 2 redogör även för huruvida påverkan styrks av litteraturen (L), empirin 

(E), eller båda delar.  

Tabell 2: Påverkan gällande den enskildes rättigheter  

Rättighet Organisatorisk Administrativ Teknisk 

”Rätten att få veta 

vem som behandlar 

vad och varför” 

 L,E L,E 

”Rätten att få 

tillgång till 

uppgifter” 

 L,E L,E 

”Rätten att 

invända” 

 L,E L,E 

”Rätten att 

korrigera uppgifter” 

 L,E L,E 

”Rätten att få 

uppgifter borttagna 

och bli bortglömd” 

 L,E L,E 

”Rätten att ha insyn 

i automatiska beslut 

som involverar 

personuppgifter” 

 L,E L,E 

”Rätten att flytta 

uppgifter 

(dataportabilitet)” 

 L,E L,E 
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”Förlorade eller 

stulna uppgifter” 

L,E L,E E 

 

Organisatorisk påverkan 

Organisatoriskt har påverkan främst skett genom rättigheten ”förlorade eller stulna 

uppgifter”, då en samordning inom organisationen gällande informationssäkerhet har 

behövt implementerats. Respondenterna säger att ett medvetande hos de anställda 

måste uppnås där de anställda förväntas känna till att personuppgifter måste hanteras 

mycket varsamt. Medvetandet hos de anställda inom en organisation rörande säkerhet 

kring hanteringen av personuppgifter uppnås främst via ledningens engagemang och 

utbildningar, vilket både respondenterna samt den identifierade litteraturen påstår. 

Rättigheten ”förlorande eller stulna uppgifter” innebär att incidenter kopplade till 

personuppgifter måste rapporteras till datainspektionen inom 72 timmar och i vissa fall 

till de berörda enskilda som berörs av incidenten. För att kunna uppnå kravet krävs 

samordning och medventandenhet hos de anställda men utöver det en förmåga hos de 

anställda att våga rapportera in incidenter som uppstår. R2 påstår att anställa i vissa fall 

inte vågar rapportera in att en incident uppstått då de anställda inte vill medge att de 

gjort ett misstag som resulterat i att en incident gällande personuppgifter uppstått. 

Rättigheten faller in under kategorin organisatorisk påverkan då hela organisationen 

måste arbeta tillsammans för att rättigheten kan efterlevas. 

Administrativ påverkan 

Samtliga av de åtta punkter som utgör ”den enskildes rättigheter” enligt 

Dataskyddsförordningen har inneburit administrativ påverkan. Nya processer och 

rutiner har behövt införas inom fallstudiens två organisationer för att kunna hantera 

rättigheterna och därmed även uppnå en efterlevnad. Den gemensamma nämner 

gällande samtliga rättigheterna är att de aktiveras genom att en enskild eller anställd 

kontaktar organisationen i syftet att utnyttja någon av rättigheterna. För att det ska vara 

möjligt att hantera förfrågningar krävs processer och rutiner som internt i 

organisationen ska kunna hantera och uppfylla förfrågningarna som inkommer. 

Organisation B är en relativt stor organisation som via sitt kontaktcenter tar emot 

förfrågningarna som inkommer och ser sedan till att förfrågan når den eller de delar av 

organistsonen som berörs av begäran. Vad det gäller kravet ”förlorade eller stulna 

uppgifter” har processer och rutiner implementerats där de egna anställda rapporterar 

in incidenter till den egna organisationen som sedan måste kunna administreras och 

värderas.      

Teknisk påverkan 

Samtliga av de åtta rättigheterna har inneburit en teknisk påverkan på organisation A 

och B då ny teknisk funktionalitet har krävts för att kunna efterleva rättigheterna. IT-
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systemen som lagrar personuppgifter inom organisationen måste inneha följande 

funktionalitet: 

 Kunna förse enskilda och anställda av organisationen med information gällande syfte 

och laglig grund. 

 Möjlighet att göra registerutdrag. 

 Kunna ta bort och glömma bort personuppgifter. 

 Kunna ge insyn i automatiska beslut. 

 Ge tekniskt stöd att flytta personuppgifter till en annan organisation.     
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8 Diskussion  

I kapitlet diskuteras arbetet utifrån metodval, vetenskapliga aspekter, samhälleliga 

aspekter, etiska aspekter, studiens resultat samt framtida forskning. 

8.1 Metodval 

Valet av intervjuer som främsta datainsamlingsmetod visade sig vara ett lyckat beslut då 

frågeställningen i arbetet hade varit svår att besvara vid exempelvis enkäter som 

främsta datainsamlingsmetod. Vid enkäter hade heller inte möjligheten att ställa 

följdfrågor getts. På grund av ämnet och frågornas natur hade enkäter inte kunnat 

besvara frågorna på ett tillräckligt djupgående plan. Önskvärt hade varit om fler 

intervjuer genomförts, vilket också var den ambition som sattes upp i arbetets början. 

Fler intervjuer hade troligtvis resulterat i fler infallsvinklar från andra delar av 

organisationerna och höjt arbetets validitet och reliabilitet. Det låga antalet intervjuer 

vägs till en stor del upp av faktumet att de respondera som har blivit intervjuade är 

högst lämpade för att kunna besvara arbetets frågeställning. Respondenterna har alla 

varit högst delaktiga i deras respektive organisationer vid införandet av 

Dataskyddsförordningen, de arbetar dagligen med frågor som rör 

Dataskyddsförordningen inom organisationen samt att samtliga respondenter innehar 

yrkesroller som kräver en stor insyn i organisationers alla delar och 

verksamhetsområden. Analysen kompletterades dessutom med en litteraturstudie som 

bidrog till att få en än djupare bild av vad organisationer måste arbeta med och införa 

för att kunna efterleva den enskildes rättigheter.  

Valet att genomföra en fallstudie beståendes av två organisationer visade sig också vara 

relativt lyckat. Värt att nämna är att intervjun med respondenten inom organisation A 

blev lite mer av en pilotintervju då samtalet vek av från frågorna och kom till att handla 

mer om allmänna utmaningar med Dataskyddsförordningen som sådan. Inom 

organisation B gavs däremot möjligheten att gå ner mer på djupet i hur en specifik 

organisation har påverkats av den enskildes rättigheter genom att intervjua 

respondenter med olika roller inom samma organisation.  

8.2 Vetenskapliga aspekter 

Dataskyddsförordningen blev obligatorisk för alla organisationer som behandlar 

personuppgifter inom Europa så sent som den 25e maj 2018. Vilket är knappt ett år 

innan studien i denna rapport utfördes. Då ämnet som sådant är relativt nytt innebär det 

samtidigt att området i dagsläget är relativt outforskat. De studier som finns 

genomfördes innan den 25 maj 2018, vilket därför kan ses mer som förstudier gällande 

hur Dataskyddsförordningen förväntas påverka organisationer. 

Det vetenskapliga bidrag som denna studie har resulterat i är gällande hur en kommun 

implementerat och hanterat de krav som Dataskyddsförordningen ställer i praktiken. 

Resultatet går därmed att analysera gentemot de förstudier som genomförts av bland 

annat Tikkinen-Piri et al. (2018) och Tankard (2016) för att ta reda på hur väl dessa 



38 
 

förstudier stämmer överens med den faktiska implementeringen gällande den enskildes 

rättigheter. Slutsatsen som kunde dras av resultatet pekade på att förstudierna till stor 

del stämde överens med hur den enskildes rättigheter implementerats i kommunen.  

Studiens resultat kan därmed betraktas som ett bidrag till ett relativt outforskat område 

där mer djupgående forskning behövs för att i detalj undersöka hur den enskildes 

rättigheter men även Dataskyddsförordningen som helhet har påverkat olika typer av 

organisationer, såväl privata som myndigheter samt vilka lösningar som 

organisationerna måste arbeta med för efterlevnad.  

8.3 Samhälleliga aspekter 

Hur hantering av personuppgifter får gå till samt vilka rättigheter den enskilde vars 

personuppgifter hanteras är det mest centrala inom Dataskyddsförordningen och i 

denna studie görs en fallstudie gällande hur en kommun hanterar dessa krav. I en 

kommun är det därför vitalt för medborgare att deras personuppgifter hanteras enligt 

lagens bestämmelser. Studien kan därför ge en inblick för medborgare i vilka lösningar 

som kommuner och organisationer arbetar med för att se till att lagen efterlevs.  

Studien kan också agera som ett stöd till organisationer, i synnerhet kommuner gällande 

hur de åtta punkterna som utgör den enskildes rättigheter kan hanteras. R1 påstår att 

ingen organisation idag efterlever Dataskyddsförordningen helt samt att arbetet är 

kontinuerligt vilket betyder att ämnet som sådant är väldigt viktigt och kan få ödestigna 

konsekvenser om personuppgifter inte hanteras ut ett dataskyddsperspektiv vilket 

Dobos (2019) och Lindström (2018) utgör dagsfärska exempel på. 

8.4 Etiska aspekter 

Arbetet har tagit hänsyn till de av Vetenskapsrådet (2002) beskrivna aspekter som 

redogörs närmare i kapitel ”4.3.6 – Etiska aspekter”. De forskningsetiska principerna har 

respekterats i all den kontakt som förts mellan författaren och de respondenter som 

medverkar i studien. Författaren har noga försäkrat sig om att respondenterna förstår 

syftet med undersökningen genom att inledningsvis i första kontakten via e-post 

beskriva bakgrunden till arbetet, syftet med undersökningar samt de rättigheter som 

respondenterna har gällande anonymitet och möjlighet till att tacka nej och avbryta 

under själva intervjun om så önskas. Dessa etiska aspekter redogjordes även för innan 

själva intervjun påbörjades i syftet att än en gång påminna respondenten om de 

rättigheter som finns kopplat till deras medverkan samt syftet med undersökningen. 

Frågemallen som användes samt information gällande rättigheterna skickades till 

respondenterna via mail några dagar innan intervjuerna genomfördes. 

Vidare har alla intervjuer spelats in, vilket respondenterna har gått med på via förfrågan. 

I samband med frågan om inspelning har författaren även redogjort för hur de filer som 

inspelningarna resulterar i kommer att hanteras av författaren.  
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8.5 Studiens resultat 

Studiens resultat redogör för de grundläggande åtgärder som är nödvändiga inom en 

kommun av medelstor storlek för att kunna efterleva den enskildes rättigheter enligt 

Dataskyddsförordningen. Resultatet speglar det på förhand förväntade resultat som 

ämnade identifiera de grundläggande nyckelfaktorer som ställs på en organisation för 

att efterleva den enskildes rättigheter. Resultatet pekar också på den skillnad som 

Dataskyddsförordningen har inneburit gentemot när PuL var den lag som reglerade hur 

organisationer fick samla in och hantera personuppgifter. Resultatet från fallstudien 

visar sig även stämma bra överens med de analyser som tidigare genomförts i den 

identifierade litteraturen, främst genom Tikkinen-Piri et al. (2018) och Tankard (2016).  

Resultatet visar på att mycket administrativt arbete krävs för att hantera förfrågningar 

som inkommer till en organisation av fallstudiens storlek samt verksamhetstyp. 

Resultatet ger svar på hur processerna och rutinerna ser ut på ett övergripande plan 

samt vilka lösningar som införts för att på ett smidigt sätt ge de enskilda möjligheten att 

skicka in dessa förfrågningar via e-tjänster. Utöver de administrativa arbetet som krävs 

så visar resultatet på ett omfattande arbete vad det gäller de mer tekniska aspekterna. 

Mycket ny funktionalitet har behövt implementeras för att kunna efterleva rättigheterna 

som inte fanns innan Dataskyddsförordningens införande. Den identifierade litteraturen 

bekräftar den funktionaliteten som fallstudiens organisation behövt implementera. 

Studiens frågeställning ville identifiera vilka grundläggande krav som den enskildes 

rättigheter för med sig, vilket medför att studien inte går inte på detalj gällande de 

tekniska lösningarna, utan pekar snarare på behovet av dessa.  

En viktig aspekt gällande kommunal verksamhet visade sig vara andra lagar och regler. 

Den enskildes rättigheter kan i vissa fall inte aktiveras inom kommunal verksamhet då 

bland annat sekretesslagen styr gällande känsliga personuppgifter inom socialtjänsten.  

8.6 Framtida forskning 

Inom det ämnesområde som studien rört sig inom finns det mycket framtida forskning 

då ämnet som sådant är relativt nytt. När studien genomfördes hade knappt ett år gått 

sedan Dataskyddsförordningen började gälla vilket medför att utbudet av forskning 

gällande dess påverkan på organisationer var begränsad. Den forskning som finns att 

tillgå var förstudier gällande hur Dataskyddsförordningen bör påverka organisationer 

och genomfördes innan Dataskyddsförordningen trädde laga kraft. 

Dataskyddsförordningen är skriven ur ett vad perspektiv och säger inte exakt hur 

organisationer ska göra för att uppnå lagkraven. Resultatet som framkommit i studien 

visar endast på hur en kommun av en viss storlek har påverkats på ett övergripande 

plan. En stor skillnad som har visat sig i studien är hur en kommun påverkas kontra hur 

ett privat företag påverkas, då en kommun i regler har flertalet andra lagar och 

undantag att ta hänsyn till, vilket medför att den enskildes rättigheter inte alltid kan 

aktiveras. Kommuner behöver också i vissa fall behandla personuppgifter enligt lag, där 

inget samtycke krävs.  
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Framtida studier skulle kunna gå in mer på djupet och kartlägga de undantag som inom 

kommunal och myndighetsverksamhet gäller före var och en av den enskildes 

rättigheter. Då fler skillnader än undantagen kan finnas mellan en kommunal eller 

myndighetsverksamhet kontra privat verksamhet kan även framtida forskning 

undersöka på vilka sätt det skiljer sig i hur dessa typer av verksamheter har påverkats 

av den enskildes rättigheter, samt hur de har hanterat de krav som ställs på 

verksamheten. Fler undersökningar gällande olika typer av organisationer med 

varierade storlek kan därmed motiveras.  
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Bilaga A - Frågor till respondenter 

Inledande frågor 

 Kan du berätta om rollen du innehar inom organisationen, samt vilka typiska 

arbetsuppgifter den innefattar? 

 Hur ser din erfarenhet inom rollen ut? 

 Hur länge har du arbetat för organisationen? 

 Var du delaktig i arbetet med att införa Dataskyddsförordningen i 

organisationen? 

Om ja, 

o På vilket sätt var du delaktig? 

             Om nej, 

o Hur du fått någon information om hur arbetet gick till? 

 På ett övergripande plan, anser du att Dataskyddsförordningen efterlevs inom 

organisationen? 

Om ja, 

o Kan du ge några exempel på hur ni arbetar för att kontrollera och se till att 

Dataskyddsförordningen efterlevs? 

Om nej, 

o Kan du ge några exempel på hur Dataskyddsförordningen inte efterlevs?  

Den enskildes rättigheter 

1. ”Rätten att få veta vem som behandlar vad och varför” 

 Vilka delar av organisationen har påverkats av dessa krav? 

Om ja, 

o Kan du ge några exempel på hur dessa delar av organisationen har 

påverkats? 

              Om nej, 

o Har du fått någon information kring hur organisationen hanterar dessa 

krav? 

 

 Anser du att kraven efterlevs av organisationen? 

Om ja, 

o Kan du ge några exempel på hur ni arbetar för att följa upp att kraven 

efterlevs? 

Om nej, 

o Kan du ge några exempel på hur kraven inte efterlevs? 

o Kan du ge några exempel på hur ni arbetar för att kontrollera hur kraven 

efterlevs? 

 

2. ”Rätten att få tillgång till uppgifter” 
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 Vilka delar av organisationen har påverkats av dessa krav? 

Om ja, 

o Kan du ge några exempel på hur dessa delar av organisationen har 

påverkats? 

              Om nej, 

o Har du fått någon information kring hur organisationen hanterar dessa 

krav? 

 

 Anser du att kraven efterlevs av organisationen? 

Om ja, 

o Kan du ge några exempel på hur ni arbetar för att följa upp att kraven 

efterlevs? 

Om nej, 

o Kan du ge några exempel på hur kraven inte efterlevs? 

o Kan du ge några exempel på hur ni arbetar för att kontrollera hur kraven 

efterlevs? 

 

3. ”Rätten att invända” 

 Vilka delar av organisationen har påverkats av dessa krav? 

Om ja, 

o Kan du ge några exempel på hur dessa delar av organisationen har 

påverkats? 

              Om nej, 

o Har du fått någon information kring hur organisationen hanterar dessa 

krav? 

 

 Anser du att kraven efterlevs av organisationen? 

Om ja, 

o Kan du ge några exempel på hur ni arbetar för att följa upp att kraven 

efterlevs? 

Om nej, 

o Kan du ge några exempel på hur kraven inte efterlevs? 

o Kan du ge några exempel på hur ni arbetar för att kontrollera hur kraven 

efterlevs? 

4. ”Rätten att korrigera uppgifter” 

 Vilka delar av organisationen har påverkats av dessa krav? 

Om ja, 

o Kan du ge några exempel på hur dessa delar av organisationen har 

påverkats? 

              Om nej, 
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o Har du fått någon information kring hur organisationen hanterar dessa 

krav? 

 

 Anser du att kraven efterlevs av organisationen? 

Om ja, 

o Kan du ge några exempel på hur ni arbetar för att följa upp att kraven 

efterlevs? 

Om nej, 

o Kan du ge några exempel på hur kraven inte efterlevs? 

o Kan du ge några exempel på hur ni arbetar för att kontrollera hur kraven 

efterlevs? 

 

5. ”Rätten att få uppgifter borttagna och bli bortglömd” 

 Vilka delar av organisationen har påverkats av dessa krav? 

Om ja, 

o Kan du ge några exempel på hur dessa delar av organisationen har 

påverkats? 

              Om nej, 

o Har du fått någon information kring hur organisationen hanterar dessa 

krav? 

 

 Anser du att kraven efterlevs av organisationen? 

Om ja, 

o Kan du ge några exempel på hur ni arbetar för att följa upp att kraven 

efterlevs? 

Om nej, 

o Kan du ge några exempel på hur kraven inte efterlevs? 

o Kan du ge några exempel på hur ni arbetar för att kontrollera hur kraven 

efterlevs? 

 

6. ”Rätten att ha insyn i automatiska beslut som involverar personuppgifter” 

 Vilka delar av organisationen har påverkats av dessa krav? 

Om ja, 

o Kan du ge några exempel på hur dessa delar av organisationen har 

påverkats? 

              Om nej, 

o Har du fått någon information kring hur organisationen hanterar dessa 

krav? 

 

 Anser du att kraven efterlevs av organisationen? 
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Om ja, 

o Kan du ge några exempel på hur ni arbetar för att följa upp att kraven 

efterlevs? 

Om nej, 

o Kan du ge några exempel på hur kraven inte efterlevs? 

o Kan du ge några exempel på hur ni arbetar för att kontrollera hur kraven 

efterlevs? 

 

7. ”Rätten att flytta uppgifter (dataportabilitet) 

 Vilka delar av organisationen har påverkats av dessa krav? 

Om ja, 

o Kan du ge några exempel på hur dessa delar av organisationen har 

påverkats? 

              Om nej, 

o Har du fått någon information kring hur organisationen hanterar dessa 

krav? 

 

 Anser du att kraven efterlevs av organisationen? 

Om ja, 

o Kan du ge några exempel på hur ni arbetar för att följa upp att kraven 

efterlevs? 

Om nej, 

o Kan du ge några exempel på hur kraven inte efterlevs? 

o Kan du ge några exempel på hur ni arbetar för att kontrollera hur kraven 

efterlevs? 

 

8. ”Förlorade eller stulna uppgifter” 

 Vilka delar av organisationen har påverkats av dessa krav? 

Om ja, 

o Kan du ge några exempel på hur dessa delar av organisationen har 

påverkats? 

              Om nej, 

o Har du fått någon information kring hur organisationen hanterar dessa 

krav? 

 

 Anser du att kraven efterlevs av organisationen? 

Om ja, 

o Kan du ge några exempel på hur ni arbetar för att följa upp att kraven 

efterlevs? 

Om nej, 
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o Kan du ge några exempel på hur kraven inte efterlevs? 

o Kan du ge några exempel på hur ni arbetar för att kontrollera hur kraven 

efterlevs? 

Avslutande fråga 

 Är det något annat du önskar tillägga? 
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Bilaga B - Information till respondenter 

1. Rätten att få veta vem som behandlar vad och varför 

Organisationer har enligt förordningen skyldighet att tydligt informera den enskilde om 

hur personuppgifterna kommer att användas, vilket innefattar: 

 Syftet med behandlingen och insamlandet av personuppgifterna. 

 Rättslig grund till varför uppgifterna behandlas. 

 Hur länge uppgifterna kommer att lagras. 

 Vilka som mer kommer att få tillgång till uppgifterna. 

 Grundläggande dataskyddsrättigheter. 

 Om uppgifterna kommer att användas utanför EU. 

 Rätten om att framföra klagomål. 

 Hur samtycket kan tas tillbaka. 

 Kontaktuppgifter till organisationen som använder uppgifter, samt till 

dataskyddombudet. 

Övriga krav innefattar bland annat att ovanstående information ska presenteras på ett 

klart och tydligt språk. 

2. Rätten att få tillgång till uppgifter 

Den enskilde har enligt denna punkt rätt att få en kopia över dom personuppgifter som 

finns lagrade gällande individen.  

3. Rätten att invända 

Om en organisation behandlar personuppgifter utan att ett samtycke har upprättats, har 

den enskilde rätten att invända.  

4. Rätten att korrigera uppgifter 

Den enskilde ska inneha rätten att få sina lagrade personuppgifter ändrade, vilket kan 

vara relevant om felaktiga, ofullständiga eller oriktiga uppgifter finns lagrade, vilket ska 

ske utan onödigt dröjsmål. 

5. Rätten att få uppgifter borttagna och bli bortglömd 

Enligt denna punkt kan den enskilde begära att organisationen upphör med att behandla 

personuppgifterna efter att ett samtyckesavtal har begärts. Enligt förordningen ska det 

vara lika lätt att upphäva ett samtyckesavtal som att ge det, dock kan undantag för 

rätten göras om personuppgifterna samlas in av juridiska skäl. Den enskilde har även 

rätt till att få sina personuppgifter borttagna permanent om de inte längre behövs eller 

behandlas olagligt.  

6. Rätten att ha insyn i automatiska beslut som involverar personuppgifter 
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I vissa fall tas beslut baserade på personuppgifter automatiskt med hjälp av algoritmer, i 

dessa fall har organisationen skyldighet att informera när ett beslut har tagits 

automatiskt. Vidare skyldigheter innefattar rätten till att få beslutet granskat av en 

människa, samt möjlighet att bestrida beslutet.   

7. Rätten att flytta uppgifter (dataportabilitet) 

Efter att ett avtal har utfärdats, vilket ger en organisation rätten till att behandla 

personuppgifter, finns rätten att kunna få uppgifter återlämnande eller överförda till en 

annan organisation vars tjänster önskas av individen. Detta krav gäller bara i dom fall då 

överföringen av uppgifterna är tekniskt genomförbar.  

8. Förlorade eller stulna uppgifter 

Om en incident uppstår gällande en organisations lagring av personuppgifter som 

innebär en risk, så har organisationen skyldighet att informera den nationella 

dataskyddmyndigheten. Om incidenten, exempelvis en dataläcka, utgör en hög risk för 

den enskilde har organisationen även skyldhet att informera den enskilde personligen.  

 

 


