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Abstract 

Today, personal data is used to generate added value for organizations. Consequently, 

misuse of private data is not surprising. The upcoming implementation of General Data 

Protection Regulation (GDPR) is an attempt to restrict the exploitation of private data. In 

contrast to the current privacy law, GDPR will be more adjusted to the conditions of the 

contemporary society. System maintenance is at the core of privacy issues since information 

is stored in the systems. Based on Germany’s already established strict privacy regulation 

mirrored in GDPR, Germany is used as a source of comparison for the purpose of this study. 

Through a qualitative approach of system maintenance and GDPR, we analyze different 

strategies to comprehend the complexity in information security regarding privacy data. 

Based on our study we present four distinct contributions; first, concrete suggestions to 

consider in order to successfully handle personal information; second, a recognition of an 

organizational perspective on information security; third, we provide empirical evidence of 

how the field of system maintenance has evolved over time; fourth, a methodological 

contribution on how to study upcoming effects.  
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1. Introduktion 

Den ekonomiska logiken har förändrats. Istället för att fokusera på produktspecifika särdrag, 

finns det idag ett enormt värde för organisationer i att samla personlig information om sina 

kunder för att kunna personifiera sina erbjudanden och på så sätt öka möjligheten till 

mervärde (Yoo et al., 2010; Li et al., 2017; Marr, 2015). Det tillkommer risker med denna 

utbredning av personuppgiftsanvändning (Li et al., 2017) och den personliga integriteten 

äventyras då stora företag använder persondata för att skapa värde. Presidentvalet i USA 2016 

är ett tydligt exempel på detta. Cambridge Analytica använde i hemlighet personlig 

information från miljoner facebookanvändare och för att påverka det amerikanska 

presidentvalet. Utan användarnas vetskap bidrog deras data till utfallet av valet och Donald 

Trumps vinst. (Rosenberg et al., 2018; Valdez, 2018; Victorzon, 2018) Persondata som en 

resurs är ingenting nytt. Tanken om att kunna köpa och sälja denna information diskuterades 

redan för 20 år sedan. I dagens onlinetjänster blir individer indirekt kompenserade då många 

internetföretag erbjuder fria tjänster i utbyte mot deras personliga information. (Li et al., 2017) 

Denna utveckling har påverkat hur vi ser på den generella personuppgiftshanteringen i 

Europa. Det nuvarande dataskyddsdirektivet 95/46/EG, som utgör grunden för den svenska 

personuppgiftslagen (PUL), har kommit att bli karaktäriserat som omodernt 

(Datainspektionen, u.å.).  

Idag kan personuppgifter ses som en handelsvara vilken stora IT-aktörer använder för att 

skapa nya värdeprocesser. Det publiceras 293 000 statusuppdateringar på Facebook varje 

minut och 25% av Facebooks användare reflekterar inte över sitt integritetsskydd. Vidare är 

jättar som Google, Walmart och Amazon väldigt skickliga på att använda kunddata för att 

utvinna mervärde. Insamlade data kommer bland annat från kundtransaktioner, telefoners 

positioner och information från sensorer. (Marr, 2015) 

General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny moderniserad förordning som 

implementeras i alla EU-medlemsländer den 25 maj 2018 (Datainspektionen, 2017a) och 

kommer därmed att ersätta den svenska personuppgiftslagen. Lagen omfattar alla som 

hanterar personuppgifter, oavsett om det är för den egna organisationens eller en annan 

organisations räkning (Datainspektionen, 2017d). Grunden i GDPR är att den enskildes 

rättigheter förstärks samtidigt som ansvaret och skyldigheterna för den som behandlar 

personuppgifter tydliggörs (Datainspektionen, 2017b). Till skillnad från PUL som var 

resultatet av ett EU-direktiv, vilket gav varje medlemsland stora möjligheter att anpassa den 

nationella lagstiftningen, är GDPR en färdig lag med mindre, dock ej obefintligt, utrymme för 

varje land att anpassa lagen (Albrecht, 2016). 

Datainspektionen har sedan GDPR presenterades uppmanat företag, organisationer och 

myndigheter att förbereda sig inför den kommande implementeringen 25 maj 2018 då lagen 

inte bara innebär hårdare krav jämfört med personuppgiftslagen utan även helt nya krav 

(Datainspektionen, 2017c). Då personuppgifter i stort sett uteslutande lagras i olika sorters 

informationssystem innebär implementeringen av GDPR en förändring för rådande praktik 

inom systemförvaltning. Systemförvaltning utgör en stor kostnad inom en verksamhet 

(Brandt, 2004) vilket gör det relevant att undersöka hur organisationer ska uppfylla 

dataskyddsförordningens krav på informationssäkerhet på ett effektivt sätt. 
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Idag får IT-system en allt viktigare roll inom organisationer (Nordström & Welander, 

2007). Det är vanligt att synen på införandet av ett sådant system endast omfattar utveckling 

och implementering, likt ett projekt med ett tydligt avslut. Det största arbetet och de största 

resurserna krävs dock när IT-systemet väl existerar i verksamheten (Brandt, 2004) och 

aktiviteterna kring systemet ingår i förvaltning. Syftet med systemförvaltning är att 

upprätthålla systemets funktioner och informationen inom systemet i relation till resten av 

verksamheten (Nordström, 2005). En av systemförvaltarens arbetsuppgifter handlar om att 

administrera den information som lagras i systemet. 

Den nya dataskyddsförordningen implementeras i svenska verksamheter den 25 maj 2018 

och den här studien riktar fokus på hur systemförvaltningsarbetet bör fungera efter detta 

datum, då fokus idag mer eller mindre enbart ligger på förberedelserna inför 

implementeringen av lagen. För att göra detta väljer vi att tillvarata Tysklands erfarenheter av 

omfattande och strikt dataskyddslagstiftning. I en jämförelse med avseende på 

informationssäkerhet mellan åtta EU-länder, varav Sverige var ett, identifierades att Tyskland 

är ett av de länder som idag är ledande inom området (Custers et al., 2018). Tyskland var år 

2017 det första landet att besluta om en lagreform för anpassning till GDPR (Wilhelm, 2017) 

vilket gör Tyskland till det land som haft längst tid till praktiska förberedelser inför GDPRs 

implementering. Tyskland väljer även i sin implementering av GDPRs bestämmelser att 

utnyttja det utrymme förordningen ger för nationella bestämmelser för att bevara klausuler ur 

sin tidigare lagstiftning, bundesdatenschutzgesetz (BDSG) samt göra bestämmelserna ännu 

striktare än GDPR (Grentzenberg & Kirchner, 2018). 

Syftet med denna studie är att med hjälp av att identifiera nu rådande praktisk svensk 

systemförvaltning och applicera erfarenheter från Tysklands informationssäkerhetspraktik 

formulera förbättringsförslag för hur organisationer bör arbeta med informationssäkerhet på 

ett sådant sätt att det uppfyller de lagkrav GDPR innebär och samtidigt realiserar fungerande 

systemförvaltning. För att uppnå detta syfte ska vi besvara frågeställningen: Vilka 

huvudsakliga förändringar av svensk systemförvaltning i relation till GDPR indikeras av 

tysk informationssäkerhetspraktik? 

För att besvara denna frågeställning har vi valt att samla in erfarenheter från Tysklands 

informationssäkerhetsarbete och jämföra de med svensk systemförvaltning. Studien baseras 

på kvalitativa intervjuer och en induktiv ansats. Resultatet visar bland annat att det finns 

tydliga skillnader mellan svensk och tysk hantering av och syn på personuppgifter i relation till 

systemförvaltning, vilket visar på att Sverige kan tillgodose sig lärdomar som förbättrar svensk 

systemförvaltning i relation till informationssäkerhet.  
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2. Relaterad forskning 

2.1 Systemförvaltning 

Systemförvaltning är ett brett begrepp och kan därmed betraktas som ett samlingsord för flera 

aktiviteter. Företag investerar mycket tid och ekonomiska resurser i att digitalisera sin 

verksamhet (Nordström, 2005). Förvaltningen av informationssystemen i Sverige kostar mer 

än landets försvarsmakt. Kostnaden för systemförvaltning uppgår till dubbelt så mycket som 

systemutvecklingen. Detta beror till viss del på att förvaltningen pågår upp till 10–20 gånger 

längre tid än utvecklingsarbetet. Att systemförvaltning utgör en betydande roll i ett modernt 

företag kan idag ses som vedertaget och bara insikten av systemförvaltningens höga kostnader 

väcker intresse för vidare forskning. (Brandt, 2004) 

Definitionen av systemförvaltning har varierat sedan 1969 då Robert Riggs presenterade 

sitt arbete ”System Maintenance”, vilken också har kommit att bli sedd som den första 

publiceringen om systemförvaltning. Trots en tydlig samhällsförändring är Robert Riggs 

arbete fortfarande aktuellt, vilket visar på att systemförvaltning över tid varit relativt 

oföränderlig. (Brandt, 2004) Det var inte förrän 1979 som begreppet systemförvaltning 

introducerades i Sverige för första gången, detta genom ett seminarium av Riksdataförbundet 

(Nordström & Welander, 2007; Brandt, 2004). Internationellt fick systemförvaltning ett stort 

genomslag på 1980-talet då Lientz & Swansons verk ”Software Maintenance Management” 

presenterade vilket skulle komma att bli ett av de mest refererade inom kontexten av 

systemförvaltning (Brandt, 2004). 

En exakt definition av systemförvaltning är svår att konstruera på grund av 

systemförvaltningens subjektiva karaktär. Två etablerade definitioner är ”systemförvaltning 

är samtliga aktiviteter som görs för att förbereda, styra, administrera och verkställa 

förändringsarbetet av existerande objekt och stödja användandet” (Brandt, 2004, s. 20) och 

”Arbetet med att kontinuerligt ändra och styra informationssystem, i syfte att säkerställa 

informationssystemets avsedda påverkan på verksamheten” (Nordström, 2005, s. 6). 

Det är relevant att göra en distinktion mellan begreppen verksamhet och organisation. 

Organisation i detta sammanhang förklaras som den del som bedriver verksamhet, alltså 

beslutstagande om arbetsfördelning och diverse befogenheter. Verksamhet i sin tur utgörs av 

den görande delen. Utifrån denna distinktion specificeras systemförvaltning som ”det som 

görs i en verksamhet, detta görande görs av någon” (Nordström & Welander, 2007, s.13). 

Upprätthållande i form av exempelvis daglig IT-drift, användarstöd etc. och vidareutveckling 

såsom anpassningar och förbättringar av system är systemförvaltningens två viktigaste delar. 

(Nordström & Welander, 2007)  

Systemförvaltning bör skiljas från systemutveckling. Systemförvaltning är mer 

ostrukturerat och bestående av flera små projekt med löpande krav och kontinuerlig form 

medan systemutveckling som regel är tydligt definierat i tid och rum. (Brandt, 2004) De flesta 

av dagens organisationer förlitar sig allt mer på informationssystem för att bedriva sina 

verksamheter. Däremot kan inte värdet av ett IT-system mätas innan resultatet av 

användningen det vill säga då systemet är i en förvaltningsfas. Det krävs en tydlig strukturerad 

plan för att kunna bedriva en systemförvaltningsverksamhet på ett affärsmässigt sätt. 

Realiseringen av en styrbar systemförvaltning behöver bland annat förvaltningsplaner med 
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tydliga målbilder och förvaltningsobjekten ska innehålla IT-system. (Nordström & Welander, 

2007) Den beskrivningen går att koppla till vad som innefattar en systemförvaltningsmodell. 

En systemförvaltningsmodell är ”en idealiserad bild av hur man vill att system-

förvaltningsarbetet skall bedrivas” (Brandt, 2004, s. 29) och innehåller allt material som 

klarlägger hur man ska bedriva systemförvaltningsarbetet (Brandt, 2004). Förvaltnings-

modeller och metoder är vanligt förekommande i svenska verksamheter, mycket på grund av 

att förvaltningsmodellerna underlättar arbetet med att använda handlingsstyrning 

(Nordström & Welander, 2007). 

2.1.1 IT-styrning 

Eftersom att informationsteknologi (IT) har blivit en starkt närvarande och allt mer komplex 

drivkraft inom företag är effektiv IT-styrning en avgörande framgångsfaktor (Hardy, 

2006).  IT-styrning har kommit att bli en nödvändighet för att möta strategiska målsättningar 

och reducering av risker (Alreemy et al., 2016). Effektiv IT-styrning kan ge betydande fördelar 

för organisationer genom det värdeskapande IT bidrar med till organisationen och hantering 

av IT-relaterade risker (Hardy, 2006). Inom systemförvaltningsmodellen COBIT (Control 

Objectives for Information and Related Technology) definieras IT-styrning brett. Såväl 

strategiska anpassningar som vikten av både risk och prestationsmätning inkluderas när man 

hanterar IT-resurser (Moeller, 2011). Figur 1 visar IT-syrningens roll i förhållande till 

verksamhet och systemförvaltning. 

 

Figur 1: Relationen mellan organisation, IT-styrning och systemförvaltning 

(Källa: Egen bild) 

IT-styrning definieras som ”Specifying the decision rights and accountability framework to 

encourage desirable behavior in the use of IT” (Weill & Ross, 2004, s. 8). Definitionen är tänkt 

att fånga enkelheten med IT-styrning, men också dess komplexitet. IT-styrningen bestämmer 

vem som ska ta besluten, samtidigt som förvaltningen är processen av görandet och 

implementeringen av besluten. (Weill & Ross, 2004) För att ha en effektiv IT-styrning behöver 

tre centrala frågor besvaras: (1) Vilka beslut måste tas för att säkerställa en effektiv hantering 
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och användning av IT? (2) Vem bör ta dessa beslut? (3) Hur kommer dessa beslut tas och 

övervakas? (Weill & Ross, 2004, s. 10). 

Styrning betyder att man vill påverka görandet i organisationen och se till att handlingarna 

blir målinriktade, effektiva och samordnade (Nordström & Welander, 2007). 

Implementeringen av en framgångsrik IT-styrning kan komma att påverkas av en rad olika 

faktorer. Potentiella hinder för IT-styrning är bristande stöd från ledningen, finansiella krav, 

organisatoriska effekter, intern kommunikation, relationen mellan IT-enheten och övriga 

verksamheten och IT-strukturen (Alreemy et al., 2016). Eftersom tanken med IT-styrning är 

att optimera användandet av IT-resurser genom tydlig kommunikation mellan 

företagsledningen och IT-avdelningen, är IT-styrning ett av de viktigaste ansvarsområdena för 

verksamhetens ledningsgrupp (Calder & Moir, 2009; Alreemy et al., 2016). Oklara IT-

principer och strategier för att optimera värdeskapande av IT är ett vanligt problem i många 

företag. Attityden i företagets ledningsgrupp har en stor inverkan på en framgångsrik IT-

styrning. (Lee et al., 2008) 

2.2 GDPR 

GDPR syftar till att skärpa lagstiftningen för dataskydd i en ny digital tid (Datainspektionen, 

2017b). Informationssäkerhet innebär individens strävan efter att kontrollera eller åtminstone 

ha inflytande över sina personuppgifter (Belanger & Crossler, 2011). Personlig integritet är en 

fråga som aktualiseras allt mer för såväl organisationer som enskilda individer (Karat et al., 

2005). I ett samhälle med allt mer avancerad teknologi blir det viktigare att reflektera över 

vem som har rätt till personlig information och i vilket syfte. Trots tonvikten på detta område 

och pressen på organisationer att utveckla policys och rutiner har användarvänligheten 

kommit att utgöra ett stort hinder för informationssäkerhet. Ett lands integritetslagstiftning 

har stor betydelse för vilka krav befolkningen ställer på företagen avseende 

informationssäkerhet vilket i sin tur ställer krav på företagen att anpassa sina 

informationshanterings- och förvaltningsstrategier (Karat et al., 2005; Bellman et al., 2004). 

Det faktiska dataskyddet i ett land beror inte enbart på lagstiftning utan på hur den 

implementeras och tolkas. Det råder stora skillnader avseende resultatet av EU:s 

dataskyddsdirektiv 95/46/EG i olika EU-medlemsländer. Tyskland har visat sig vara ett av de 

länder som idag är ledande inom området. EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG innebar en 

miniminivå för lagstiftat dataskydd men gav också länder möjlighet att själva utöka 

lagstiftningen. Tyskland är ett av de länder som valt att införa en sådan utökning i form av till 

exempel dataskyddsrevisioner och krav på dataskyddsombud. (Custers et al., 2018) 

Informationssäkerhet kan betraktas på individ-, grupp-, organisations- eller samhällsnivå 

men dessa olika nivåer relaterar till och påverkar varandra (Belanger & Crossler, 2011). 

Definitionerna för informationssäkerhet är många men innebär i regel en kontroll över hur 

utomstående parter får använda informationen (Belanger & Crossler, 2011). 

Informationssäkerhet har också definierats som individers anspråk på att deras personliga 

data ej ska vara tillgänglig för andra och att i de fall en utomstående har tillgång till datan ska 

individen kunna kontrollera dess användning (Clarke, 1999). Begreppet kan också beskrivas 

utifrån dimensionerna insamling, sekundär användning, felaktig användning och fel (Smith et 

al., 1996) eller insamling, behandling, spridning och intrång (Solove, 2006). 
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Informationssäkerhet har tidigare i regel studerats i perspektiv av tekniska ramar men en 

tilltagande uppmärksamhet till dessa frågor har lyft forskningsområdet till organisatorisk nivå. 

Ledningsaktiviteter såsom utformande och utförande av dataskyddspolicys, systemarkitektur, 

samarbetet mellan IT och övriga organisationen och uppmärksammandet av informations-

säkerhetsfrågor har en stor betydelse för implementeringen av informationssäkerhet. Detta 

belyser behovet av att organisationer antar ett holistiskt angreppssätt i sitt informations-

säkerhetsarbete. (Soomro et al., 2016) 

2.3 Relationen mellan GDPR och Systemförvaltning 

Systemförvaltning utgör en central del inom informationssäkerhet då exempelvis användning 

(Smith et al., 1996) och behandling (Solove, 2006) av personuppgifter utförs av 

informationssystemets systemförvaltare (Nordström & Welander, 2007). Den förändring av 

praktisk informationssäkerhet som initieras av GDPR är i dagsläget inte studerad i relation till 

systemförvaltning trots att det finns en central koppling mellan dessa områden. 

Tidigare studier om informationssäkerhet i relation till informationssystem fokuserar i stor 

utsträckning på att förklara och förstå informationssäkerhet medan få fokuserar på 

utformning och konkreta åtgärder. Studier som tidigare gjorts på verktyg och teknologi för 

informationssäkerhet bortser uteslutande från framtida användare och saknar praktisk 

förankring. Vidare fokuserar de flesta studierna på individens perspektiv istället för andra 

nivåer såsom grupp-, organisations- eller samhällsnivå. Områden relaterade till 

informationssäkerhet som är i behov av ytterligare studier är bland annat studier som berör 

informationssäkerhet ur ett organisationsperspektiv och studier som fokuserar mer på 

åtgärder med hänsyn till faktisk implementering. (Belanger & Crossler, 2011) 

Systemförvaltning har historiskt studerats som ett fristående område och har nyligen fått 

ta ett allt större utrymme i relation till organisations- och verksamhetsorienterade studier. I 

relation till lagstiftning har systemförvaltning framförallt applicerats som en metod för att 

uppfylla regleringar (Hardy, 2006; Moeller, 2011). Ett exempel på detta är hur 

systemförvaltningsmodellen COBIT användes för att uppfylla kraven på intern kontroll enligt 

den amerikanska lagstiftningen Sarbanes-Oxley Act (SOX) (Moeller, 2011). Lagen innebar en 

strikt reglering för bolagsstyrning som i praktiken ställde krav på företagens IT-styrning och 

systemförvaltning (Hardy, 2006).  När SOX introducerades i USA fanns det få riktlinjer för de 

interna kontrollprocesser som krävdes (Moeller, 2011). Som en följd av implementeringen av 

COBIT i företag som exempelvis Unisys förbättrades affärsprocesser inom IT och SOX-

relaterade kontroller upprättades (Hardy, 2006). Däremot har det i tidigare studier inte 

fokuserats på hur systemförvaltning i sig påverkas av lagstiftning.  
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3. Metod 

3.1 Metodval 

Ett metodval måste utgå från frågeställningen (Mason, 2002). I denna studie handlar 

frågeställningen om att förstå svensk systemförvaltning i relation till tysk informations-

säkerhet. Frågeställningen för denna studie var för övergripande för att studeras i sin helhet. 

Den bröts därför ner i delfrågor för att specificera vad som behöver besvaras och hur (Mason, 

2002). Detta resulterade i två områden, Sverige och Tyskland. Sverige eftersom att studien 

framförallt riktas mot den svenska systemförvaltningens kontext och Tyskland eftersom att det 

är det är utifrån den tyska informationssäkerheten studien utgår. För att besvara 

frågeställningen ska fokusområdena svensk systemförvaltning idag och tysk informations-

säkerhetspraktik förstås.  

Den kvalitativa forskningsintervjun är avsedd att ”förstå världen från undersöknings-

personernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld 

som den var före de vetenskapliga förklaringarna” (Kvale et al., 2009, s.17). Baserat på detta 

genomfördes studien enligt en kvalitativ metodansats med hjälp av tematiserade intervjuer. 

Kvalitativa metoder är vanligt förekommande i tidigare studier av systemförvaltning och 

informationssäkerhet, exempelvis Nordström (2005), Calder & Moir (2009) och Smith 

(1996).  Alternativet kvantitativ forskning syftar till att förklara något ofta genom mätning eller 

kartläggning (Fejes & Thornberg, 2009). Detta tillvägagångssätt hade inte bidragit till vår 

frågeställning som riktar sig mot en förändring utan snarare skapat en beskrivning av nuet. 

Studien baserades på ett explorativt förhållningssätt. Ett explorativt arbetssätt präglas av 

öppenhet och icke-struktur (Kvale et al., 2009). Ett strukturerat arbetssätt hade i denna studie 

varit begränsande. Då det studerade området tidigare är outforskat var det relevant att vara 

öppen för nya perspektiv och insikter. 

Det är förenat med svårigheter att undersöka framtiden. Det har hävdats att sådana studier 

inte kan grundas på etablerad metodologi och att specifika metodansatser saknas. Ordet 

undersöka förutsätter att det som ska undersökas är tillgängligt. För att studera framtiden 

måste därför nya metoder utformas utanför metodologins typiska ramar. (Blass, 2003) I denna 

studie angrips detta problem genom att basera antaganden om framtiden på ett jämförbart 

sammanhang. Genom att studera tysk informationssäkerhetspraktik i kontexten av en redan 

etablerad strikt dataskyddslag dras slutsatser om hur GDPR påverkar svensk system-

förvaltning. 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Litteraturöversikt 

En avgörande aspekt i en studie handlar om vilka informationskällor som ska användas. 

Människor, organisationer, publicerade texter, mediaprodukter etc. innehåller alla unik data 

som kan bidra till studien beroende på kontext och målsättning. Det vanligaste materialet för 

att grunda en studie är textdokument. Detta tillvägagångssättet kan ge forskaren en grund som 

därefter kan byggas vidare med datainsamling i form av exempelvis intervjuer. (Mason, 2002) 

Materialet i denna studie samlades in med hjälp av framförallt google scholar och Umeå 

universitetsbiblioteks söktjänst. Sökord som använts är till exempel systemförvaltning, 
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system maintenance, IT governance, GDPR, information management, IT-styrning och 

privacy. Litteraturen prioriteras kontinuerligt genom att kategoriseras relevant, eventuellt 

relevant och ej relevant. Detta system säkerställde att all identifierad litteratur behölls genom 

hela studien ifall den skulle aktualiserar i ett senare skede. 

3.2.2 Intervjuer 

För att förstå hur svensk systemförvaltning faktiskt fungerar idag, vilket är studiens första 

fokusområde, intervjuades aktiva systemförvaltare i Sverige. Vidare intervjuades personer i 

Tyskland med insikt i och erfarenhet av tysk informationssäkerhet för att besvara studiens 

andra fokusområde. Urvalet av intervjuobjekt har skett genom ett bekvämlighetsurval där 

respondenterna varit personer som varit oss tillgängliga (Bryman & Nilsson, 2011). De svenska 

intervjuerna arrangerades genom kontaktpersoner som valde ut intervjuobjekten. Detta 

innebär ett snöbollsurval (Bryman & Nilsson, 2011) där vi låtit respondenter leda oss vidare 

till nya respondenter. De tyska intervjuerna begränsas till våra egna kontaktnät. Vidare 

drabbades studien av sena avhopp från tyska respondenter som på grund av tidsbrist inte 

kunde ersättas för att utöka studiens underlag. Problemet med detta urval kan vara att det inte 

blir representativt. Denna studie har dock ingen strävan efter att utforma en allmängiltig 

slutsats. Vi inser att det finns stora praktiska variationer inom de områden vi studerar och 

denna studie blir således applicerbar på de fall som liknar just de vi har studerat. 

Då intervjuerna i denna studie riktade sig till två olika delfrågor att besvara och dessutom 

skulle genomföras på två olika språk (svenska och engelska) utformades två olika 

intervjuguider (se bilagor). Intervjuerna med svenska systemförvaltare innehöll fem teman; 

(1) bakgrund, (2) systemförvaltarens arbete, (3) beskrivning av systemförvaltning, (4) 

personuppgiftshantering och (5) GDPR. Utöver temat bakgrund som framförallt hade en 

inledande och formell funktion syftade därpå följande tre teman till att få den intervjuade att 

beskriva systemförvaltning och dettas relation till personuppgiftshantering i Sverige idag. Det 

sista temat utgjorde ett tillägg för att identifiera eventuellt redan genomförda förändringar 

inför implementeringen av GDPR och även eventuell problematik som redan uppstått. 

Intervjuerna med tyska aktörer byggde på liknande teman ur ett tyskt perspektiv men avslutas 

med ett annorlunda tema som fokuserar på Tysklands nuvarande lagstiftning i relation till 

GDPR. Det finns en stor fördel i att genomföra intervjuer löst strukturerat (Mason, 2002). 

Intervjuguiderna för denna studie utgjorde framförallt ett underlag för att säkerställa att 

samtliga teman berördes men intervjuerna utfördes på ett flexibelt sätt för att inte påverka 

respondenternas tankegångar. En utmaning med kvalitativa intervjuer är att man behöver vara 

snabbtänkt och konstruera nya frågor under själva intervjun (Mason, 2002). För att säkerställa 

att följdfrågor blev ställda valde vi att dela upp oss vid varje intervju. En av oss ansvarade för 

att ställa frågor ur intervjuguiden och att driva konversationen framåt. Den andre fokuserade 

på att noggrant lyssna på intervjun och identifiera tillfällen där en följdfråga behövde inflikas. 

Alla intervjuer med systemförvaltare i Sverige genomfördes genom fysiska möten utom en 

kompletterande intervju som genomfördes via e-post. Den första intervjun med en tysk 

respondent genomfördes via Skype och den andra intervjun genomfördes med hjälp av e-post. 

Tabell 1 visar en översikt över samtliga intervjuer. Att genomföra intervjuer på ett annat språk 

eller över internet kan resultera i en informationsförlust till följd av språkbarriärer eller 

tekniska problem (Fejes & Thornberg, 2009). Intervjuerna med Tyskland har genomförts på 
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både vårt och respondentens andraspråk. Detta resulterade i en del förvirring där vi ibland 

blev tvungna att förklara och vidareutveckla vad vi menade med vissa frågor. Genom att avslöja 

våra tankesätt minskade vår objektivitet och det finns en risk att vi påverkade respondentens 

svar. Vidare påverkades dessa intervjuer av tekniska problem. Ljudet försvann vid några 

tillfällen vilket gjorde att vi missade vad respondenten sa. Även om personen i efterhand 

försökte upprepa sitt resonemang kan vi anta att information gick förlorad genom detta. Vid 

intervjuerna som genomfördes via e-post begränsades vi av att inte kunna följa upp svaren 

med följdfrågor på ett snabbt och naturligt sätt. Vi saknade också möjligheten att avläsa 

kroppsspråk och röstläge på svaren. Fördelen med detta tillvägagångssätt var att 

respondenterna gavs tid att fundera över och formulera sitt svar. 

Samtliga verbala intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant i efterhand. Efter 

genomförd studie har såväl ljudfiler som transkriberingar raderats för att säkerställa 

informanternas personliga integritet. 

 

Respondent Intervjuform Befattning Sektor Land Längd 

A Fysisk Rådgivare Privat Sverige 29:56 

B Fysisk Förvaltningsledare Offentlig Sverige 24:38 

C Fysisk Förvaltningsledare Offentlig Sverige 32:56 

D Fysisk Uppdragsledare Offentlig Sverige 28:32 

E E-post Projektledare Privat Tyskland 1342 ord 

F Skype (ljud) Business Analyst Privat Tyskland 36:15 

G E-post Rådgivare Privat Sverige 973 ord 

Tabell 1: Schema över genomförda intervjuer, intervjuform och respondenten. 

3.3 Dataanalys  

3.3.1 Val av analysmetod 

Studiens analys genomfördes med en induktiv ansats med öppen och selektiv kodning. En 

induktiv ansats innebär att dra generella slutsatser baserat på en rad separata fall. En induktiv 

metodansats är ett försök att skapa en allmän sanning utifrån en mängd enskilda fall. Med den 

induktiva ansatsen intresserar man sig för sociala händelser. Forskaren försöker objektivt att 

förstå och tolka aktörernas perspektiv. (Fejes & Thornberg, 2009) Metoden lämpar sig för 

denna studie som handlar om att förstå svensk systemförvaltning respektive tysk 

informationssäkerhetspraktik baserat på aktörernas egna erfarenheter. 

Empiriskt data är centralt inom induktiva analysmetoder medan textkällor används 

sekundärt. Det är dock sällsynt att använda ett helt induktivt förhållningssätt. Ofta finns även 

inslag av en deduktiv ansats. (Fejes & Thornberg, 2009). Analysen i denna studie har främst 

utgått från det empiriskt insamlade materialet men även litteratur i form av tidigare studier 

har vägts in vilket innebär inslag av deduktion.  
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Induktiv ansats utgår ifrån att forskaren är anpassningsbar och bland annat samlar in data 

kontinuerligt (Fejes & Thornberg, 2009). Analysarbetet i denna studie utfördes parallellt med 

datainsamlingen och vägledde därigenom vidare insamling. Då vissa respondenter var svåra 

att ordna intervjuer med gynnade detta upplägg arbetets fortskridande istället för att 

svårigheterna skulle hindra arbetet. 

Det ska poängteras att denna studie inte är baserad på en specifik metod inom induktiv 

ansats. Däremot har en stor del av analysmetodiken hämtats från grundad teori som går inom 

ramen för induktiva ansatser. Denna studie har dock inte utarbetat en teoretisk modell (Fejes 

& Thornberg) eftersom att detta inte skulle bidra till att besvara studiens syfte. Studien 

beskrivs därför som en induktiv ansats eftersom att det vore nonchalant att presentera den helt 

och hållet som en grundad teori. 

3.3.2 Kodning och dataanalys 

Tillvägagångssättet att koda insamlat datamaterial är väsentligt för att utveckla begrepp och 

kategorier som fångar intervjuobjektens erfarenheter och uppfattningar. Att konstant jämföra 

sitt insamlade material är centralt. (Fejes & Thornberg, 2009; Kvale et al., 2009). Den 

presenterade studien har utgått från en substantiv kodning indelad i öppen och selektiv 

kodning. 

Initialt kodades det transkriberade materialet oberoende av varandra. Öppen kodning 

innebär att forskaren har ett öppet sinne och kodar allt möjligt som framstår intressant (Fejer 

& Thornberg, 2009). Koderna jämfördes därefter och våra tankar och tolkningar diskuterades 

för att identifiera likheter och skillnader. Den öppna kodningen överensstämde i stor 

utsträckning. Exempel på koder relaterat till systemförvaltning som framkom i detta skede var 

spindeln i nätet, helhetsbild framför IT som kategoriserades arbetsuppgifter & roll. Insyn, 

systemförståelse och planering kategoriserades som kontroll. Exempel på koder relaterade till 

informationssäkerhet som framkom i den öppna kodningen var miniminivå och tolkning som 

placerades in i kategorin lagkrav. Vidare kodades roller och ägande under kategorin ansvar. 

Kodningen fortsatte med en selektiv kodning där kärnkategorier formulerades utifrån de 

mest viktiga och relevanta koderna (Fejer & Thornberg, 2009). Kärnkategorierna utformades 

med hänsyn till studiens syfte och fokusområdena svensk systemförvaltning idag och tysk 

informationssäkerhetspraktik. Kärnkategorierna blev systemförvaltning, förvaltnings-

modeller och IT-styrning samt personuppgiftshantering och informationssäkerhet. Koderna 

från den öppna kodningen placerades i dessa kategorier eller togs bort. 

3.4 Forskningsetik 

Individskyddskravet utgör grunden för forskningsetiska överväganden och består av fyra 

huvudkrav att ta hänsyn till. Dessa är informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet 

och konfidentialitetskravet. (Vetenskapsrådet, 2002) 

Samtliga deltagande i denna studie har informerats enligt dessa principer. Intervjuerna har 

inletts med en kort presentation av studien och dess syfte. Den deltagande har upplysts om att 

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Det har också betonats att insamlat 

material endast kommer att användas för studiens syfte och att deltagaren kommer att 

anonymiseras. Slutligen har den deltagande fått ge sitt samtycke till deltagande och 

ljudinspelning.  
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4. Resultat 

4.1 Den svenska kontexten  

Systemförvaltaren har till följd av en ökad utbredning av informationssystem i svenska 

organisationer kommit att bli en nyckelperson för verksamheten. Systemförvaltare förväntas 

inte längre vara tekniskt koncentrerade utan anta ett helhetsgrepp som inkluderar alla delar 

av verksamheten. Detta innebär att systemförvaltaren antar en verkställande roll och ansvarar 

för att genomföra uppdrag och säkerställa att informationssystemen svarar mot hela 

verksamhetens behov. 

Denna utveckling har genomgått en snabbare utveckling praktiskt än arbetsbeskrivningen 

för systemförvaltare har. Konsekvensen har blivit att systemförvaltare tilldelas uppgifter ad 

hoc och står inför en hög arbetsbelastning och ett ospecificerat ansvarsområde. Vidare lider 

systemförvaltningen brist på resurser då en vanlig uppfattning hos organisationers ledning är 

att kostnaden för ett system är en engångskostnad i samband med systemutvecklingen. 

Förvaltningsmodeller är verktyg som bidrar till att realisera systemförvaltning. Inom 

svensk systemförvaltning används ofta pm3 och ITIL. Arbetet med systemförvaltnings-

modeller karaktäriseras dock av att modellerna anpassas till verksamheten istället för att 

verksamheten tar lärdom av förvaltningsmodellen. 

Till följd av att företag blivit mer digitaliserade skapas möjligheter att lagra personuppgifter. 

Trots att systemförvaltaren har formellt ansvar över organisationers informationssystem 

saknas inflytande över verksamhetens hantering av personuppgifter. Riktlinjer och policys har 

inte hunnit utvecklas, varken för interna eller externa personuppgifter. I verksamheten sker 

personuppgiftshantering oaktsamt och företagsledningen fokuserar framförallt på att uppfylla 

lagstiftningens minimikrav, snarare än att säkerställa faktisk informationssäkerhet. 

4.1.1 Systemförvaltning 

Systemförvaltarens arbetsuppgifter är kontextbaserade och varierar beroende på vilken 

organisation systemförvaltaren tillhör samt systemets karaktär. Trots en tydlig variation finns 

det några fundamentala karaktärsdrag en systemförvaltare i Sverige bör besitta. Att kunna 

planera, ha en god kommunikationsförmåga, kontrollera det övergripande arbetet med ett 

system, både leda och medverka i ändringsarbetet, samt förmågan att vara knutpunkten 

mellan systemets nyckelpersoner är alla väsentliga egenskaper hos en systemförvaltare. Trots 

att systemförvaltaren vanligtvis förknippas med organisationens IT-avdelning och att hen 

därmed bör besitta en tydlig teknisk kunskap, behöver en systemförvaltare inte vara en teknisk 

expert. Det är en fördel ifall systemförvaltaren har tekniska kunskaper, men att vara en 

problemlösare och kunna se helheten är mer betydande för en systemförvaltare än att vara 

djupt tekniskt kunnig. 

 

“Att du ska ha vissa tekniska kunskaper, du ska vara bred, du ska ha en 

förmåga att analysera problem, vara en trouble shooter, du ska vara 

kommunikativ, du ska ha samarbetsförmåga.” (Respondent D) 

 

“En systemförvaltare är en person som måste ha en bred kunskap om 

helheten. Måste förstå verksamheten framförallt, vad verksamhetens behov 
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är. Behöver kanske inte ha den här unika tekniska kunskapen, ner på nitty 

gritty-nivå.”  (Respondent C) 

 

Med tanke på att det vilar ett stort ansvar på systemförvaltarens axlar är det väsentligt att 

denne också strukturerar sitt arbete. Genom ett strukturerat arbetssätt har systemförvaltaren 

både ett affärsmässigt tankesätt och kontroll över det system som förvaltas. Eftersom att 

programmet kan göra oförutsägbara saker, vilar det yttersta ansvaret på systemförvaltaren att 

säkerheten upprätthålls trots systemets ogenomskådliga komplexitet. 

 

“Det är den som har det yttersta ansvaret för att se till att säkerheten i 

systemet är som det ska. [..] Att saker och ting utförs strukturerat, 

kontrollerat och att ett system har en livslängd. Jamen, jag menar, finns 

det inte mål finns det inte aktiviteter, då finns det ingen anledning, då ska 

man avveckla. Och det är väl det att få styr och koll på programfloran som 

har en förmåga att leva sitt eget liv. Det är väl vad jag ser som det 

viktigaste.”  (Respondent B) 

 

Möten och planering är vanligt förekommande arbetsuppgifter för en systemförvaltare. För att 

kunna skapa ett strukturerat förhållningssätt är det viktigt att ha en god kommunikation med 

samtliga aktörer. Här beslutar man vilka rutiner som gäller och att den uppsatta planen följs. 

Utöver detta behöver systemförvaltaren kunna utföra incidenthantering och problem-

hantering. 

 

”Ja, det är mycket att organisera. Mycket planering. [...] Vi har 

förvaltningsmöten en gång i veckan där vi tar upp sådana här saker. Så att 

där beslutar vi ju av de rutiner som gäller. [...] Men, det är ju att se till att 

förvaltningsplaner finns, att den följs och att den, både den gäller 

aktiviteter, att vi uppnår de mål vi ska, att vi rapporterar till objektägaren.” 

(Respondent B) 

 

“Jag har möten med våra uppdragsledare framförallt. Det är ju daglig 

kontakt med uppdragsledare ute i organisationen. Som ser till att man 

incidenthanterar, man problemhanterar.” (Respondent C) 

 

Systemförvaltningen har det övergripande ansvaret för att ett system ska fungera som det ska 

inom organisationen. Likt ett projekt har systemförvaltningen tidsbestämda strategiska mål 

som senare delas upp i leveransmål och aktiviteter. Dessa aktiviteter har systemförvaltningen 

i uppgift att behandla och se till att det fungerar som det är sagt. Skulle det uppstå några 

problem i driften kliver systemförvaltningen in och åtgärdar problemet. Systemförvaltningen 

skulle kunna kategoriseras som att vara “spindeln i nätet”.   

 

“En normal förvaltningsdag, [...] vi har ju en plan. [...] Så har man 

strategiska mål som är på mellan tre till fem år, och de bryts ner i 
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leveransmål och sen har vi aktiviteter som vi jobbar med. Så jag ska ju se 

till att de aktiviteter som vi har lagt upp i planen, att det är snurr på dem, 

att de gör det de ska. Jag tar hand om driftproblem, jag är mer liksom 

spindeln i nätet och ser till att det funkar.” (Respondent B) 

4.1.2 IT-styrning och Förvaltningsmodeller 

Systemförvaltning har gått från att betraktas som en isolerad IT-roll inom en verksamhet till 

en funktion som genomsyrar hela verksamheten. När systemförvaltning introducerades 

handlade det framförallt om att hålla systemen fungerande. Idag har systemförvaltning fått en 

helt ny roll inom organisationer. Till följd av att verksamheter har en mer omfattande 

användning av informationssystem som stöd har systemutvecklaren gjorts till en avgörande 

länk mellan verksamheten och dess system. 

 

“Ja, det är ju den som egentligen ser till att systemet gör det den ska mot 

verksamheten. [...] den som kanske ser till att man har en behörighet, man 

kanske ser att det finns en uppdatering som behövs för att den ska gå hand 

i hand med linjeorganisationen [...]. För är i alla fall systemförvaltare inte 

ett IT, egentligen IT-roll, men den har ju varit det kanske.” (Respondent A) 

 

“Vi har en stödjande relation till resten av organisationen.” (Respondent C) 

 

“Våran kund är ju vår verksamhet.” (Respondent D) 

 

Systemförvaltarens arbete styrs av verksamheten mål och därigenom behov från 

informationssystemen. Detta omfattar bland annat att hålla systemen uppdaterade, hantera 

felaktig information och att kontinuerligt stämma av detta arbete mot verksamheten. 

Systemförvaltning har gått från att utgöra en avgränsad IT-roll till att bli en dynamisk 

nyckelroll i verksamheten centrum. Detta innebär att organisationens ansvar och inflytande 

över informationssystemen har ökat medan systemförvaltaren blir mellanparten mellan IT och 

verksamhet. 

 

“Du har ett IT-ben och ett verksamhetsben, där verksamheten är den som 

styr. Det är ju alltså den organisatoriska verksamheten som ska styra vad 

som ska hända i systemet.”  (Respondent B) 

 

“[...] är i alla fall systemförvaltare inte ett IT [...] men den har ju varit det 

[...].” (Respondent A) 

 

Som en följd av verksamhetens ökade inflytande över och behov av systemförvaltning har en 

dissonans uppstått som innebär att systemförvaltaren i många fall känner sig klämd och 

missförstådd. Systemförvaltarens slits mellan krav och arbetsbörda från verksamheten och 

begränsningar i möjligheter och resurser hos de faktiska systemen. Detta resulterar i en negativ 

relation mellan verksamheten och systemförvaltaren som tvingas ta ett för stort ansvar i 

relation till sin faktiska arbetsuppgift. 
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”[...] sen är det någon som säger [...] eller ‘jag, i min roll som 

systemförvaltare, får inte jag tid eller kunskap för att utföra mitt 

arbete.”  (Respondent A) 

 

“Men det är klart att de inte riktigt vet vad vi gör, men det är ju ömsesidigt, 

vi vet ju inte vad de gör heller. [...], men vi vet ju inte vad de har för 

svårigheter varje dag egentligen. Så det är nog ömsesidigt att man inte 

riktigt har koll på varandra.” (Respondent D) 

 

En anledning till det bristande stödet för systemförvaltning är att organisationens ledning 

saknar perspektiv på vilka resurser underhåll av ett informationssystem kräver efter att det väl 

implementerats. Kostnaderna och resursbehovet för att förvalta system underskattas i relation 

till systemutvecklingen där ledningen ofta är beredd att satsa tid, ekonomi och andra resurser 

på att utveckla och etablera ett informationssystem i form av en enskild satsning. Däremot 

förväntar man sig inte en löpande kostnad efter systemets implementering. 

 

“Oftast brukar det ju vara så att man lägger mest pengar på ett införande, 

sen tror man att allting ska rulla på, men det är ju 20 % av kostnaden och 

tiden görs vid ett införande, medan 80 % är förvaltning. Så där tycker jag 

ibland att man har en, inte en sån klar bild i verksamheten, man tycker att 

det bara ska funka.” (Respondent B) 

 

Organisationer förhåller sig vanligtvis till en uppstyrd förvaltningsmodell som hjälper 

företagen att behandla systemen på ett önskat sätt. Den förvaltningsmodell som framförallt 

används inom svensk systemförvaltning är pm3. Denna kombineras hos vissa organisationer 

med ITIL. Samtidigt som styrmodellen pm3 beskriver vad verksamheten ska göra, är ITIL en 

stödjande del i hur man praktiskt utför detta arbete. Det är vanligt förekommande att 

organisationer inspireras av systemförvaltningsmodeller och skapar en egen variant. 

 

“[...] det är vanligt med något hemmasnickrat. Men efter det så tror jag att 

det vanligaste är pm3, oftast lokala varianter av pm3. [...] Upplevelser 

varierar beroende på hur renodlat man implementerat pm3 och ITIL” 

(Respondent G) 

 

“ITIL är en ren operativ process kan man säga. Hur ska vi jobba? Medan 

pm3 är en styrmodell. Vad ska vi jobba med? Så det är två olika syften med 

dem här och de funkar alldeles ypperligt ihop, de krockar inte alls. Man 

måste skilja på ”vadet” och ”huret”. Det är det de stödjer. Vadet och huret. 

pm3 är vad vi ska göra, ITIL stödjer hur vi ska göra det.” (Respondent C) 
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”Tittar man på, om man då i en pm3-modell så har du ju systemförvaltare 

på bägge sidorna. Där IT, systemförvaltaren på IT, [...], de jobbar på 

uppdrag av systemförvaltarbiten i verksamhetsspåret.” (Respondent B) 

 

Förvaltningsmodellen pm3 (På Maintenance Management Model) fungerar som länken 

mellan verksamhet och IT. Modellen har framförallt en förtydligande roll. pm3 ger 

organisationer en beprövad modell som hjälper företaget med sin verksamhetsstyrning. 

Tydlighet är en eftertraktad faktor för att kunna effektivisera både arbetet i stort, men också 

samarbetet mellan IT och verksamhet. Modellen håller en distinkt struktur som hjälper till att 

underlätta arbetet för systemförvaltningen.   

 

“Det är en förvaltningsstyrningsmodell som säkerställer att verksamheten 

och IT ska samarbeta. Modellen handlar egentligen om att tydliggöra ”Vad 

som ska förvaltas/omfattning, Vad som ska göras/uppdrag, Vem/Vilka ska 

förvalta/Organisation och Hur det ska göras/Processer” (Respondent G) 

 

“[...] fördelar är att modellen levererar ett koncept för att få till styrningen 

och säkerställa nytta till verksamheten. Att förvaltningen blir 

verksamhetsstyrd. Man kan säga att pm3 kan jämföras med ett beprövat 

kontrakt för förvaltningen att skriver under, tydlighet!” (Respondent G) 

 

“De nackdelar jag erfarit med pm3 är egentligen att det är en ganska lång 

påfartstrecka för att förstå och greppa modellen” (Respondent G) 

 

ITIL är en av de mest använda systemförvaltningsmodellerna globalt sett och hjälper 

organisationer att förstå hur man bör bedriva verksamheten. Förvaltningsmodellen erbjuder 

riktlinjer för hur tillvägagångssätt, processer, funktioner och organisationsstrukturer är tänkta 

att uppfylla verksamhetens specifikationer. Förvaltningsmodellen har en grundläggande 

funktion för att säkerställa processer men bidrar inte med konkreta beskrivningar av vad som 

behöver göras. Framförallt skapar ITIL en struktur. 

 

“ITIL säkerställer olika grundläggande processer för att leverera från IT, 

sedan vad som ska levereras styrs mycket från de olika 

förvaltningsobjekten som är utdefinierade enligt pm3.“ (Respondent G) 

 

“ITIL [...] kan upplevas som att när man bringar ordning och reda så kan 

detta bli på bekostnad av kreativitet och flexibilitet, vilket uppleva bland 

vissa.” (Respondent G) 

4.1.3 Personuppgiftshantering och Informationssäkerhet 

Utbredningen av personuppgiftshantering hos företag är omfattande och i många fall är 

lagringen av personuppgifter vital för att bedriva verksamheten. Denna lagring sker framförallt 

i olika typer av informationssystem och berör genom dess utbredning i stort sett alla 

privatpersoner.  
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“De som har personuppgifter någonstans hos någon av våra kunder. Så 

alla.” (Respondent A) 

 

Den snabba etableringen av personuppgiftshantering har till stor del stöttats av den snabba 

tekniska utvecklingen. Samtidigt har säkerhetsrutiner och lagstiftning inte hunnit anpassas. 

Kunskap och kompetens kring säker informationshantering släpar efter vilket resulterar i 

oaktsamma och tveksamma hanteringar av personuppgifter. Ett vanligt exempel på detta är 

att informationssystemen saknar begränsningar i användarnas behörigheter. Detta medför att 

alla användare kan se all information i systemet, trots att detta inte behövs för deras 

arbetsuppgifter. Organisationen utgår från att detta på ett oväntat sätt kan främja 

verksamheten. Det saknas också en helhetsbild av informationshanteringen inom 

organisationen. 

 

“Tekniken och allt har ju sprungit om vad vi egentligen gör och vad företag 

gör med personuppgifter [...] Alltså att man inte ska se mer än vad man 

behöver se. I vissa organisationer har man sett allt. Man har tillgång till 

allt material för att man tycker att det ska vara gynnande för 

organisationen.” (Respondent A) 

 

”Ja, problemen är ju att du får en ad hoc. Det händer saker. IT, de 

uppgraderar, och sen har du ingen koll. Du har ingen, de lever som helt 

olika.” (Respondent B) 

 

”Oftast är det IT-avdelningen och de kan säga hur system är uppbyggda 

och om det går att radera någonting, men de kan inte säga om det görs.” 

(Respondent A) 

 

För systemförvaltaren tar sig denna problematik uttryck i ett obefintligt inflytande över 

verksamhetens hantering av personuppgiftshantering. En vanlig brist är att personuppgifter 

uppges i e-postkonversationer, trots att detta inte är säkra system. Denna oaktsamma 

hantering utförs inte bara av tredje part utan även av de personer personuppgifterna omfattar.  

 

“Fast det är ju på vissa ställen så skulle jag vilja att det inte fungerar som 

det fungerar. [...] Man skickar e-post med fullständiga personnummer, och 

det gör ju cheferna här ute in till systemförvaltarna. [...] Det jag har 

kontroll över är i förvaltningen och förvaltarna, och där kan jag ju styra 

vad de får och inte får göra. Och där är det ganska lätt, för det är en ganska 

begränsad grupp. [...] i sju kommuner är det inte alldeles enkelt. Så det har 

jag ju ingen kontroll över.” (Respondent B) 

 

“Vi är ganska godtyckliga med personuppgiftshantering i Sverige. Vi 

slänger våra personnummer hit och dit.” (Respondent A) 
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Inom svensk förvaltning betraktas personuppgifter som ett område som berör alla individer, 

oavsett om de tillhör företaget eller inte. Begreppet personuppgift relateras till det område 

individen har närmst relation till. Den som arbetar med interna system talar uteslutande om 

anställdas personuppgifter och den som arbetar med externa personuppgifter pratar enbart 

om privatpersoners personuppgifter. Det görs ingen distinktion kring hur säkerheten mellan 

dessa olika typer av personuppgifter bör hanteras. Detta indikerar en bristande struktur som 

gör det svårt att specificera hur säkerhet ska realiseras. Genom att personuppgifter från olika 

källor betraktas som homogena antas att säkerhetsåtgärder ska kunna genomföras unisont för 

samtliga. 

 

”[...] när du jobbar med personala lönesystem så har du ganska mycket 

personaluppgifter [...]” (Respondent B) 

 

”[...] med tanke på att vissa saker kan ju ha att det påverkar individen, 

medborgaren dårå negativt [...] där det säkert handlar om personuppgifter 

[...] (Respondent D) 

 

”[...] det handlar ju egentligen om era och deras personuppgifter också [...]” 

(Respondent A) 

 

Den nu rådande lagstiftningen för säker personuppgiftshantering är personuppgiftslagen. 

Trots att det finns en genomgående uppfattning att personuppgiftslagen (PUL) inte är en 

tillräckligt strikt reglering för att säkerställa informationssäkerhet har organisationer inte tagit 

några egna initiativ för att etablera en sådan säkerhet. Vissa företag har inte ens anpassat sig 

efter PUL då den lagstiftningen inte inneburit någon risk för rättsliga konsekvenser. Vidare 

har de företag som faktiskt tagit till sig bestämmelserna i PUL gjort det i en strävan efter att 

uppnå lagens minimikrav. Genom detta anser man sig ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att 

inte kunna kritiseras men har egentligen inte gjort en avvägning om detta innebär säkerhet i 

praktiken. 

 

“Det är väldigt få, privata företag i alla fall, som har efterlevt PUL. Medan 

kommunala har nog efterlevt PUL, men de kanske saknar andra delar som 

systemförvaltning och, lite tänkt att iterativt, att man ska utveckla sina IT-

system, vilket påverkas av det här.” (Respondent A) 

 

“Det säkerställs genom att man har checklistor, att man uppfyller 

lagkraven. Vad måste vi fixa i IT-system för att vi inte ska få böter eftersom 

det är sanktionsavgifter kopplat till nya lagstiftningen? [...] Vi gör det så 

enkelt som möjligt” (Respondent C) 
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4.2 Den tyska kontexten 

Tysk systemförvaltning är liksom svensk svår att helt specificera då en systemförvaltares 

arbete styrs av verksamhetens behov. Däremot har tysk systemförvaltning en tydligare 

struktur över ansvar och arbetsuppgifter vilket bidrar till att förtydliga systemförvaltarens roll. 

Vidare finns ett etablerat och utbrett användande av systemförvaltningsmodeller där 

organisationer väljer att ta riktning utifrån förvaltningsmodellernas kvalitetssäkrade stöd. 

I Tyskland har den tekniska utvecklingen bidragit till att utveckla enskilda individers 

medvetenhet om personlig informationssäkerhet. Den strikta dataskyddslagstiftningen 

differentierar tydligt Tyskland från andra länder inom detta område. Skyddet betraktas som 

självklart i en sådan utsträckning att gemene man inte reflekterar över den konkreta 

lagstiftningen. Vidare gör Tyskland en tydlig avgränsning mellan personuppgifter hos 

privatpersoner och personuppgifter hos anställda. Informationssäkerhet präglar framförallt 

individer i deras anställningssituation där speciella ombudsmän utses för att värna om 

personlig informationssäkerhet. 

En annan åtgärd för att säkra dataskydd inom tyska organisationer är att utforma IT-

systemen på ett sådant sätt att användaren har en tydlig begränsning i vilken information från 

systemet som är synlig samtidigt som alla aktiviteter dokumenteras. 

4.2.1 Systemförvaltning i Tyskland 

Systemförvaltning i Tyskland liknar den svenska i perspektiv av att den är varierande och 

därigenom svår att beskriva konkret. En systemförvaltares dag styrs till stor del av 

verksamhetens behov och den huvudsakliga uppgiften för systemförvaltaren blir att prioritera 

de förfrågningar som kommer.  

 

“That’s really hard to say because I don’t have daily routines. Because it 

always depends on, with what kind of project you working on. So usually 

the regular day is to come to the office, have a look at your mails and decide 

which person to help first. [...] You always have to look what’s on your desk 

each day. So there is no recurring routines that you can say that you are 

doing every day.” (Respondent F) 

 

Samtidigt präglas den tyska systemförvaltaren av en distinkt arbetsstruktur som tydligare 

fördelar ansvarsområden mellan olika roller. Detta innebär att systemförvaltarens arbete 

specificeras och därigenom begränsas till en avgränsad arbetsbörda. Konsekvensen av detta 

förtydligande blir att resursfördelningen tydligare motsvarar behovet. 

 

“[...] Because we have a separate team that maintenance maintains the 

service, which is the IT-system I would be referring to. And that it cannot 

be done by a single person. That is very much split-up.” (Respondent F) 

 

Vidare har den tekniska utvecklingen kommit att påverka inställningen till data och 

informationssystem även i Tyskland. Det har uppstått en starkare medvetenhet hos enskilda 
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individer om risker med att tillåta sig att registreras i olika system vilket resulterat i hårdare 

krav på att säkerställa att systemen fungerar och hanteras på ett säkert vis. 

 

“But I think in recent years, or in the last 10 years, if you want to say, it 

definitely changed because of the whole huge movement of digitalization. 

Social media, big data, everything that came into play in the last couple of 

years [...]. With all the scandals and problems with personal data leaks, 

wiki leaks, whatever you want to take.” (Respondent F) 

4.2.2 IT-styrning och Förvaltningsmodeller i Tyskland 

Även i Tyskland har förvaltningsmodeller en central roll inom fungerande systemförvaltning. 

I Tyskland förhåller man sig till den internationella förvaltningsmodellen ITIL. Till skillnad 

från Sverige där pm3 genomsyrar många verksamheter och samtidigt kombineras med ITIL, 

används ITIL som den primära förvaltningsmodellen i tyska organisationer. En viktig aspekt 

av förvaltningsmodeller är att de är realistiskt förankrade och kan appliceras konkret på 

verksamheten.  

 

“We are working according to ITIL since ITIL is very near to the reality and 

not only a theoretic guideline. ITIL is based on best practices and not only 

on law and jurisdiction. Therefore, you have a lot of proofed solutions from 

the market and we can refer to other companies that have the same issues 

to handle.” (Respondent E) 

 

Användandet av förvaltningsmodeller bidrar till att säkerställa en hög informations-

säkerhetsnivå. Detta då modellerna är baserade på praktiska erfarenheter och därmed bevisat 

effektiva för ett strukturerat arbete. Eftersom ITIL är en global förvaltningsmodell som på ett 

framgångsrikt sätt effektiviserat organisationer, kan tyska företag applicera denna metod med 

självförtroende. Detta skapar ett grundläggande stöd hos företag då de kan använda etablerade 

och kvalitetssäkrade metoder. 

4.2.3 Personuppgiftshantering och Informationssäkerhet i Tyskland 

Den strikta dataskyddslagstiftningen kännetecknar Tysklands differentiering från andra 

länder. Det har kommit att prägla tysk informationshantering i en sådan utsträckning att 

skyddet betraktas som en självklarhet. Den tyska befolkningen reflekterar nästan inte över 

dessa frågor utan tar det existerande skyddet som en självklarhet. Detta visar sig tydligt i att 

man i stort sett inte reflekterar över att lagstiftningen inom kort förändras. 

 

“I’m not certain if it has to do with the strict regulation to Germany that, for 

any other country I have never had this discussion. So, I have never had to 

have this discussion, because it was never an issue for any of the rest [...], 

except for Germany. We never really had to talk about it, and then, that’s 

why we didn’t.” (Respondent F) 
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“To be honest, I don’t believe that the majority of the people even know it is 

a new version, so to say, of this law, coming in May.” (Respondent F) 

 

Det visar sig också genom ett avslappnat förhållningssätt till lagstiftningen. Istället för att vara 

kritisk till rådande lagstiftning och själv utvärdera och anpassa sitt säkerhetsarbete för att 

säkerställa faktiskt säkerhet nöjer man sig med att ha en översiktlig förståelse för lagens 

bestämmelser. Det råder en uppfattning i att om detta arbete görs har säkerheten förverkligats. 

 

“[...] I don’t think people really know what this Bundesdatenschutzgesetz 

does. They just know that they have certain obligations to take care of 

personal data, how to handle personal, not even how to handle personal 

data, but they know that there are regulations for handling personal data. 

And they just do it. [...]” (Respondent F) 

 

Det görs en tydlig distinktion mellan personuppgifter i individens roll som anställd och 

personuppgifter i individens privata sfär i Tyskland. Vikten av säker och begränsad 

personuppgiftshantering omfattar företagens hantering av de anställda. I Tyskland har man 

tagit denna fråga ett steg längre och ifrågasätter i stort sett all dokumentation av de anställda. 

 

“I think it is a big difference between people protecting data at work and in 

their private life in Germany. In their private life, they all give their data 

away freely, most of them I would say. But as soon as they are at work, they 

feel like they have to protect themselves.” (Respondent F) 

 

“[...] And of course check how long a cashier has been on the register for 

example. That is not video surveillance, but it is close to it. [...] Because in 

both cases the work council would be arguing if it necessary to have such a 

report [...]” (Respondent F) 

 

I Tyskland har man en person som väljs av de anställda med syfte att värna om de anställdas 

personliga integritet. Denna roll ges en stor insyn i företagets personuppgiftshantering och har 

möjlighet att ifrågasätta huruvida företaget behöver alla uppgifter om sina anställda. I 

Tyskland har denna person stora befogenheter och kan till exempel stoppa företags åtgärder 

vilket gör att företag har en stor respekt för dessa. De anställda har också ett stort förtroende 

till att deras personliga integritet skyddas genom detta upplägg. 

 

“[...] So they also works for the protection of employees. That also counts 

for the personal technical issues. The personal data is going over their 

desks, and they will always try to protect it as much as possible. So anything 

that is not absolutely needed by the company, they will just try to forbid to 

do, for the executive board. So they will get less information about the 

employees as possible. For example, working times [...] it is the perfect 

opportunity for them to start fighting the company and the company is 
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noted of course. So I think they are prepared for this [...] And if they have a 

law backing them, then that is even better. And the rest of the employees 

really believe that they can do, or that they enact on their power and really 

use it to change the company in a way that protects them.” (Respondent F) 

 

Detta aktualiserar också individens egen roll i att säkerställa sin egen informationssäkerhet. 

Individen gör ett val av vilken information hen vill dela med sig av. Vidare är stödet för 

ombudspersonen en avgörande faktor. De anställdas personliga integritet skyddas i första 

hand av de krav som ställs på företaget och inte de åtgärder företaget vidtar självmant. 

 

“[...] probably the work council will have a close look at those changes in the 

law. And they will try very hard to look very closely at them, to enforce these 

laws in the companies.” (Respondent F) 

 

Den tyska informationssäkerheten har en stabil grund i informationssystemens utformning. 

Dessa är konstruerade genom strikta behörigheter där all aktivitet i systemen loggas på 

användaren. 

 

“In addition we are logging all activities on the databases on personal 

accounts, to verify the need to know principle.” (Respondent E) 

 

“I don’t think we have to actively do it. Because, any extra on critical 

systems like the ones that we use, it is locked, anyway, automatically. So it 

is always possible to see who did what action by following through the ID’s 

that are left in the locks. So I don’t even think that we can actively do this, 

except for the superiors. If they want to know, I think they can found out. 

But, it is not something that is open for everyone.” (Respondent F) 

 

Detta är ett illustrerande exempel på hur dataskydd som standard fungerar i praktiken. 

Dataskydd som standard är ett tillvägagångssätt som introduceras i GDPR, där det handlar om 

att säkerställa systemets sekretessfunktioner genom standardinställningarna, och inte senare 

i processen. Metoden kan ses som ett sätt att begränsa tillgängligheten att hämta personlig 

information för omotiverade syften. Istället för att ta bort det som inte behövs, ska man lägga 

till det som inte finns just för att begränsa tillgången till informationen. Genom att respektera 

individens personliga integritet är standardinställningen att informationen är svåråtkomlig. 

Detta underlättar arbetet med systemen senare i drift, då vetskapen om att personliga 

uppgifter är skyddade på så sätt att få har tillgång till informationen. Detta ökar även 

säkerheten och skapar trygghet bland arbetarna.   
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5. Diskussion 

Vår studie har tydligt visat fyra saker. För det första har studien identifierat fem områden inom 

systemförvaltning som kommer att påverkas av GDPR. Dessa områden utgörs av 

systemförvaltarens arbetsbeskrivning, distinktionen mellan olika kategorier av 

personuppgifter, krav på informationssäkerhet, dataskydd som standard och 

förvaltningsmodellernas struktur. För det andra har resultatet i denna studie markant 

identifierat vikten av att betrakta informationssäkerhet ur ett organisationsperspektiv istället 

för ett individperspektiv. För det tredje har studien visat att förutsättningarna för 

systemförvaltning har förändrats påtagligt sedan majoriteten av forskning på området 

genomfördes. För det fjärde har studien visat på ett möjligt tillvägagångssätt för att studera 

effekter av något som inte har realiserats ännu. 

5.1 Effekter för svensk systemförvaltning 

Baserat på tysk informationssäkerhetspraktik har denna studie visat fem områden inom 

svensk systemförvaltning som kommer att påverkas efter implementeringen av GDPR. Dessa 

områden utgör brister inom svensk systemförvaltning även utan avseende på 

informationssäkerhet. I perspektiv av de strikta krav på informationssäkerhet som GDPR 

innebär blir dock dessa brister betydligt mer påtagliga. Den tyska kontexten visar att dessa 

olika områden har en betydande inverkan på framgångsrik informationssäkerhet. 

Det första området som kommer att påverkas är systemförvaltarens arbetsbeskrivning. 

Inom den svenska kontexten för systemförvaltning uttrycktes en stark problematik kring 

systemförvaltarens roll och arbetsuppgifter som var saknade struktur och specifikationer. 

Detta medförde att förvaltaren tvingades lägga tid på sådant som ansågs mindre relevant för 

uppdraget medan det saknades tid och stöd för förvaltningsarbetets säkerhetsaspekter. I 

Tyskland uppvisades en tydligare struktur med tydlig ansvarsfördelning över vem som gör vad. 

När kraven på informationssäkerhet arbete blir hårdare även i Sverige kommer 

systemförvaltarens uppdrag att behöva förtydligas. Tydligare arbetsuppgifter och ansvar 

bidrar till att systemförvaltaren kan genomföra sitt arbete effektivt och säkert. Denna 

förändring relaterar i hög grad till organisationens IT-styrning och strategier kring såväl 

systemförvaltning som informationssäkerhet. 

Det andra området som identifierats genom denna studie är behovet av att skapa en 

distinktion mellan olika kategorier av personuppgifter. Hos den svenska systemförvaltningen 

uppträdde en genomgående förvirring avseende personuppgifter. Resultatet visade ett 

okontrollerat växlande mellan privatpersoner respektive anställda och visade på att dessa olika 

grupper ej kategoriseras eller hanteras olika i arbetet med informationssäkerhet. Tyskland 

visade en betydligt mer medveten distinktion mellan dessa två kategorier av personuppgifter 

och innebörden av detta. Såväl organisationer som enskilda individer var införstådda i denna 

skillnad. Som organisation är det svårt att skapa en heltäckande informationssäkerhet då 

personuppgifter utgörs av många olika sorters data från personer med olika relation till 

organisationen. Det bör därför tas hänsyn till att det råder en avsevärd skillnad mellan olika 

typer av personuppgifter. För att realisera informationssäkerhet kommer olika åtgärder att 

krävas för dessa olika typer av uppgifter. I perspektiv av systemförvaltning skulle en 

distinktion mellan olika kategorier personuppgiftshantering bidra till tydligare riktlinjer och 
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arbetssätt, både i systemförvaltarens eget arbete och i de uppdrag som ges till 

systemförvaltaren från verksamheten. 

Det tredje området som kommer behöva förändras inom svenska organisationers 

systemförvaltningspraktik är krav på informationssäkerhet. Medan Tyskland visade ett 

väletablerat system med ombud som värnar om de anställdas personuppgifter visade Sverige 

en avsaknad av en sådan kultur. En orsak som uppgavs var att den tekniska utvecklingen 

sprungit ifrån organisationerna som förlorat kontrollen över sin informationshantering och 

därigenom sitt informationssäkerhetsarbete. Den svenska systemförvaltningen behöver 

uppmuntra kravställningar på informationssäkerheten både internt och externt. Arbetssätt 

och rutiner kommer att behöva utvärderas och ifrågasättas kontinuerligt då den tekniska 

utvecklingen fortsätter framåt. 

Det fjärde området att utveckla inom svensk systemförvaltning är en progression mot 

dataskydd som standard. I relation till informationssäkerhet angavs den mänskliga faktorn 

som en stor bidragande orsak till brister avseende personuppgiftshantering inom svensk 

systemförvaltning. En ovarsam hantering av personuppgifter, exempelvis inom e-post, medför 

säkerhetsrisker som är svåra att hantera eller begränsa. Från Tysklands sida hade man svårt 

att förstå denna problematik då informationssystemen utformats på ett sådant sätt att den 

mänskliga faktorn inte kunde äventyra säkerheten och där systemen registrerade alla 

aktiviteter. GDPR innebär såväl högre krav på informationssäkerhet som starkare 

konsekvenser vid brister. Det är då motiverat för svensk systemförvaltning att utreda metoder 

för att minska den mänskliga faktorns möjligheter att äventyra säkerheten för personuppgifter. 

Slutligen har denna studie påvisat förbättringspotential inom området förvaltnings-

modellernas struktur. Förvaltningsmodeller har en central funktion för att förverkliga 

informationssäkerhet i Tyskland. I Sverige fyller förvaltningsmodellerna framförallt en 

strukturell funktion som bidrar till att förankra förvaltningen i verksamheten. 

Systemförvaltningsmodeller används ad hoc och anpassas till verksamheten istället för 

tvärtom. För att säkerställa informationssäkerhet inom svensk systemförvaltning blir det 

relevant att utvärdera och utveckla användandet av förvaltningsmodeller. Dessa kan bidra med 

struktur, kontinuitet och verktyg för uppföljning. 

5.2 Informationssäkerhet i teori och praktik 

Aktualiseringen av personlig integritet (Karat et al., 2005) präglar tydligt dagens 

systemförvaltning och organisationer. I likhet med tidigare forskning (Custers et al., 2018; 

Bellman et al., 2004) har denna studie identifierat lagstiftning som en central aspekt av hur 

informationssäkerhet implementeras i praktiken. Genom lagstiftning cementeras en 

miniminivå som de flesta kan antas eftersträva. Trots att EUs målsättning med GDPR är att 

harmonisera dataskyddet i hela EU (Datainspektionen, 2017b) har denna studie dock visat att 

en realisering av detta svår att se från och med den 25 maj 2018. Detta då länder, i detta fall 

Tyskland och Sverige har mycket olika grundförutsättningar och angreppssätt. Vi har 

identifierat ett helt annat synsätt och en bredare kunskap i Tyskland än Sverige. Det är därmed 

inte rimligt att anta att informationssäkerheten i länderna kommer att bli jämförbar.  

Informationssäkerhet har i tidigare forskning ofta beskrivits ur individens perspektiv 

(Belanger & Crossler, 2011; Clarke, 1999; Smith et al., 1996; Solove, 2006) såväl i definitioner 
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som i studiens utformning. Denna studie har dock belyst att individen egentligen har ett litet 

inflytande över sin faktiska informationssäkerhet då hanteringen av personuppgifter utförs av 

organisationer helt utom individens kontroll eller insikt. Denna säkerhet realiseras snarare 

genom organisationers informationssäkerhetsarbete. Vidare har informationssäkerhet visat 

sig vara ett organisatoriskt område snarare än en teknisk genom att informationshantering 

idag relaterar till hela verksamheten och inte en avgränsad funktion. I denna studie 

exemplifieras detta tydligt i de förbättringsförslag som presenterats för svensk 

systemförvaltning vilka i stor utsträckning relaterar till hela organisationens kontakt med 

informationssystemen och systemförvaltaren. 

5.3 Den svenska systemförvaltningen 

Denna studie har visat att ramarna för och betydelsen av systemförvaltning har genomgått en 

betydande utveckling de senaste två decennierna. Förutsättningarna för systemförvaltning är 

idag fundamentalt annorlunda jämfört med när majoriteten av studier på området gjorts. 

Systemförvaltning har historiskt betraktats som en praktik som är isolerad från övrig 

verksamhet (Brandt, 2004; Nordström & Welander 2007). Detta antagande bygger på en tid 

där IT och informationssystem användes för en avgränsad del av verksamheten. Idag står vi 

inför ett samhälle där IT genomsyrar hela organisationer till den nivå att verksamheten är 

beroende av den. Det förlegade synsättet på IT och informationssystem har medfört att 

systemförvaltning betraktats som en oföränderlig praktik som enkelt kan definieras och 

avgränsas. Detta kommer till uttryck genom att litteratur om systemförvaltning fokuserar på 

olika tekniska praktikaliteter snarare än den organisatoriska dimensionen av system-

förvaltning. 

Systemförvaltning har i denna studie visat sig vara en funktion som relaterar till hela 

organisationen och i stor utsträckning utgör ett essentiellt stöd för dess verksamhet. Detta 

aktualiserar företagens behov av fungerande IT-styrning då det numera måste finnas en tydlig 

strategi för hur verksamhet och informationssystem ska samverka. 

Behovet och utbredningen av IT-styrning i dagens organisationer (Hardy, 2006; Alreemy 

et al., 2016) bekräftas av empirin i denna studie. Den centrala rollen informationssystem har i 

organisationer (Calder & Moir, 2009) visade sig genom att IT och informationssäkerhet är en 

etablerad ledningsfråga. En tydlig beslutsstruktur (Weill & Ross, 2004) som bidrar till en 

effektiv IT-styrning används dock inte fullt ut. Istället visar studien att fokuset på IT-styrning 

varierar och att ansvarsfördelning bollas mellan bland annat ledning, IT-enhet och 

objektägare. 

5.4 Att studera kommande effekter 

Oavsett om de områden vi identifierat kommer att påverkas av GDPR inom svensk 

systemförvaltning inträffar eller ej har denna studie genererat lärdomar om svensk 

systemförvaltning i praktiken och faktorer som har betydelse för informationssäkerhet. Den 

här studien har även visat på ett möjligt tillvägagångssätt att angripa studier av kommande 

effekter. Genom att identifiera en jämförbar kontext går det att dra etablerade slutsatser om 

potentiella kommande effekter. 
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Det finns en uppenbar problematik med att studera effekter av händelser som ännu inte 

inträffat. Området kan inte undersökas konkret och det kan vara svårt att relatera till ett 

tidigare forskningsområde. Denna studie har i likhet med tidigare forskning (Blass, 2003) visat 

att en sådan ansats kräver en utveckling av etablerad metodologi. Att studera effekterna av 

GDPR var komplicerat då förordningen inte har implementerats ännu. För att angripa denna 

paradox identifierades en jämförbar kontext för att identifiera potentiella behov av åtgärder 

inom svensk systemförvaltning. Vidare relaterades GDPR till forskningsområdet 

informationssäkerhet. Trots att en studie av detta slag utforskar ett nytt område är det av vikt 

att hitta en förankring i ett teoretiskt område. Detta ger forskaren vägledning och bidrar till att 

kategorisera studien. 

Det är viktigt att betona att en studie av denna typ inte kan betraktas som en exakt 

prediktion utan att det endast resulterar i en indikation av kommande effekter.  Det hade inför 

denna studie varit naivt att initiera studien med målsättningen att med säkerhet förklara hur 

GDPR kommer att påverka svensk systemförvaltning efter förordningens implementering. 

För att genomföra en studie av kommande effekter genom att dra grundade slutsatser från 

likvärdiga sammanhang krävs en grundläggande kartläggning av de sammanhang som ska 

användas. Detta för att säkerställa att dessa kan anses likvärdiga eller representativa för det 

sammanhang som avses att undersöka. Annars resulterar studien i godtyckliga slutsatser. 

Trots att GDPR inte har realiserats i Tyskland heller var landets informationssäkerhetspraktik 

relevant för denna prediktion då denna redan präglas av en väldigt strikt 

dataskyddslagstiftning. Trots att sammanhanget inte är exakt detsamma finns det tydligt 

liknande drag med det som svensk systemförvaltning kommer att stå inför efter den 25 maj 

2018 när GDPRs krav på striktare informationssäkerhet har realiserats. 
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7. Bilagor 

7.1 Intervjuguide Sverige 

Bakgrund 

• Vad är din roll på företaget? Yrkestitel? 

• Hur länge har du arbetat på företaget? 

• Varför valde du att arbeta med det du gör? 

Inledande fråga 

• Den nya dataskyddsförordningen kommer implementeras den 25 maj, hur tänker du 

kring det? (Denna fråga syftar framförallt till att öppna upp för samtal.) 

Systemförvaltarens egen arbetssituation: 

• Hur ser en vanlig dag ut för dig? 

• Vad har du för arbetsuppgifter? 

• Vad lägger du mest tid på? 

• Hur kommer det sig att du lägger mest tid på detta? 

• Vilken roll har ditt arbete i relation till resten av organisationen?  

Systemförvaltning i relation till hantering av personuppgifter: 

• I vilken utsträckning hanterar du personuppgifter? 

• Vilka krav upplever du kopplat till säker hantering av personuppgifter? 

• Hur starkt fokus är det på informationssäkerhet idag? 

• Hur stor frihet upplever du att du har kopplat till säkerhetsrutiner idag? 

• Vem har det yttersta ansvaret för personuppgiftshanteringen på ditt företag idag? 

• Vilka rutiner finns för att säkerställa hantering av personuppgifter idag? 

• Hur säkerställs att information inte hanteras på fel sätt? 

• Vad är fel sätt enligt dig?  

Beskrivning av dagens systemförvaltning: 

• Hur skulle du beskriva en systemförvaltare? 

• Enligt dig, vad är det viktigaste med systemförvaltning? 

• Enligt dig, vad är det mest grundläggande i systemförvaltning? 

• Enligt dig, vilka är de tre viktigaste aspekterna av systemförvaltning i relation till 

personuppgiftshantering? 

• Vilken roll anser du att systemförvaltning har i relation till resten av organisationen? 

• Hur upplever du synen på systemförvaltning från resten av organisationen? 

• Hur viktig är systemförvaltning? 

• Från ditt perspektiv, vilken enhet bör ha största ansvar vad gäller 

informationssäkerhet? 

Förberedelser inför GDPR 

• Vad tänker du när du hör begreppet GDPR?  

• Vilka huvudsakliga åtgärder har vidtagits inför implementeringen av GDPR? 
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• Hur skulle du genomgående beskriva beredskapen inför implementeringen av GDPR? 

• Vilka är de största förändringar företag behövt vidta inför implementeringen av GDPR? 

• Vad ser du för brister i den förberedande fasen? 

• Vilka åtgärder inför implementeringen anser du saknas? 

• Upplever du att ditt arbete som systemförvaltare har förändrats efter EU:s beslut om 

GDPR? 

• Har du sett någon förändring i arbetsuppgifter hos systemförvaltare?  

• Vilka konsekvenser tror du GDPR medför till ditt arbete?  

• Vilka utmaningar ser du med implementeringen av GDPR? 

Avslutning 

• Känner du att du vill tillägga något vi inte tagit upp eller har du några övriga frågor?  



 

 35 

7.2 Intervjuguide Tyskland 

Background: 

• What is your role at the company? 

• How long have you been working at the company? 

• What led you to this field you are working in? 

Introductory question 

• General Data Protection Regulation will be implemented May 25th, what do you think 

about that? (The main purpose for this question is to open up the conversation.) 

The system manager’s work situation in Germany 

• How does a regular day look like for you? 

• What kind of work are you responsible for? 

• What do you spend most of your time on? 

• Why do you spend most time on that? 

• What role does your work have in relation to the rest of the organization? 

• What kind of framework are you using for your practices to deliver IT services? 

Safety and management of privacy data in Germany 

• To what extent do you (your organization) handle personal data? 

• What kind of demands are connected to a safe conduct of personal data? 

• How much attention do you give to this? 

• Regarding privacy data, do you feel you have to follow a strict structure or do is your 

work less structured? 

• Who has the ultimate responsibility in the field of privacy data today? 

• Explain how the handling of personal data works today? 

• What kind of routines exist to ensure that the handling of personal data is conducted 

in the right way today? 

• What is the wrong way in your opinion? 

BDSG in relation to GDPR 

• Describe the work with system maintenance from your point of view? 

• Describe the work with IT-governance from your point of view? 

• Has the attitude towards safety about privacy data changed in Germany since the 

implementation of BDSG? 

• What is the most important lesson you have learned from BDSG that you can apply to 

GDPR? 

• What challenges do you see with GDPR? 

• What do you think will be the greatest challenge for other countries in regard to the 

implementation of GDPR? What advice would you give them?  

Closure 

• Do you feel that you want to add anything to our conversation or do you have any 

questions? 
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