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Abstract 

The EU General Data Protection Regulation (GDPR) replaces the Data Protection Directive 

95/46/EC in May 25, 2018. This will generate major changes for organizations that process 

personal data. Privacy by Design is a requirement in GDPR and a concept that implies that 

IT systems are designed in such way that personal privacy is protected. By taking early 

consideration of Privacy by Design in procurement of IT, public organizations can ensure 

that integrity requirements are met and that privacy is protected. This study aims at 

studying differences between clients from public sector and IT providers in their knowledge 

and attitude to the concept Privacy by Design in relation to GDPR. The study is a qualitative 

study that includes four interviews, two interviews with respondents from public 

organizations, and two with respondents from IT provider organizations. The interviews 

were based on an interview guide with a summary of Datainspektionens (2012) checklist for 

built-in data protection and data protection by default. The result shows that neither the 

clients nor IT providers in general know much about the concept of Privacy by Design, but 

they are aware of its principles. All respondents have a positive attitude to the principles of 

Privacy by Design and believe that the knowledge in their respective operation is generally 

low and must be raised. Some interesting differences have been shown in this study. One of 

them is that the IT providers lean towards the client regarding issues in data minimization 

because the client wear the responsibility, and public organizations tend to collect more 

personal data than necessary. This contradicts data minimization, which is a core principle 

of Privacy by Design.  
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1. Introduktion 

Under de senaste åren har mängden data i världen ökat mer än under hela mänsklighetens 

historia. Ökningen väntas fortsätta i rask takt, och fram till 2020 förväntas datamängden i 

världen ha ökat med otroliga 2000% sedan 2005 (Tucker, 2013). Allt fler organisationer, både 

företag och offentliga aktörer, inser det potentiella värdet av att samla in och analysera stora 

mängder data för att öka konkurrenskraften och effektivisera sina verksamheter. 

Personuppgifter, det vill säga data som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ, har 

kommit till att bli en eftertraktad handelsvara. Många företag existerar enbart för att samla in 

och analysera data om människor i syfte att hjälpa deras kunder att nå ut med sin 

marknadsföring och kunna rikta sin reklam mer exakt (Tucker, 2013). Indirekta 

personuppgifter, allt från vad en användare ser på Netflix till var en mobiltelefons GPS-

funktion loggar att användaren befinner sig, förser företag med data som används för att 

placera in folk i olika kategorier. Med dessa kategorier kan datamäklare räkna ut vad en enskild 

person kommer vara intresserad av att konsumera eller befinna sig (Tucker, 2013). Forskning 

visar att det med 80% säkerhet går att räkna ut en persons ungefärliga position upp till 80 

veckor framåt i tiden (Sadilek och Krumm, 2012). Det handlar inte längre bara om att spåra 

vad en person väljer att konsumera, utan även att förutsäga beteenden och kommande behov.  

Men hur påverkas den personliga integriteten av denna massiva datainsamling? Ett aktuellt 

exempel på hur den personliga integriteten kan inskränkas uppdagades i mars 2018 då det 

visade sig att dataanalys-företaget Cambridge Analytica olovligen samlat in och bearbetat 

persondata från över 50 miljoner Facebook-användare, däribland 55 337 svenskar, med syftet 

att rikta politiska budskap till osäkra väljare, detta i ett försök att påverka utgången i 

presidentvalet i USA 2016. Ett annat exempel var när det i juli 2017 framkom att 

Transportstyrelsen i Sverige lämnat ut mängder av känsliga data till icke säkerhetskontrollerad 

personal. Konsekvenserna av detta blev bland annat att hundratals poliser vid 

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen fick sina skyddade identiteter röjda. Enligt en 

granskning tillsatt av regeringens skedde detta för att man saknade väsentlig kunskap om 

vilken information myndigheten hade, samt saknade kännedom om hur denna information 

skulle hanteras (Regeringen 2017). 2013 publicerade Dagens Nyheter (DN) en artikel där det 

framkom att flera myndigheter i Sverige säljer personuppgifter vidare utan medborgarnas 

vetskap. Transportstyrelsen, CSN, Skatteverket är några myndigheter som nämns i artikeln. 

Anna Hörnlund, jurist på Datainspektionen, säger till DN: “Myndigheter får ofta samla in 

information om dig mot din vilja. Då blir det väldigt märkligt när det sedan sker en 

vidareförsäljning av de uppgifterna”. (Delin. 2013) 

En utbredd integritetsdebatt har tagit fart under de senaste åren med anledning av ovan 

nämnda problematik. Lagstiftande organ runt om i världen har insett att nya, strängare lagar 

och regler till skydd för den personliga integriteten måste till. Europeiska Unionen (EU) har 

tagit fram en förordning som börjar gälla den 25 maj 2018 i Sverige och i övriga medlemsstater 

just i detta syfte. Förordningen kallas General Data Protection Regulation (GDPR), och i 

Sverige Dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen kommer att ersätta den nu 

gällande svenska personuppgiftslagen (PUL), och ställer högre och tydligare krav på att 

organisationer som insamlar och behandlar persondata aktivt måste efterleva förordningens 
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regler genom att säkerställa att personuppgifter skyddas, och dessutom kunna redovisa hur 

detta går till. (Datainspektionen, 2018).      

Dataskyddsförordningen innehåller särskilda skyldigheter för de som hanterar 

personuppgifter. Ett av dessa är kravet på Privacy by Design (PbD), inbyggt dataskydd på 

svenska, vilket innebär att registrerades personliga integritet måste tas i beaktning genom ett 

IT-systems hela livscykel, från det tidigaste skedet vid kravställning, vid design- och 

utvecklingsprocessen, vid användning och slutligen vid avveckling av systemet. Begreppet 

Privacy by Design myntades på 90-talet av en av de ledande experterna inom 

integritetssäkerhet - Ann Cavoukian. 

1.1 Problemformulering 

Offentliga organisationer som samlar in och behandlar stora mängder personuppgifter står 

inför vad forskare kallar “det digitala dilemmat” vilket syftar på krocken mellan två 

samhällsintressen. Organisationer ska vara kundorienterade och erbjuda smidiga 

samhällstjänster, och samtidigt värna om de registrerades personliga integritet (SOU 

2005:061). Ny teknik ger offentlig verksamhet möjlighet till att utveckla och effektivisera 

hanteringen av personuppgifter. Detta innebär att möjligheterna för spridning och 

vidareanvändning av personuppgifter ökar, vilket kan innebära större integritetsrisker. 

Samtidigt för teknikutvecklingen med sig förbättrade möjligheter för offentliga verksamheter 

att skydda de registrerades personliga integritet genom möjligheten att använda nya tekniker 

som skyddar personuppgifter på ett bättre sätt (SOU 2016:41). Den ena möjligheten utesluter 

inte den andra, utan går i praktiken oftast att förverkliga samtidigt. Det menar 

Integritetskommittén, vilket är en parlamentarisk kommitté tillsatt av regeringen, som har fått 

uppdraget att kartlägga och analysera risker för intrång i den personliga integriteten. 

Kommitténs generella iakttagelse är dock att myndigheter fokuserar mer på den förstnämnda 

möjligheten, att öka och effektivisera hanteringen av personuppgifter, och ägnar betydligt 

mindre arbete åt att utveckla bättre integritetsskydd. Detta betyder att offentliga verksamheter 

riskerar att bygga in potentiella integritetsrisker i IT-system, arbetsrutiner och regler som kan 

bli mycket svåra och dyra att åtgärda om följderna visar sig allvarligt skada den personliga 

integriteten. (SOU 2016:41) 

GDPR innehåller krav på inbyggd integritet, det vill säga att bygga in säkerhetsåtgärder till 

syfte att skydda personuppgifter redan från start vid utformningen av IT-system, rutiner och 

processer, och Datainspektionen (2018a) uppmanar till att detta ska beaktas vid offentliga 

upphandlingar. Vid upphandling av IT kan därför offentliga organisationer säkerställa att 

kravet på inbyggd integritet uppfylls, och att registrerades personliga integritet skyddas genom 

att tidigt ta hänsyn till PbD. Datainspektionen (2018a) uppmanar också att utvecklare och 

leverantörer av IT-system, tjänster och applikationer som är baserade på behandling av 

personuppgifter, eller där behandling av personuppgifter är en del av att uppfylla produktens 

syfte, tar principerna från PbD i beaktning vid utformning och utveckling av dessa produkter.  

Med anledning av detta ville vi undersöka och jämföra IT-leverantörers och offentliga 

beställarorganisationers kunskap och inställning till konceptet Privacy by Design och dess 

principer, då dessa är grundläggande och framtagna ur syftet att skydda den personliga 

integriteten. Vi ville undersöka kunskapen och inställningen hos personer inom dessa 
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organisationsformer som kommer i kontakt med PbD eller GDPR i sitt arbete, men också den 

generella kunskapen och inställningen inom verksamheterna, eftersom PbD syftar till att ta 

integritetsfrågor i beaktning under IT-systemets hela livscykel. Även om IT-system som 

hanterar personuppgifter är utformade för att leva upp till kraven från GDPR, är kunskapen 

och inställningen hos alla som använder och hanterar personuppgifter i systemen också av 

betydelse för att säkra den personliga integriteten. Det betyder att anställda inom offentliga 

beställarorganisationer som inte är involverade i upphandling eller utveckling av IT-system 

likväl riskerar att påverka registrerades personliga integritet negativt på grund av bristande 

kunskaper om reglerna och principerna bakom GDPR och PbD, eller av att den rådande 

inställning till personuppgiftshantering inom verksamheten inte ligger i linje med 

lagstiftningen. Vi har valt att formulera tre frågeställningar för att undersöka denna 

problematik:  

• Vilka likheter och skillnader i inställningen till PbD och dess principer kan finnas 

mellan IT-leverantörer och beställare?  

• Vilka likheter och skillnader i kunskapen om PbD och dess principer finns mellan IT-

leverantörer och beställare?  

• Vilka utmaningar kopplade till principerna under PbD och identifierar IT-leverantörer 

jämfört med beställare?  

1.2 Syfte   

Syftet med studien är att bidra med insikter om IT-leverantörers och offentliga beställares 

likheter och skillnader i kunskap, inställning och identifierade utmaningar gällande PbD. Vi 

anser att insikter om detta kan fungera som ett bra underlag för en diskussion om hur den 

personliga integriteten bäst kan skyddas, men även som inspiration för vidare forskning. IT-

system utformas genom samarbete mellan båda parter, därför anser vi att det är viktigt att 

båda har tillräcklig kunskap för att uppfylla rådande lagkrav gällande 

personuppgiftshantering, men också en gemensam positiv inställning till att värna om den 

personliga integriteten för att skapa bättre och säkrare system ur integritetssynpunkt. 
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2   Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs för grundläggande begrepp som behandlas kontinuerligt i studien. 

Personlig integritet, GDPR, PbD, Datainspektionens checklista och utmaningar med PbD. 

2.1 Definitioner 

2.1.1 Personlig integritet 

“Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem 

eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. 

Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.” 

(Artikel 12, Mänskliga rättigheter) 

Personlig integritet är en rättighet och ett juridiskt begrepp som synonymt kan användas som 

privatliv. Begreppet saknar en erkänd definition men då begreppet uppkommer i 

rättsvetenskapliga avhandlingar finns ett behov av att försöka analysera innebörden 

(Naarttijärvi, 2013). Enligt NE (2018) innebär personlig integritet “rätten att få sin personliga 

egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande 

ingrepp.”  Statens Offentliga Utredningar (SOU 2016:41) beskriver på personlig integritet som 

den enskilde personens rätt till privata tankar och privat kommunikation med andra, samt 

rätten till att själv avgöra till vem och i vilket sammanhang ska få ta del av dennes 

personuppgifter. I det senare inryms även rätten till skydd mot registrering, spridning av 

personuppgifter eller annan behandling av kränkande, felaktiga eller påhittade uppgifter.  

2.1.2 Personuppgift 

“All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person 

som är i livet.” (3 § Personuppgiftslag) 

Även enligt dataskyddsförordningen definieras begreppet personuppgifter som all slags 

information som direkt eller indirekt kan anknytas till en fysisk identifierbar person. 

Avgörande är dock att informationen, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan 

kopplas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och 

adress. Krypterade uppgifter och elektroniska identiteter som till exempel ip-nummer och 

cookies, likaså information som kodats, krypterats eller pseudonymiserats räknas som 

personuppgifter om de kan kopplas till en fysisk person. Även bilder på en individ och 

ljudinspelningar av en individ som behandlas i dator kan räknas som personuppgifter trots att 

inga namn nämns (Datainspektionen, 2017b). Detta innebär att all information som kan 

kopplas till en fysisk person som är i livet är personuppgifter även om informationen är 

indirekt. Personuppgifter är därför mycket mer omfattande än endast ett namn eller 

personnummer. Exempelvis är betalningsanmärkningar personuppgifter på grund av att dessa 

uppgifter kan anknytas till en specifik person.  

2.1.3 Informationssäkerhet 

“Förmågan att bevara sekretess, riktighet och tillgänglighet hos information. 

Därutöver kan begreppet innefatta t.ex. autenticitet, spårbarhet, oavvislighet och 

tillförlitlighet.” (SIS, 2006) 
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Informationssäkerhet är ett begrepp som ofta felaktigt förknippas med IT-säkerhet. (SIS, 

2006) Information förekommer i många former, till exempel tryckt på papper, lagrad 

elektroniskt eller visas på film. Oavsett form av information bör den alltid ha ett godtagbart 

skydd. Informationssäkerhet är skyddandet av information mot hot för att säkerställa 

kontinuitet och framförallt för att minska verksamhetsrisker. Information är därmed viktiga 

verksamhetstillgångar. För att bibehålla konkurrensförmåga, lönsamhet och efterlevnad av 

lagstiftning bör informationssäkerheten definieras, bibehållas och förbättras. (SIS, 2007) 

Informationssäkerhet uppnås genom ett systematiskt arbete som omfattar att införa och 

förvalta administrativa regelverk såsom riktlinjer och policys, tekniskt skydd såsom 

brandväggar och kryptering samt fysiskt skydd som till exempel brand- och skalskydd. 

Organisationer bör skapa ett fungerande långsiktigt arbetssätt för att kunna skydda 

organisationens information. (MSB, 2015) 

2.2 Lagar och regler 

2.2.1 Förordning och direktiv 

En förordning innebär en bindande rättsakt som alla medlemsländer i EU ska tillämpa i sin 

helhet. Exempelvis ville EU införa gemensamma skyddsåtgärder för varor som importeras till 

EU och därför antog rådet en förordning. Ett direktiv däremot sätter upp vilka mål EU-

länderna ska uppnå men länderna får själva tolka och besluta hur det ska gå till. Ett exempel 

på detta är EU:s direktiv om konsumenträttigheter som ska stärka konsumentskyddet i hela 

EU genom att avfärda dolda kostnader och avgifter på internet och även förlänga ångerrätten. 

EU satte upp detta mål men medlemsländerna fick därefter själva bestämma hur målet skulle 

uppnås. (Europeiska Unionen, 2018) 

2.2.2 Personuppgiftslagen 

“Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga 

integritet kränks genom behandling av personuppgifter.” (1 § Personuppgiftslag) 

Personuppgiftslagen, förkortning PUL, är en lag vars syfte är att skydda den personliga 

integriteten i förbindelse med behandling av personuppgifter. Lagen började gälla 1998 och 

behandlar regler för hur personuppgifter ska behandlas. PUL bygger på ett EG-direktiv, vilket 

innebär att PUL är en nationell lag som har baserats på direktivet. (Datainspektionen, 2018i) 

Framförallt består lagen av regler om samtycke och information till de registrerade men 

innefattar också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter. (Datainspektionen, 

2018f) 

2.2.3 Personuppgiftsansvarig 

“Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och 

medlen för behandlingen av personuppgifter.” (3 § Personuppgiftslag) 

Normalt är personuppgiftsansvarig den juridiska person eller myndighet som behandlar 

personuppgifter i en organisation. Exempel på detta är aktiebolag, förening eller stiftelse. 

Personuppgiftsansvarig bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och även vad de ska 

användas till. Viktigt att notera är att det inte är chefen eller en anställd i organisationen som 
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är personuppgiftsansvarig. Vid vissa undantag kan dock en fysisk person vara 

personuppgiftsansvarig såsom exempelvis en enskild företagare. (Datainspektionen, 2018e) 

2.3 Dataskyddsförordningen (GDPR) 

2.3.1 Om GDPR 
General Data Protection Regulation (GDPR) eller Dataskyddsförordningen, är den lag som 

kommer att gälla i alla EU:s medlemsländer från och med 25 maj 2018. Förordningen innebär 

förändringar för de som behandlar personuppgifter och den enskildes rättigheter stärks 

gällande personlig integritet (Datainspektionen, 2018a). Syftet med lagen är att skapa 

enhetliga dataskyddsregler inom hela EU. GDPR kommer att ersätta Personuppgiftslagen 

(PUL) men kommer dock att behöva kompletteras med vissa nationella regler. 

(Datainspektionen, 2018c) 

Anledningarna till den nya lagen är många och ett exempel är den snabba 

teknikutvecklingen och globaliseringen. Detta medför utmaningar gällande skydd av 

personuppgifter på grund av att omfattningen av insamling av personuppgifter har ökat 

avsevärt. Ny teknik öppnar upp för personer att medvetet eller omedvetet göra sina 

personuppgifter tillgängliga för allmänheten, till exempel genom den utbredda användningen 

av sociala medier och molntjänster. (EU, 2016/676) 

Varje EU-land ska ha en tillsynsmyndighet med uppgift att kontrollera att de som behandlar 

personuppgifter följer lagen. I Sverige har Datainspektionen fått den rollen, om det finns 

följande att läsa på Datainspektionens hemsida: “Som tillsynsmyndighet har 

Datainspektionen möjlighet att bland annat utfärda varningar och reprimander och att 

förelägga organisationer att vidta åtgärder. Datainspektionen kan även besluta om att 

begränsa eller förbjuda behandling och att påföra administrativa sanktionsavgifter”. Vidare 

har regeringen gett Datainspektionen 30 miljoner i anslag för att stärka den personliga 

integriteten. I samband med detta kommer Datainspektionen att byta namn till 

Integritetsskyddsmyndigheten, och myndigheten får då en utökad roll att agera stödjande och 

rådgivande för att tjänster som ökar medborgarnas livskvalitet kan fortsätta utvecklas och 

användas samtidigt som den personliga integriteten värnas. (Regeringen, 2017). 

2.3.2 Dataskyddsförordningens påverkan på organisationer 

GDPR kommer att ersätta PUL vilket innebär förändringar för organisationer som behandlar 

personuppgifter i och med stärkta krav på skyddet av den personliga integriteten hos de 

registrerade. Trots att en stor del av Dataskyddsförordningen liknar de regler som förekommer 

i Personuppgiftslagen innehåller den några viktiga nyheter. Datainspektionen (2017a) 

beskriver nyheterna översiktligt, och en av dessa nyheter är rätten till dataportabilitet. Det vill 

säga rätten för registrerade personer att kunna få sina personuppgifter som har lämnats till en 

personuppgiftsansvarig förflyttade till en annan personuppgiftsansvarig. 

Personuppgiftsansvariga är skyldiga att underlätta en sådan förflyttning av 

personuppgifter. Vidare införs starkare krav på åtgärder som organisationer måste vidta om 

de blivit föremål för en säkerhetsincident. Skulle en säkerhetsincident inträffa, såsom 

exempelvis dataintrång eller förlust av uppgifter, måste detta anmälas inom 72 timmar till 

Datainspektionen samt meddela de drabbade. Vissa organisationer, som myndigheter och de 
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som behandlar känsliga uppgifter, måste också utse ett dataskyddsombud. (Datainspektionen, 

2017a).  

Dataskyddsombudet tar över personuppgiftsombudets roll får en allt viktigare betydelse. 

Dess viktigaste uppgift är att kontrollera att organisationen efterlever kraven i GDPR. 

Exempelvis har personen i uppgift att samla information om hur organisationen behandlar 

personuppgifter, göra konsekvensbedömning för behandling av personuppgifter, kunna 

informera och ge råd och kontrollera att bestämmelser följs inom organisationen. Dessutom 

ska dataskyddsombudet vara kontaktperson för Datainspektionen och för de registrerade och 

personalen inom organisationen. Viktigt att påpeka är att dataskyddsombudet inte har ett eget 

ansvar för att organisationen följer GDPR, och kan därför inte bestraffas för att ha utfört sina 

arbetsuppgifter. (Datainspektionen, 2018h) 

I PUL finns en regel kallad missbruksregeln som berör behandling av personuppgifter i 

ostrukturerat material, till exempel listor eller löpande text. En stor skillnad som GDPR 

medför är att missbruksregeln upphör, vilket innebär att strukturerat material ska behandlas 

som alla andra personuppgifter. (Datainspektionen, 2017a) I och med detta uppstår frågor som 

exempelvis hur personuppgifter i anställdas datorer och mappar ska hanteras. Det är inte den 

enskilde anställda som är ansvarig för att reglerna följs utan det är personuppgiftsansvariges 

ansvar. Därför bör alla personuppgifter hanteras i gemensamma system och inte i anställdas 

datorer. Regler, rutiner och kunskap är därför viktigt gällande hanterandet av ostrukturerade 

personuppgifter. (Datainspektionen, 2018d) 

Pwc (2018) lyfter dokumentation som ett område organisationer måste se över och anpassa. 

Dokumentationen ska innefatta all information som finns, vilka som har tillgång till 

informationen, samt i vilka system informationen finns. Dokumentationen är viktig för att 

tillsynsmyndigheten ska kunna genomföra granskningar och för att organisationer ska kunna 

visa hur de uppfyller kraven, samt vilka åtgärder de vidtagit. 

Jämfört med den för tillfället gällande Personuppgiftslagen stärks möjligheten för 

tillsynsmyndigheten att utfärda sanktionsavgifter. De som inte efterlever kraven i 

Dataskyddsförordningen på ett tillräckligt sätt kan tvingas betala en sanktionsavgift på 10 

miljoner euro, eller 2% av organisationens omsättning vid mindre överträdelser. För mer 

allvarliga överträdelser kan organisationer tvingas betala upp till 20 miljoner euro eller 4% av 

organisationens omsättning. (Tankard, 2016) GDPR lägger stor vikt vid att den 

personuppgiftsansvarige ser till att förordningen följs, och därav sanktionsavgiften. 

(Datainspektionen, 2018c) 

Privacy by Design, eller inbyggt dataskydd (25 §, dataskyddsförordningen), innebär att IT-

system är utformade på ett sådant sätt att den personliga integriteten skyddas. Vid införandet 

av GDPR innebär det att PbD blir ett krav. Det betyder att företag måste låta integritetsfrågor 

påverka systemutvecklingsarbetet redan från start. Inbyggt dataskydd i systemen redan från 

start görs för att undvika fallgropar som kan bli dyra att åtgärda i efterhand och som gör det 

svårt att följa lagen. Några grundläggande principer gällande integritetsskydd är att inte samla 

in mer uppgifter än vad som behövs, inte använda uppgifterna till något annat än vad de 

samlades in för och inte spara uppgifterna längre än det behövs. Vidare ska de registrerade 

informeras om hur uppgifterna kommer att hanteras, samt tillåtas insyn i hanteringen och ge 
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samtycke. (Datainspektionen, 2012) Följande avsnitt innehåller en mer ingående redogörelse 

av PbD och konceptets principer. 

2.4 Privacy by Design 

Målet med konceptet PbD och dess sju grundläggande principer är att säkerställa enskilda 

individers personlig integritet genom att redan i det första skedet i utformningen av IT-system 

ta integritetsfrågor i beaktning, istället för att hantera eventuella integritetsproblem när dessa 

uppstår, och att försöka bygga in säkerhetsmekanismer i efterhand. De sju grundläggande 

principerna som Cavoukian (2011) menar att begreppet PbD inbegriper presenteras nedan, 

översatta till svenska av oss:  

1. Proaktiv, inte reaktiv. Förebyggande, inte reparerande. 

Den första punkten som Cavoukian (2011) tar upp handlar om att arbeta proaktivt och 

förebyggande. Det innebär att inte vänta på att integritetsrisker ska uppkomma utan att förutse 

och förhindra integritetsproblem innan det händer. Det börjar med en förståelse för värdet och 

fördelarna med att arbeta med förebyggande åtgärder. Vidare krävs det att det ställs höga krav 

på integritetssäkerhet och att dessa krav följs genom hela utvecklingskedjan. Slutligen är det 

viktigt att följa etablerade metoder för att identifiera svagheter i designval ur 

integritetssynpunkt, och att kunna förutse dåliga resultat, samt att korrigera negativa effekter 

på registrerades integritet långt innan de förekommer.  

2.  Integritet som standard 

Cavoukian (2011) belyser att denna princip kan ses som “Privacy by Default”, på svenska 

dataskydd som standard. PbD syftar till att skapa en hög grad av integritet genom att se till att 

personuppgifter skyddas automatiskt i ett IT-system. Detta innebär att det för den enskilda 

inte krävs någon åtgärd för att skydda sina egna personuppgifter, utan dessa skyddas som 

standard, inbyggt i systemet. För att organisationer ska lyckas med detta beskriver Cavoukian 

(2011) fem punkter att ta hänsyn till: 

• Specifikation av syfte - registrerade personer måste få information om i vilket syfte 

deras personuppgifter insamlas, används och sparas, innan eller vid tillfället 

uppgifterna samlas in. 

• Begränsa insamlingen av personuppgifter - insamlingen måste vara limiterad till vad 

som är absolut nödvändigt för det specifika syftet. 

• Uppgiftsminimering - antalet personuppgifter ska hållas till ett absolut minimum.  

• Begränsa användning, lagring och exponering av personuppgifter - detta ska begränsas 

till enbart det ändamål som den registrerade fått ta del av och gett samtycke till. 

Personuppgifter ska endast lagras så länge som är nödvändigt för att uppfylla angivna 

ändamålet, och måste sedan raderas på ett säkert sätt.  

• Om behovet eller användningen av personuppgifter inte är tydligt ska det finnas 

förutsättningar för integritet, det vill säga att standardinställningar ska vara 

integritetsskyddande.  

3. Integritet inbäddat i systemet 
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Principerna om PbD ska vara inbyggda i IT-system redan från start, och inte vara ”add-ons” 

som läggs till vid behov i efterhand. Tanken är att integritetsskydd ska bli en del av 

kärnfunktionaliteten, utan att negativt påverka systemets funktionalitet i stort. IT-system ska 

med andra ord vara byggda för att minska riskerna för integritetsproblem, vilket kan betyda 

att bygga in funktioner för loggning, autentisering och kryptering.  

4.  Full funktionalitet - bara fördelar, inga nackdelar 

Cavoukian (2011) menar att med väl genomtänkt PbD kan en mängd olika intressen och mål 

tillgodoses, avvägningar mellan integritetsskydd och annan funktionalitet behöver inte göras, 

Cavoukian kallar det för ”Positive Sum”. Motsatsen är “Zero-Sum” där vissa funktionaliteter 

måste ge plats åt andra. Med andra ord menar Cavoukian (2011) att det är möjligt att ha ett 

system som är säkert samtidigt som det är funktionellt.  

5. Säkerhet från början till slut - integritetsskydd under hela livscykeln 

PbD ska vara inbäddat i systemet redan innan information har börjat samlas in och ska vara 

en grundpelare under systemets hela livslängd. Det ska alltså finnas tillräckliga 

säkerhetsåtgärder för integriteten från början till slut. (Cavoukian, 2011)  

6. Synlighet och transparens  

Denna princip syftar till transparens och öppenhet gentemot alla intressenter. Systemets 

struktur och funktionalitet ska vara synlig i syfte att skapa förtroende. En organisation är 

skyldig att dokumentera och kommunicera hur de skyddar en individs personuppgifter, samt 

vem som är ansvarig för olika delar av systemet. Vid överföring av personuppgifter till tredje 

part krävs motsvarande integritetsskydd via exempelvis kontrakt. (Cavoukian, 2011)  

7. Håll det användarcentrerat 

Det är viktigt att individer samtycker till insamling, användning eller offentliggörande av deras 

personuppgifter, och samtycke ska kunna återkallas. Vidare ska personuppgifter vara korrekta, 

fullständiga och aktuella, samt enbart existera i systemet för att uppfylla det specifika syftet. 

Individer ska när som helst kunna ges tillgång till sina personuppgifter och även kunna få dem 

uppdaterade eller korrigerade vid behov. Organisationer måste dessutom inrätta 

kompensationsmöjligheter och klagomålshantering, samt kunna kommunicera information 

om deras personuppgiftshantering till allmänheten. (Cavoukian, 2011) 

2.4.1. Datainspektionens checklista 

Datainspektionen (2018) har tagit fram en checklista som innehåller vägledning och tips om 

PbD och hur organisationer som behandlar personuppgifter kan använda konceptet och dess 

principer för att stärka integritetsskyddet vid personuppgiftshantering, samt se till att 

hanteringen följer kraven från rådande lagstiftning. Checklistan bygger på Cavoukians (2011) 

principer och sammanfattas nedan.  

Minimera mängden personuppgifter  

Den första punkten på Datainspektionens checklista handlar om att IT-systemet ska vara 

utformat på ett sådant sätt att så få personuppgifter som möjligt samlas in. Inställningen ska 

vara att endast samla in sådant som är absolut nödvändigt istället för att samla in så mycket 
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som möjligt som “kan vara bra att ha”. De uppgifter som lagras ska vara välmotiverade och ska 

skyddas på följande sätt: 

• Begränsa sig till uppgifter som endast indirekt pekar ut en individ 

• Begränsa sig till uppgifter som är mindre känsliga 

• Ersätta namn, till exempel med pseudonymer 

• Inte rutinmässigt ha med personnummer som fält i databaser 

Begränsa åtkomsten till uppgifterna  

Den andra punkten på checklistan belyser relevansen med behörighetsstyrning. Användare av 

ett IT-system ska endast ha åtkomst till de personuppgifter som de behöver för att kunna 

utföra sitt arbete. Ett sätt att nå detta kan vara att dela in användarna i grupper eller att tilldela 

användarna olika roller och dessa roller har behörighet till olika delar av systemet.  

Skydda uppgifterna 

Den tredje punkten säger att IT-system som hanterar personuppgifter ska ha inbyggda 

säkerhetsfunktioner redan från början. Ju känsligare uppgifter, desto högre säkerhetsnivå 

krävs. Behörighetsstyrning som redan är nämnt är en av dessa säkerhetsfunktioner. 

Datainspektionen har tagit fram en lista på säkerhetsfunktioner som kan säkra upp IT-

systemet. Några av dessa punkter är: 

• Funktioner för autentisering, minst lösenord, med tillhörande rutiner och funktioner för 

säker hantering och möjlighet att ansluta systemet till extern kontohantering. 

• Rutiner och tydlig information om säkerhet till systemets användare. 

• En logg som kan användas till att utreda felaktig åtkomst till personuppgifter. 

• Stöd för säkerhetskopiering. 

Datainspektionen poängterar att även loggar och säkerhetskopior bör skyddas på samma sätt 

som IT-systemet.  

Låt systemet styra användaren rätt  

Den sista punkten handlar om användarvänlighet. Här tar Datainspektionen upp flera förslag 

på egenskaper hos ett användarvänligt, integritetssäkert system. Till exempel tydlig 

information till de som lämnar uppgifter om sig själva om hur uppgifterna kommer att 

behandlas. En sådan information kan sammanfattas i en integritetspolicy. De lyfter även fram 

transparens, att ge de registrerade insyn. Detta för att på ett enkelt sätt kunna tillgodose 

individer med lagstadgade registerutdrag med information om vilka av individens uppgifter 

som finns lagrade i systemet samt vilka andra organisationer som uppgifterna har lämnats ut 

till. Andra förslag för att förbättra användarvänligheten är funktioner som gallrar uppgifter 

som inte behövs längre samt funktioner som förhindrar att uppgifter som inte får lagras skrivs 

in.  

2.4.2 Kritik mot Privacy by Design 

European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) (2014) nämner några 

svagheter med PbD. Ett exempel är två separata system som uppfyller alla sekretesskrav var 
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för sig, men om dessa två kopplas ihop är det inte längre säkert att de tillsammans uppfyller 

dessa krav längre. Detta är viktigt att ta i beaktning när system ska fogas samman så att 

säkerheten inte kompromissas.  

Vidare nämner ENISA att bristen på ett universellt mått av personlig integritet gör att det 

blir svårare att genomföra riskbedömningar. Ett sådant mått är svårt att ta fram då integritet 

betyder och värderas olika i olika länder och kulturer. ENISA beskriver att ökad komplexitet 

är en följd av PbD då förbättrad integritet kan innebära besvär för användaren och friktion i 

ett system, ofta är det någon annan funktion som behöver ge vika för att integriteten ska 

skyddas.  Ett problem kan även uppstå vid implementeringen. Trots att PbD-principerna 

appliceras i ett system garanterar det inte lagenlighet på grund av att det utvecklade systemet 

kan strida mot andra lagliga skyldigheter. Det kan också vara tekniskt svårt att ha kontroll över 

när information inte längre behövs, därför finns behovet av fysisk insyn och ansvarighet. 

(ENISA, 2014) 

Koops & Leenes (2014) menar att kodning av dataskyddskraven i programvaran eller 

hårdvaran är lättare sagt än gjort. En datakontrollant måste identifiera vilka rättsliga 

bestämmelser som innehåller dataskydd vilket kan vara svårt på grund av att sådana krav ingår 

i fler lagar än bara GDPR. Vidare måste kontrollanten för varje rättsligt krav bestämma om det 

ska kodas som körtidskrav, systemkrav eller språkbehov och sedan måste de juridiska kraven 

översättas till tekniska krav. I kodspråk kan detta vara väldigt svårt att göra. Inbäddat 

dataskydd kan också innebära att metadata måste inkluderas vilket leder till att mer 

personuppgifter än vad som behövs kommer att behandlas. Kodning av integritetsskydd blir 

därför motstridigt då det krockar med dataminimering. (Koops & Leenes, 2014)  

Bier et. al (2012) kritiserar Cavoukians (2011), de menar att samtliga av Cavoukians (2011) 

principer är svåra att implementera i verkligheten och att det i den fjärde finns en övertro på 

att det är möjligt att skapa ett perfekt system ur integritetssynpunkt utan att ge avkall på 

funktionaliteten i övrigt. De ger ett exempel på ett system med full integritetssäkerhet men noll 

funktionalitet. Vid första implementation av en funktion i ett system som kräver 

personuppgifter kommer integritetssäkerheten att minska. Vidare pekar Bier et al. (2012) på 

svårigheten i att mäta integritet kontra funktionalitet. 
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3. Relaterat arbete 

Den nya dataskyddsförordningen har ännu inte trätt i kraft vilket innebär att tidigare forskning 

inom området är begränsat. Krav om att beakta principerna om PbD formuleras inte 

uttryckligen i nu gällande Personuppgiftslagen, därmed är forskning om svenska 

organisationers inställning och kunskap om konceptet svår att finna. Däremot finns mycket 

forskning om personlig integritet och personuppgiftsbehandling i allmänhet. I detta avsnitt 

presenterar vi forskning inom detta område som vi anser vara intressant och relevant för vår 

studie.  

3.1 Vanliga misstag ur integritetsperspektiv  

Hansen (2012) har i sitt arbete identifierat 10 vanliga misstag vid systemutveckling ur ett 

integritetsperspektiv. Vissa av dessa misstag är baserade på typiska attityder och inställningar 

hos involverade personer vid utveckling av IT-system. De misstag vi tycker är intressanta och 

relevanta för vår studie följer nedan. 

3.1.1 Datalagring som standard - “Samla in mycket data ifall att” 

Ett misstag är att använda datalagring som standard. Lagring av data är i viss utsträckning en 

teknisk nödvändighet, som när datorer lagrar data i det temporära minnet (RAM-minnet) för 

att kunna utföra beräkningar. Även vid utveckling av IT-system lagras data för användning vid 

funktionalitetstest och felsökning. Det underlättar också vid framtida felsökningar om 

informativa loggfiler finns sparade. Dessutom är kostnaden för datalagring relativt låg vilket 

sammantaget leder till en “vi vet aldrig när vi behöver det, så behåll det”-attityd. Att utvärdera 

IT-system ur ett integritetsperspektiv är således svårt då data kan vara utspridd över många 

subsystem och snabbt flyttas runt. 

3.1.2 “Plats för lagring spelar ingen roll” 

Ett annat vanligt misstag är att bortse från att platsen för lagring har betydelse ur ett rättsligt 

perspektiv, även om platsen inte har det ur ett tekniskt perspektiv. Då det inte finns någon 

internationell lag angående datalagring måste till exempel amerikanska företag följa den 

amerikanska regeringens begäran om uppgiftsutlämning även om uppgifterna lagras i Europa. 

På liknande sätt har den svenska myndigheten Försvarets radioanstalt (FRA) laglig rätt att 

avlyssna all data som passerar den svenska gränsen. Detta skapar följaktligen integritetsrisker. 

Detta skapar följaktligen integritetsrisker, därför att länder och myndigheter kan ha rätt att 

begära ut data, utan den enskilde individens vetskap om detta.  

3.1.3 “Quick and dirty” 

Ett tredje misstag är att inte ta hänsyn till datats, IT-systemets eller organisationens hela 

livscykel, vilket kan öka risken för integritetsproblem. Till exempel kan databaser skapas utan 

någon plan för när och hur lagrade data ska tas bort. En anledning till att detta sker är att det 

anses vara viktigare att finna en snabb lösning än att planera framåt och finna en ur 

integritetsperspektiv ordentlig lösning redan från början. De snabba lösningarna har även en 

tendens att överleva på grund av svårigheterna med att förändra befintliga system. Människor 
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har generellt svårt för att planera över längre sikt än några år, och de beslutsalternativ som 

förmodligen är de långsiktigt bästa hamnar ofta i skymundan för kortsiktiga mål.  

3.1.4 Otydlig information som standard 

Personuppgiftsansvariga måste veta hur organisationens IT-system fungerar så att korrekt och 

fullständig information om hur personuppgifter hanteras, och planeras att hanteras i 

framtiden, kan lämnas ut till registrerade personer, samt till kontrollerande myndigheter vid 

behov. Personal på IT-avdelningar nedprioriterar generellt arbetet med att ta fram konkret och 

fullständig dokumentation om hur systemen fungerar ur ett integritetsperspektiv, likaså att 

verbalt kommunicera denna information. Eftersom organisationer föredrar möjligheten att 

vara flexibel i dagens snabbföränderliga samhälle vill de inte gärna binda upp sig genom att 

vara exakta i sin information angående behandlingen av personuppgifter. Tillsammans 

resulterar detta i att åtaganden uttrycks i diffusa och generella ordalag för att minimera 

behovet av att behöva ändra i dokumentationen vid förändring av integritetspolicy eller nya 

regler. Således kan det vara mycket svårt för personal utan teknisk kompetens att förstå och 

kommunicera hur personuppgifter hanteras av organisationen. 

3.2 Integritetsrisker i samband med användning av 
informationsteknik  

Som vi nämnt i tidigare avsnitt har Integritetskommittén (SOU 2016:41) genomfört en 

kartläggning potentiella integritetsrisker i samband med användning av informationsteknik i 

såväl privat som offentlig verksamhet. Kommittén påtalar att det finns indikationer på att 

brister i informationssäkerhet och integritetsskydd inom offentlig verksamhet. Vi har valt ut 

delar av kartläggningen som är intressanta och relevanta för vår studie, dessa följer nedan.  

3.2.1 Sociala medier   

Myndigheter blir allt mer aktiva och närvarande på sociala medier, och Integritetskommitten 

(SOU 2016:41) förknippar detta med en potentiell risk för den personliga integriteten. 

Myndigheter använder sig av sociala medier för att nåt ut med information om sin verksamhet 

till allmänheten. Integritetskommittén (2016:41) menar dock att det också är tänkbart att 

myndigheter använder sig av sociala medier för intern kommunikation med sina anställda. Om 

myndigheter har egna konton på sociala medier kan det hända att personuppgifter behandlas 

i det sociala mediet ifråga. En sådan hantering anses myndigheterna ansvara för. Risken finns 

att myndigheter, ovetandes eller medvetet men utan att förstå konsekvenserna, sprider 

uppgifter om enskilda personer i sociala medier. Finns det en så kallad Gilla-knapp på 

myndighetens webbsida som kopplas till sociala medier, innebär det att det sociala mediet kan 

få tillgång till uppgifter om den enskilda personen som besökt sidan - trots att denne inte tryckt 

på Gilla-knappen, eller är registrerad på det sociala mediet i fråga. Kommittén konstaterar att 

det troligtvis finns ett mått av naivitet om vilka konsekvenser användandet av sociala medier 

kan få för den personliga integriteten hos många myndigheter. En naivitet som grundar sig i 

okunskap.  
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3.2.2 Generös behörighetstilldelning 

Kommittén (SOU 2016:41) menar att det förekommer behörighetstilldelning som är mer 

generös än vad den borde vara ur ett integritetsperspektiv. Detta gäller hos både IT-

leverantörer och myndigheter, och grundar sig i inställningen att det är effektivt att så många 

anställda som möjligt har åtkomst till största möjliga mängd personuppgifter för att även 

kunna utföra icke-planerade arbetsuppgifter, och därmed kunna vara flexibla. Kommittén 

menar att ett minimalistiskt förhållningssätt är önskvärt ur integritetssynpunkt vilket innebär 

att ingen ska ha tillgång till fler, eller andra typer av, personuppgifter än vad som behövs för 

att lösa den aktuella arbetsuppgiften. Utredarna är dock medvetna om att en minimalistisk 

behörighetsapproach kan försvåra ett flexibelt arbetssätt.   

3.2.3 Brister i beställarkompetens 

Kommittén (SOU 2016:41) lyfter även fram behovet av ökad kompetens hos 

myndighetspersonal beträffande IT-system och hur utformandet av dessa kan påverka den 

personliga integriteten, i synnerhet vid beställning och upphandling av IT-system. 

Kompetensen är bland annat nödvändig för att kunna ställa krav rörande skyddet för den 

personliga integriteten. Det har till exempel förekommit att myndigheter köper in 

molntjänster utan att kontrollera hur personuppgifter hanteras inom tjänsten. 

3.2.4 Övervakning 

Medvetenheten om skyddet av de egna personuppgifterna hos allmänheten visar tecken på att 

ha ökat i samband med Edward Snowdens avslöjande att National Security Agency (NSA) i 

flera års tid digitalt övervakat den amerikanska befolkningen. Med anledning av detta har 

många leverantörer har börjat inse vilka integritetsrisker som finns för hos deras kunder och 

har därför börjat förbättra skyddet i sina tjänster genom att bara kunden har nyckeln till 

krypteringen. Trots ökad medvetenhet bland både leverantörer och uppköpare om att 

integritetsskyddet behöver stärkas är det inte tillräckligt med beaktande av den pågående 

utvecklingen i sin helhet, det vill säga att mängden data ökar explosionsartat samtidigt som 

intresset för den också ökar. Vad som måste till är världsomfattande grundläggande åtgärder 

för att stärka skyddet. (SOU 2016:41) 

3.2.5 Utvecklingsresurser läggs på annat 

Eftersom de tekniska utmaningarna som följer av att IT-systemen ofta är väldigt komplexa 

bortsett från integritetsaspekten läggs betydande del, eller i vissa fall alla av 

utvecklingsresurserna på andra funktionalitetsfrågor.  Frågan om skyddet för personuppgifter 

hamnar ofta, om alls, på agendan långt efter att systemet som helhet är färdigt, vilket försvårar 

införlivandet av tekniska integritetslösningar. Kommittén (SOU 2016:41) noterar att det för 

ofta finns ett tydligt ointresse och en ovilja hos myndigheter att arbeta med och diskutera dessa 

frågor. 
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4.  Metod 

Den initiala tanken var att genomföra en kvalitativ fallstudie av en myndighets förberedelser 

inför GDPR. Efter ostrukturerade informantintervjuer med en IT-chef, en projektledare 

inblandad i förberedelserna inför GDPR och en utredare på myndighetens internrevision 

upptäcktes att myndigheten i fråga inte var den ultimata platsen att utföra en fallstudie på. Det 

visade sig att de redan kommit väldigt långt i hanteringen av den nya lagen, och att granskning 

av huruvida myndigheten efterlever PUL utförts, samt att granskning av anpassningen till 

GDPR redan planeras av internrevisionen. Därför ansåg vi att en fallstudie av myndigheten 

inte var tillräckligt intressant och relevant att genomföra. Informationen vi fått genom 

informantintervjuerna hjälpte oss dock i arbetet med att avgränsa undersökningsområdet och 

hitta en annan riktning på studien. Istället för en fallstudie av en myndighet bestämde vi oss 

för att göra en kvalitativ studie med en jämförelse mellan leverantörer och beställares 

inställning till och kunskap om PbD. I detta avsnitt presenterar vi hur studien genomfördes. 

Vi diskuterar och motiverar de val vi gjort angående metod, urval, datainsamling och analys. 

4.1 Metodval 

Olika forskningsmetoder och tillvägagångssätt kan kategoriseras in under två huvudsakliga 

forskningsstrategier: kvantitativ forskning, med datainsamlingsmetoder som strukturerade 

intervjuer och enkäter, och kvalitativ forskning vars främsta metoder för datainsamling är 

observationer, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, samtalsanalys och kvalitativ 

dokumentanalys (Bryman 2011). Eftersom vårt syfte var att besvara forskningsfrågorna genom 

att erhålla djupare och mer nyanserade tankegångar, åsikter och synsätt på konceptet PbD från 

personer anställda inom två olika verksamhetsområden, IT-leverantör och IT-beställare, 

ansåg vi att kvalitativ forskningsstrategi med kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod 

vara bäst lämpad. Kvantitativ forskningsstrategi valdes bort baserat på att vi bedömde att 

strategins datainsamlingsmetoder inte var lämpliga. Strukturerade intervjuer och formulär ger 

inte deltagarna chansen att återberätta sina erfarenheter och sin verklighet i samma 

utsträckning som kvalitativa intervjuer, en möjlighet som vi ansåg var nödvändig för den här 

studien (Yin 2013). Enligt Yin (2013) ger kvalitativ forskning en möjlighet att återge 

deltagarnas åsikter och synsätt, och Bryman (2011) menar att deltagarnas perspektiv, vad de 

uppfattar som betydelsefullt och viktigt, är själva premissen för kvalitativ forskning. 

4.2 Urval 

Urvalsprocessen styrdes av två kriterier. Det första kriteriet var att minst en organisation skulle 

vara en beställare ur offentlig sektor, och att minst en organisation skulle vara IT-leverantör. 

Anledningen till detta var att organisationerna skulle jämföras med varandra. Det andra 

kriteriet var att respondenterna från respektive organisation hade koppling till arbetet inför 

GDPR. Detta med anledning av vårt mål att undersöka och jämföra synen på PbD, samt 

kunskapen om konceptet, mellan beställare och IT-leverantör genom att intervjua personer 

från respektive organisation som medvetet eller omedvetet kommer i kontakt med konceptets 

principer i sitt arbete. 

Med kriterierna som utgångspunkt genomfördes urvalet för studien med ett så kallat 

snöbollsurval och delvis ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval består av organisationer 
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och personer som finns tillgängliga för forskaren. I detta fall betyder det att urvalet till större 

delen fanns tillgängligt i samma stad som forskarna. Fördelen med urvalet är att det är snabbt, 

enkelt och billigt (Denscombe 2010). Snöbollsurval innebär att personer från urvalet i sin tur 

hänvisar eller rekommenderar nya personer lämpliga till urvalet. Detta leder till att nya 

personer lättare övertygas om att delta i studien eftersom de blivit rekommenderade av en 

bekant (Denscombe 2010). Med en begränsad tidsram var snöbollsurval att föredra för den 

här studien, eftersom kontakten med potentiella organisationer och intervjupersoner 

underlättades.  

Processen startade med ett möte med en person som är involverad i arbetet att förbereda 

och anpassa sin organisation för att möta kraven från GDPR. Vid detta möte gavs information 

om andra som varit involverade i detta arbete, vilka sedan kunde bli aktuella för intervju. 

Vidare rekommenderades personer och organisationer av en annan person med ett relevant 

kontaktnät. De rekommenderade personer och organisationer som även mötte de två 

urvalskriterierna kontaktades via mail med information om studien och dess syfte samt med 

förfrågan om att delta i en intervju. Rekommenderade personer kontaktades medan 

organisationer ombads hitta en lämplig person som kunde uppfylla det andra urvalskriteriet. 

Urvalsprocessen ansågs färdigställd när vi bedömde att urvalet var tillräckligt för att besvara 

studiens forskarfrågor, och dessutom genomförbart inom studiens tidsram. Det slutgiltiga 

urvalet bestod av fyra organisationer: En myndighet, en kommun och två olika IT-

leverantörer. En person från respektive organisation intervjuades, samtliga med befattningar 

och arbetsuppgifter som mötte det andra urvalskriteriet.  

4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med kvalitativa intervjuer och ett semistrukturerat 

angreppssätt. En semistrukturerad intervju kännetecknas av att forskarna inför intervjun 

utformar en intervjuguide med frågeställningar indelade under teman som ska beröras. 

Eftersom den här studien hade ett undersökningsfokus och inte ämnade att förutsättningslöst 

utforska ett område eller tema, passade ett delvis strukturerat intervjuformat för att kunna få 

svar på frågeställningar nödvändiga för studien. Målet med studien var att jämföra två 

urvalsgrupper, och därför krävdes att en del av frågeställningarna i intervjuguiden ställdes till 

var och en av respondenter för att kunna jämföra de två grupperna med varandra. (Bryman 

2011). Trots ett visst mått av struktur under intervjuprocessen i ett semistrukturerat 

angreppssätt finns det ett stort utrymme för flexibilitet.  Respondenten får möjlighet att 

formulera svaren på ett öppet och eget sätt, och forskarna att ställa följdfrågor och frångå 

intervjuguidens struktur för att istället låta respondenten styra intervjuns riktning, om detta 

anses gynna intervjun. Denscombe (2010) (Bryman 2011) 

4.3.1 Intervjuguide 

Intervjuguiden utformades i två versioner baserade på de två urvalsgrupperna. Tre teman 

förekom i båda versionerna där två av dem innehöll identiska frågeställningar. Ett av dessa två 

teman var inledande frågor som berörde intervjupersonens bakgrund och roll inom 

verksamheten. Det andra temat handlade om PbD och var strukturerat i underrubriker 

baserade på Datainspektionens (2012) checklista, med frågeställningar relaterade till 

respondentens kunskap och inställning till konceptet och dess principer. Frågorna under detta 
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tema var identiska mellan båda versionerna i syfte att kunna genomföra en jämförelse av 

svaren. Ett tredje tema berörde GDPR och innehöll frågor om organisationens 

förberedelsearbete inför den nya dataskyddslagen. Frågorna under detta tema varierade 

mellan de två versionerna, eftersom att det inte skulle vara relevant för studien hur 

leverantörerna arbetar med GDPR och personuppgifter internt, utan snarare hur de som 

leverantörer arbetar med GDPR när de utvecklar eller implementerar system åt beställare. I 

intervjuguiden ämnad för respondenter ur gruppen beställare tillkom ytterligare ett tema som 

innehöll organisatoriska frågor, exempelvis angående IT-miljö. 

 

Beställare Leverantör 

1. Inledning 
2. Organisatoriska frågor 
3. GDPR 
4. Privacy by Design (Inbyggt 

Dataskydd och Dataskydd som 
Standard)  

1. Minimera mängden 
personuppgifter 

2. Begränsa åtkomsten till 
uppgifterna 

3. Skydda uppgifterna 
4. Låt systemet styra 

användaren rätt 

1. Inledning 
2. GDPR 
3. Privacy by Design (Inbyggt 

Dataskydd och Dataskydd som 
Standard)  

1. Minimera mängden 
personuppgifter 

2. Begränsa åtkomsten till 
uppgifterna 

3. Skydda uppgifterna 
4. Låt systemet styra 

användaren rätt 

Figur 1. Intervjuguide 

I enlighet med vad Denscombe (2010) föreslår slutfördes samtliga intervjuer med en 

avslutande frågeställning beträffande intervjupersonens eventuella önskan att tillägga något, 

samt om personen uppmärksammat brister i frågor och teman som berördes under intervjun. 

Vidare, i överensstämmelse med Bryman (2011), utformades intervjuguidens teman och 

frågeformuleringar med avsikten att främja utvecklade och nyanserade svar från 

respondenterna, samtidigt som ledande frågor undveks i största möjliga mån. 

4.4 Intervjugenomförande  

På grund av geografiskt avstånd mellan oss och en av respondenterna utfördes intervjun med 

personen i fråga via telefon. Problemet med en telefonintervju är att det inte går att se 

respondentens kroppsspråk eller hur respondenten reagerar på en fråga. Vidare kan det vara 

tekniska svårigheter att spela in intervjun och dessutom kan det ske störningar såsom 

exempelvis att samtalet bryts. Det finns även fördelar med en telefonintervju jämfört med ett 

fysiskt möte. Det kan ibland vara lättare att ställa känsliga frågor och det kan vara betydligt 

mycket billigare. (Bryman, 2011) 

Intervjuerna föregicks av kommunikation via mail angående val av datum, tid och plats för 

intervjun. Den mest fördelaktiga platsen för intervju är en sådan som är lättillgänglig för 

intervjupersonen i fråga, därför gavs var och en av intervjupersonerna möjligheten att själva 
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bestämma var intervjun skulle äga rum, samt vilket datum och vilken tidpunkt (Yin 2013). 

Inför intervjun informerades respondenterna också om att de själva och organisationen de 

tillhör kommer att anonymiseras i studien, att intervjuns tidsåtgång beräknas till cirka en 

timme, samt att respondenternas medgivande till inspelning av samtalet skulle inhämtas. De 

frågor som skulle förekomma under intervjuerna skickades i förväg ut till respondenterna med 

avsikt att ge dessa möjlighet till att förbereda sig. Förhoppningen var att respondenterna skulle 

formulera än mer genomtänkta och utvecklade svar vid intervjutillfället i och med den extra 

betänketiden. 

Vid intervjuerna närvarade endast två eller en av oss, för att intervjun inte skulle kännas 

som ett förhör för respondenten. När två av oss närvarande delade vi upp frågeställningarna 

och tog hälften var. Båda kunde dock när som helst under intervjun ställa följdfrågor. Vid 

intervjutillfällena bekräftades samtycke till inspelning av intervjun innan samtalet påbörjades. 

Samtliga frågeställningar under temat PbD ställdes under respektive intervju, medan antalet 

uppföljningsfrågor varierade beroende på svaren respondenterna gav. 

4.5 Litteraturgenomgång 

För att skapa oss förståelse av vad GDPR och PbD innebär samlades sekundärdata in från 

forskningsartiklar, offentliga organisationer och myndigheter då studien berör lagar och 

förordningar. Cavoukians (2011) principer har undersökts och Datainspektionens (2012) 

checklista för inbyggd integritet har granskats för att skapa oss förståelse för konceptet PbD, 

samt att formulera frågor till intervjuer utifrån dessa. Källor som använts i denna studie har 

även inhämtats från akademisk litteratur och Google Scholar. Nyckelord som använts är till 

exempel personlig integritet, PbD och GDPR. 

4.6 Analysmetod 

Analysen genomfördes i linje med hur Yin (2013) beskriver att analys inom kvalitativ forskning 

generellt utspelar sig. Författaren presenterar fem analytiska faser som är typiska för den 

kvalitativa analysprocessen: sammanställning, demontering, remontering, tolkning och 

slutsatser. Yin (2013) framhäver att analysprocessen är iterativ. Forskaren har möjlighet att 

pendla mellan de olika faserna för att ändra något i en tidigare fas, eller för att i förväg fundera 

över idéer inför kommande fas.  

Den första fasen i analysprocessen innefattar sammanställning och organisering av 

ursprungliga data på ett metodiskt sätt, och att sedan bygga upp en form av databas av det 

sammanställda materialet. Syftet med denna fas är att öka tillgängligheten till det insamlade 

materialet under analysprocessen, vilket Yin (2013) menar kan leda till en starkare analys, och 

i förlängningen till en mer ordentlig kvalitativ forskning. Hur noggrant och formellt 

sammanställningen och organiseringen av materialet ska genomförs är enligt Yin (2013) upp 

till forskaren att avgöra. Vi valde att transkribera samtliga inspelade intervjuer för att 

sammanställa vår ursprungliga data. Transkribering är enligt Denscombe (2010) väldigt 

tidskrävande, men mycket värdefullt eftersom forskarens åtkomst till materialet förbättras 

avsevärt. Detta då forskaren får tillgång till sitt material i skriftligt format vilket underlättar 

bearbetningen av materialet i resterande fyra faser i analysprocessen, jämfört med om 

materialet enbart finns som ljudupptagningar. Eftersom endast fyra intervjuer utfördes i 
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studien ansåg vi att skapandet av en databas inte var nödvändigt. Vi organiserade resultatet 

från transkriberingen av intervjuerna genom att placera materialet i Google-dokument som vi 

alla tre förfogade över. 

I fas två demonteras insamlade data. Nedbrytningen kan ske på många olika sätt eftersom 

det inte finns några fasta rutiner över hur denna fas ska genomföras. Ett val som forskaren 

dock står inför i denna fas är huruvida delar av materialet ska kodas, alltså om utvalda ord, 

meningar eller uttryck ska förses med kod eller inte. Yin (2013) menar att en kombination kan 

tillämpas, det vill säga att koda data för vissa teman i studien och inte för andra. Syftet med att 

koda data är att metodiskt närma sig högre konceptuella nivåer, för att till slut nå ett 

tillfredsställande antal centrala och övergripande kategorier. Yin (2013) varnar för att analysen 

kan leda till icke systematiska och inkonsekventa bedömningar om forskaren väljer att inte 

koda sitt material. Vi valde därför att koda de delar av vårt material som var mest centrala för 

att besvara studiens frågeställningar, vilket var intervjusvaren under temat PbD.  Materialet 

lästes igenom av oss alla tre författare för att sedan tillsammans ge intervjusvaren initiala 

koder. Intervjusvar som i stor utsträckning liknade varandra förseddes med enhetlig kod och 

sorterades vidare in under högre kategorier, så kallade kategorikoder. Denna kodningsmetodik 

gav upphov till ett antal kategorier, och uppgiften under påföljande fas var att sammanföra 

dessa kategorier. 

Tredje fasen består i att leta efter mönster i data, och fundera över hur dessa mönster kan 

knytas an till studiens frågeställningar. Kodade data som framtogs under demonteringsfasen 

kan i denna fas omorganiseras och betraktas i olika arrangemang i syfte att se bredare mönster. 

Demonterade delar försedda med kategorikoder tas här upp till en högre konceptuell nivå, där 

bredare teman kan börja ta form. Kategorierna som skapades under demonteringsfasen slogs 

i denna fas ihop till tre övergripande teman centrala för studien: kunskaper, synsätt och 

utmaningar.  Fjärde fasen syftar till att forskaren genomför en tolkning av remonterade data, 

det vill säga tillskriver sin remonterade data mening. Yin (2013) menar att tolkningsfasen 

sammanför hela analysprocessen och utgör dess höjdpunkt, samt att fasen kräver en 

omfattande användning av forskarens interpretativa förmågor. Vi har på ett systematisk och 

iterativt tillvägagångssätt tolkat materialet med hänvisning till andra arbeten relevanta för den 

här studien. Femte och sista fasen avser arbetet med att dra slutsatser. Slutsatserna innehåller 

våra övergripande påståenden relaterade till studiens syfte och frågeställningar, och grundar 

sig på studien som helhet.  

4.7 Tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2011) har många kvalitativa forskare diskuterat relevansen i begreppen 

validitet och reliabilitet. Begreppet validitet rör mätning men eftersom mätning inte är det 

främsta intresset i en kvalitativ studie uppkommer frågan huruvida validitet egentligen har 

någon speciell betydelse inom kvalitativa forskning.  

4.7.1 Validitet 

Bryman (2011) nämner två typer av validitet, intern validitet och extern validitet. Intern 

validitet innebär att det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens observationer 

och teoretiska idéer. Den långvariga och delaktiga närvaron i en social grupp i kvalitativ 

forskning gör det möjligt för forskaren att kunna säkerhetsställa en hög grad av 
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överensstämmelse mellan observationer och begrepp. Extern validitet innebär i vilken 

utsträckning resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer och anses 

snarare som ett problem för kvalitativa forskare. Detta på grund av att tendensen att använda 

fallstudier och begränsade urval. Denscombe (2010) lyfter även problemet med validitet i 

kvalitativ forskning. Frågan är hur kvalitativa forskare kan visa att resultaten är korrekta och 

lämpliga. Det finns dock åtgärder som kan hjälpa att övertyga läsare om trovärdigheten. En 

åtgärd är att forskaren kan använda kontrasterande datakällor, vilket innebär källor som visar 

motsatsen av det som undersöks, för att stärka att uppgifterna är på rätt spår och därmed 

stärks trovärdigheten. En annan åtgärd är validering av svaren. För att öka valideringen bör 

forskaren återvända till respondenterna med materialet för att kontrollera att allt stämmer. 

Detta bekräftar forskarens förståelse. En viktig fördel Denscombe (2010) även nämner 

angående kvalitativ forskning är att resultaten grundas i fältarbete vilket leder till en detaljerad 

bild av verkligheten som i sin tur ökar trovärdigheten. För att öka validiteten har de personer 

som varit bäst lämpade att besvara frågorna i de valda organisationerna blivit intervjuade. 

Vidare har varje respondent fått ta del av studiens resultat innan publicering, och därmed har 

alla respondenter fått möjlighet att korrigera eventuella fel eller missuppfattningar. Dessutom 

har sekundärkällor kritiskt granskats. Utgivare och dess syfte med informationen är exempel 

på det vi tagit i beaktning för att fastställa rimligheten. Vad gäller den externa valideringen bör 

vår studie inte generaliseras på grund av att alla organisationer kan skilja sig åt. 

4.7.2 Reliabilitet 

Bryman (2011) nämner också två typer av reliabilitet, intern reliabilitet och extern reliabilitet. 

Intern reliabilitet innebär att forskarna kommer överens om hur de ska tolka allt de ser och 

hör. Extern reliabilitet innebär i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas. Det är 

dock en utmaning att uppfylla detta kriterium i kvalitativ forskning av den anledning att det är 

omöjligt att frysa den sociala miljön och sociala förutsättningar som råder vid genomförandet 

av en studie. Denscombe (2010) menar att forskaren tenderar att vara mycket nära bunden till 

sitt forskningsinstrument. Som intervjuare kan detta leda till att forskaren själv blir en del av 

datainsamlingen. I sin tur leder detta till frågor om tillförlitligheten, skulle det bli samma 

resultat och slutsats om någon annan gör undersökningen? Det finns dock ett sätt att hantera 

denna fråga i kvalitativ forskning. Det gäller att tydligt redogöra metoderna, analysen och 

beslutsfattandet. Läsaren bör få tillgång till så många detaljer som möjligt gällande hur 

undersökningen ledde till särskilda slutsatser. Detta betyder att studien måste vara öppen för 

revision. För att uppfylla reliabilitet har tillvägagångssättet med avsikt presenterats utförligt 

och detaljerat i så stor utsträckning som möjligt i metodavsnittet. Beslut som tagits i studien 

har redovisats för att ge läsaren en möjlighet att följa hur tankarna gått under processen. 

4.8 Forskningsetiska principer 

Bryman (2011) listar fyra etiska principer som bör följas vid forskning: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren ska ge information till de personer som är inblandade i studien om dess syfte. Kravet 

har uppnåtts genom att de personer som deltagit i forskningen har blivit informerade om syftet 

med studien. Deltagarna har tagit del av intervjufrågor i förhand genom mail och har redan 

vid den initiala kontakten blivit informerad om tidsåtgång och samtycke. Samtyckeskravet 



 

25 

 

innebär att deltagarna i forskningen har rätt att själva bestämma över sin egen medverkan. 

Kravet har uppnåtts då samtliga deltagare ställt upp frivilligt. Samtycket finns dokumenterat i 

mail och skulle respondenterna inte längre vilja medverka kommer de att tas bort ur arbetet. 

Konfidentialitetskravet innebär att de personuppgifter som samlas in ska lagras på ett sådant 

sätt att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående. Kravet har uppnåtts genom 

att inga namn eller personuppgifter har lagrats på ett sådant sätt att utomstående kan ta del 

av det. Inga namn är omnämnda i texten. Vid transkribering av intervjuer har eventuellt 

omnämnda namn på personer och företag samt platser utelämnats.  Nyttjandekravet innebär 

att de uppgifter som samlas in endast får användas för forskningens ändamål. Kravet har 

uppnåtts genom att de insamlade uppgifterna endast kommer att bearbetas i denna studie. 

Uppgifterna kommer inte att lagras vidare när forskningsarbetet är avslutat. 

4.9 Metoddiskussion 

Vi anser att det var rätt beslut att göra vår studie kvalitativ. Vi samlade in mycket användbart 

material och fick en god insyn i verksamheterna. Likvärdigt material hade möjligen inte kunnat 

erhållas om vi hade gjort en kvantitativ studie då enkätundersökningar inte fångar samma djup 

i svaren. (Yin, 2013) För att vi ska kunna kartlägga kunskapen om ämnet behövs fler meningar 

än vad en enkätundersökning kunnat leverera. Kritik kan riktas mot bekvämlighetsurvalet av 

respondenterna då det kan ses som en svaghet med att tre av fyra respondenter var baserade i 

samma stad. En nackdel med bekvämlighetsurval är oförmågan att generalisera resultaten av 

studier genomförda genom denna typ av urval eftersom det inte går att veta vilken population 

detta stickprov är representativt för (Bryman 2002). Därför kan det upplevas som ej 

representativt för verkligheten. Vidare kan en svaghet vara att endast två leverantörer och två 

beställare har undersökts. För att kunna representera majoriteten av verksamheter hade 

därför många fler verksamheter behövt vara med i studien. Kritik kan också riktas mot 

snöbollsurval. Problemet med snöbollsurval är att samplet osannolikt kommer att vara 

representativt för hela populationen (Bryman 2011). Det går alltså inte att dra några generella 

slutsatser om den information vi får ut av intervjuerna vilket vi heller inte förväntade oss. 

Vi valde att skicka intervjufrågorna i förväg för att respondenten skulle känna sig så 

bekväma som möjligt och inte vara nervösa över oväntade frågor, samt för att förhoppningsvis 

erhålla mer utvecklade svar. Vi är medvetna om att detta kan leda till att respondenten söker 

svar på frågorna i förväg, vilket kan påverka syftet att få den spontana tanken och kunskapen 

om ämnet. Vi skickade därför intervjufrågorna nära intervjutillfället för att respondenten inte 

skulle ha möjlighet att förbereda sig långt i förväg, men ändå kunna förbereda tankar och svar 

kring de frågor vi ville få svar på. Vid intervjutillfället gavs inga vidare förklaringar av PbD i 

syfte att inte förse respondenter med ytterligare kunskap. Däremot var vår förkunskap om 

konceptet av betydelse då vi kunde ställa relevanta följdfrågor, vilket leder till ett bredare svar. 

Dock är vi oerfarna intervjuare vilket betyder att vi kan ha förbisett viktiga följdfrågor under 

intervjuerna som kunde gett ännu bättre svar. Vi utgår ifrån att svaren grundat sig på 

respondentens situation vid det aktuella tillfället vilket också innebär att denna undersökning 

inte kommer att vara aktuell för alltid. Efter att GDPR trätt i kraft kan situationen ändrats helt. 

En styrka vi kan se med studien är att det är ett väldigt aktuellt ämne. Det är en stor 

förändring i och med GDPR som träder i kraft i maj och alla organisationer som hanterar 
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personuppgifter arbetar med att anpassa sina verksamheter inför den nya lagen. Om vi hade 

gjort studien igen hade vi gjort en del förändringar. Vi hade lagt mer tid på intervjuguiden och 

försökt utforma bättre formulerade frågor. Därtill hade vi gjort en provintervju för att 

säkerställa att frågorna vi konstruerat var tillräckligt bra att använda. 

  



 

27 

 

5. Resultat 

Under detta avsnitt presenterar vi respondenterna och resultatet av det bearbetade materialet 

från intervjuerna. Resultatet är strukturerat på samma vis som temat PbD och dess 

underkategorier i intervjuguiden. Underkategorierna är här i sin tur uppdelade efter de tre 

teman vi fick fram under kodningen: kunskaper, synsätt och upplevda utmaningar.  

5.1 Presentation av respondenter 

5.1.1 Beställare  
Respondent A - Personlig intervju 13/3–18. Tidsåtgång: 55 min 

Respondent A är jurist och personuppgiftsombud på en myndighet i en större stad i Sverige, 

och kommer att tillträda rollen som dataskyddsombud från och med maj månad 2018. 

Respondenten har tidigare arbetat i domstol, men har inte tidigare arbetat med 

personuppgiftsfrågor. Som personuppgiftsombud är respondenten involverad vid 

upphandling av IT-system för att säkerställa att systemet och avtalen är juridiskt korrekta.   

Respondenten har medverkat i en förstudie som visade vilka organisatoriska och tekniska 

förändringar som kommer att krävas inför GDPR. Förstudien resulterade i ett 

implementeringsprojekt med syftet att anpassa myndigheten efter lagen. Respondenten är 

projektledare för projektet, som påbörjades den första mars. Myndigheten tror sig dock inte 

vara klara till den 25 maj, på grund av brist av resurser. Målet är att de mest grundläggande 

strategiska åtgärderna ska vara klara innan lagen träder i kraft för att de ska kunna svara på 

hur de följer regelverket. Den aspekt som är det mest tidskrävande för att uppfylla kraven anses 

vara det systematiska, att ha ett system för hela verksamheten som leder till att myndigheten 

har kontroll på all personuppgiftsbehandling.  

Respondent B - Telefonintervju 4/4–18. Tidsåtgång: 59 min 

Respondent B är verksamhetsstrateg i en kommun i en större stad i Sverige, och är ansvarig 

för kommunens informationssäkerhetsarbete samt samordnare av åtgärderna för införandet 

av GDPR. Respondenten kommer att tillträda rollen som dataskyddsombud i maj månad 2018 

både i den kommun hen tillhör och i mindre närliggande kommuner. Tidigare har 

respondenten arbetat med övergripande projekt inom verksamhetsutveckling med stöd av IT 

för olika kommuner, och då haft rollen som projektledare.  

Respondentens arbetsuppgifter omfattas till stor del av frågor gällande 

informationssäkerhet. Respondenten är involverad vid upphandling av IT-system, där 

ambitionen är att hålla informationssäkerheten så hög som möjligt. Gällande GDPR har 

respondenten en rad uppgifter, bland annat att ge instruktioner till medarbetare, bestämma 

hur inventeringen av personuppgifter och system ska utföras, och hur det framtida arbetet med 

GDPR ska organiseras. Därtill håller respondenten i utbildningar om GDPR riktade till 

kommuner. Respondenten anser att kommunen i stort sett är färdig med förberedelserna inför 

GDPR. De har utgått ifrån en checklista för att identifiera vilka åtgärder som ska vidtas och 

därmed baserat deras arbete utifrån den. Svårigheterna har inte varit hur åtgärderna ska 

utföras utan hur lagstiftningen ska tolkas. 
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5.1.2 Leverantörer 

Respondent C - Personlig intervju 20/3–18. Tidsåtgång: 56 min 

Respondent C är projektledare på ett IT-konsultbolag i en större stad i Sverige. Respondenten 

arbetar bland annat med testledning och förvaltningsledning och är med en kollega ansvarig 

över det förberedande och kontinuerliga arbetet med GDPR, både internt och mot kund. 

Tidigare har respondenten haft liknande roller, och bland annat arbetat mot offentlig sektor.  

Respondenten är emellanåt involverad i kravinsamlingprocesser med kund, och har då 

GDPR som en stående fråga under ett tidigt skede. Inom verksamheten respondenten tillhör 

råder en generell inställning att kunden betalar och således bestämmer vad som ska göras, och 

ingenting görs om inte kunden säger att det ska göras. Dock ses GDPR som en affärsmöjlighet, 

vilket har legat till grund för ett inventeringsarbete verksamheten just nu bedriver - vilka 

kunder och system har verksamheten, finns det något som inte uppfyller lagkraven hos 

kunderna, hur kan detta adresseras och eventuellt åtgärdas, och därmed öka möjligheterna till 

fler konsultuppdrag. Kunder hör även själva av sig till verksamheten om frågor kring GDPR, 

däribland en stor kommun.   

Respondent D - Personlig intervju 23/3–18. Tidsåtgång: 30 min 

Respondent D är systemutvecklare och Scrum master (coach för ett team) inom en stor IT-

verksamhet i en större stad i Sverige. Respondenten arbetar mycket med IT-säkerhetsfrågor 

till vardags i verksamhetens uppdrag. Respondenten har tidigare haft roller som 

systemarkitekt, systemansvarig och teknisk projektledare.  

Respondenten arbetar med uppgifter relaterade till rollen som Scrum master och med 

frågor gällande informationssäkerhet. Som IT-leverantör handlar verksamhetens arbete i stort 

om att tillgodose kundens önskemål, men också att uppmärksamma kunder på problem, till 

exempel om de kunden önskar är tveksamt ur ett integritetsperspektiv. Verksamhetens interna 

ambitionsnivå är att uppfylla samtliga krav i GDPR.  

5.2 Kunskap om Privacy by Design och dess principer 

Respondent A har begränsad kunskap om konceptet PbD och vet inte mer än vad som går att 

utläsa av lagtexten. Hen har ingen teknisk kunskap kring inbyggt dataskydd utan låter IT-

avdelningen hantera de tekniska frågorna. Respondent B är däremot bekant med konceptet 

PbD sedan tidigare och ser liknande respondent A på konceptet som ett lagkrav. Respondent 

B delgav att PbD ingår i deras checklista vid upphandling eller utvecklande av system och 

säger:  

[...] när vi ska köpa in system eller utveckla system så ska vi se till att de 

kravspec:ar som vi upprättar ställer krav på att det inte ska finnas mer 

personuppgifter än vad som är nödvändigt, det ska finnas en bra funktion för att 

plocka bort dom personuppgifter som inte behövs. 

Både respondent A och respondent B uttrycker att det generellt finns brist på kunskap om PbD 

och dess principer inom verksamheten, framförallt bland de personer som inte arbetar direkt 

med frågorna. Varken respondent C eller respondent D kände till PbD som koncept innan 

intervjufrågorna skickades ut. Däremot kommer respondenterna i kontakt med konceptets 

principer i sitt arbete.  
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Respondent C hade viss kunskap om delarna som PbD innehåller, till exempel 

uppgiftsminimering. Både respondent C och respondent D säger att de kunde föreställa sig sig 

vad konceptet i stort innebär, utan att tidigare hört talas om begreppet PbD i sig. Respondent 

D arbetar med ett liknande koncept, Secure by Design. 

5.3 Syn på Privacy by Design och dess principer 

Alla respondenter uttrycker en positiv inställning till PbD och menade att konceptet medför 

fördelar. Respondent A poängterade fördelen med att ha system som är byggda på ett sätt som 

förhindrar att fel görs: 

”Ju mer vi kan ha system som hindrar att fel görs från början desto bättre. Då 

blir det såklart mycket lättare att uppfylla kraven. Så i sig är det ju det att få till 

system som gör det lätt att göra rätt som början så är det jättebra. Det är min 

stora uppfattning om det.” 

Respondent B tycker att konceptet generellt är rimligt och anser att de flesta borde tycka att 

det inte ska samlas in fler personuppgifter än nödvändigt, samt att personuppgifter inte ska 

sparas längre än nödvändigt. Vidare nämner hen att myndigheter i allmänhet har en tendens 

att samla in fler personuppgifter än nödvändigt och anser därför i likhet med respondent A att 

det är vettigt att ha system där inbyggd integritet finns i systemen redan från start. När 

respondent C får frågan om hur hen ser på konceptet PbD poängterar hen fördelarna med 

uppgiftsminimering:  

“Jamen när det gäller dataminimering och så vidare så tycker jag som sagt att 

det är ett bra grepp att ta, det finns en risk att det blir för komplicerat när nån 

som ska jobba med informationen inte kan se allting. Det kan bli svårt att dra 

rätt slutsatser i vissa fall men jag är övertygad om att det går att hitta en bra 

medelväg så man ändå kan få bort den stora delen av datan som inte behöver 

visas. För att ändå kunna jobba på ett bra sätt och sänka risken ändå. Så jag 

tycker att, det är inge fel överhuvudtaget. Det är ett bra grepp. Och för oss kan 

det innebära mer jobb och det är ju bra.” 

Respondent D tycker att konceptet PbD är sunt och poängterar precis som respondent B att 

inbyggt integritet bör finnas i systemen redan från start:  

“Tänker man på det tidigt i designprocessen så blir det inga problem vid varken 

implementation heller, det är mer en vanesak, man får utveckla systemen lite 

annorlunda än tidigare.” 

5.4 Minimera mängden personuppgifter 

Uppgiftminimering syftar till att bara samla in och spara personuppgifter som verkligen krävs 

för att utföra ändamålet. Helst ska IT-system redan från start utformas på ett sätt så att så få 

personuppgifter som möjligt insamlas och hanteras. 

5.4.1 Kunskap om uppgiftsminimering 

Respondent A tror att kunskapen om uppgiftsminimering är relativt låg inom myndigheten 

överlag. Respondenten menar att viljan är god och att enskilda personer kanske har kunskaper 



 

30 

 

om vad som är en personuppgift och att en sådan inte kan exponeras hur som helst men att 

kunskapen att koppla ihop det med nu gällande Personuppgiftslagen är låg. Respondenten 

säger:  

“[...] dom lägger inte ut personuppgifter öppet och dom använder inte 

personuppgifter som kan identifiera där det verkligen inte behövs och så, så dom 

har ju den kunskapen. Men dom kan inte koppla den kunskapen mot 

personuppgiftslagen alla gånger, den vet dom inte att det finns. [...] Så där är det 

något som jag hoppas kunna höja ribban, kunskapsnivån hos allihopa nu, så man 

är medveten om vad som gäller.” 

Vidare nämner respondent A att det finns en rådande brist på kunskap överlag om 

personuppgiftshantering, och att en del inte vet vad som egentligen klassas som en 

personuppgift. Även respondent B anser att det generellt inte finns tillräckligt med kunskap 

om uppgiftsminimering inom sin verksamhet. Trots den generella bristen på medvetenhet 

nämner respondenten att uppgiftsminimering ingår som en del i kravspecifikationerna när de 

ska köpa eller utveckla ett system.  I likhet med respondent A berättar respondent B om sin 

förhoppning att öka kunskapen om personuppgiftshantering genom den utbildning som hen 

håller i inom verksamheten samt hos andra kommuner. Respondent C tror att den enskilde 

konsulten kanske inte innehar all kunskap, men däremot att det sammanlagt finns tillräckligt 

med kunskap om uppgiftsminimering inom verksamheten. Dock poängterar hen upprepade 

gånger att de lutar sig mot kunden i frågor om detta. Det är kunden som är ansvarig för data i 

systemet och därmed kunden som måste ta besluten om uppgiftsminimering. Respondent D 

tycker i likhet med respondent C att det överlag finns bra kunskap om uppgiftsminimering 

inom sin verksamhet: 

“Det där är en kuggfråga, när finns det nog med kunskap. Det finns aldrig nog 

med kunskap om något ämne nästan men - ja det tycker jag.” 

5.4.2 Syn på uppgiftsminimering 
Alla respondenter har överlag en positiv inställning till uppgiftsminimering. Respondent A är 

mycket mån om att lagen ska följas och poängterar upprepade gånger att det viktiga är att 

myndigheten följer lagen. Respondent A tycker att det generellt är mycket vanemässig 

användning av personnummer i Sverige, och berättar att hen hoppas på att införandet av 

GDPR ska leda till en större medvetenhet kring användandet av personuppgifter. Ur ett privat 

perspektiv vill inte respondenten att dennes personuppgifter ska hanteras och sparas mer än 

nödvändigt. 
Som tidigare nämnt tycker Respondent B i samstämmighet med respondent A att 

myndigheter och andra i näringslivet i allmänhet har en benägenhet att samla in mer 

personuppgifter än vad som behövs, även inom hens egna verksamhet. Respondent B anser 

personligen att personuppgifter inte ska samlas in i onödan, men beskriver att den generella 

inställningen inom verksamheten är att inte ifrågasätta den rådande situationen, och att 

många kopplar offentliga uppgifter till att inte vara integritetskänsliga. I likhet med 

respondent A anser respondent B att regler om uppgiftminimering bör följas:  
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“Det är få av personuppgifterna vi har i våra system som är sekretessbelagda 

utan det finns ju några enstaka, det som handlar om socialtjänst, upphandling 

och hälsosjukvård. Övriga personuppgifter som finns i våra system är 

företrädesvis offentliga uppgifter som man kan begära ut om man vill. Men vi 

måste ju följa den lagstiftning vi har och tycker inte vi ska vara klåfingriga så att 

vi sparar uppgifter längre än vad som är nödvändigt och jag tycker inte heller vi 

ska plocka in fler uppgifter än vad som är nödvändigt. IT kan vara nog 

skrämmande som det är.”  

Både respondent C och respondent D tycker att uppgiftsminimering är sunt. Respondent D 

berättar att hen alltid ansett att uppgiftsminimering är viktigt, och reflekterar över att denna 

inställning kan ha att göra med att hen nu arbetar mycket med säkerhetsfrågor. Respondenten 

belyser att uppgiftsminimering varit en konkurrensfördel för verksamheter men anser att det 

är sunt att den personliga integriteten stärks: 

“Framförallt tycker jag att det är sunt att man ställer sig frågan: vad ska vi 

använda det här till, varför behöver vi det? Där upplever jag att branschen som 

stort har slentrianmässigt tänkt att vi samlar in så mycket uppgifter som möjligt. 

Och det har ju varit bra, rent ekonomiskt har det givit gyllene möjligheter för 

företag - titta vi har tillgång till det här också. Och då kan vi bygga nya tjänster. 

Men för den enskilde individen så är det ju mycket sämre förstås och det är därför 

det här reglementet har kommit in.” 

5.4.3 Upplevda utmaningar angående uppgiftsminimering 

En utmaning Respondent A ser med uppgiftsminimering är att de faktiskt inte kan minimera 

antalet uppgifter i så stor utsträckning eftersom delar av verksamheten har ett stort behov av 

stora mängder information. Utmaningen i respondentens verksamhet är således att den stora 

mängden data de lagrar måste hanteras på ett vettigt sätt. 

“Det finns ett jättebehov av stora, stora mängder information. [...] Vi behöver ju 

bara minimera bort sånt som vi inte behöver, så problemet kan ju bli att vi kanske 

faktiskt inte kan minimera så mycket och att vi sitter med jättestora databaser 

med väldigt mycket känslig information och att vi måste ha koll på dom, att det 

sköts rätt. ” 

Respondent B framför att en utmaning angående uppgiftsminimering framförallt finns i att 

åtgärda de befintliga systemen, men har tolkat Datainspektionens rekommendationer som att 

det i första hand gäller nyutveckling av system. Vidare nämner respondenten att 

uppgiftsminimering kan krocka med andra intressen ute i övriga kommunala verksamheter, 

och berättar om förskolor som nu för tiden lagrar bilder på förskolebarnen digitalt och sparar 

bilderna över lång tid, trots att det utifrån ett uppgiftsminimeringsperspektiv inte finns motiv 

för att ha kvar dessa när barnen gått ur förskolan. Därtill nämner respondenten att användning 

av Facebook och sociala medier överlag inom skolans verksamhet kan bli ett problem för att 

uppfylla lagen. De är vanligt att exempelvis lärare skapar Facebook-grupper och diskuterar allt 

från inköp till pedagogisk utrustning. Detta medför problem, vidare berättar hen: 
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“[...] man är tvungen att ha någon som är ansvarig för sidan, man är tvungen att 

se till att syftet med personuppgiftsbehandlingen framgår, man måste se till att 

man plockar bort personuppgifterna och när uppdraget är slutfört ska de tas bort 

därifrån och framförallt måste man ha någon som bevakar gruppen så att ingen 

skriver in något som är kränkande eller känsligt.” 

På frågan om vilka svårigheter respondent C ser med uppgiftsminimering får vi svaret: 

“Det kanske blir så att man begränsar datat för mycket så att det blir svårt att 

dra rätt slutsatser av datat man ser. Det är också sånna grejer som man borde, 

det borde täckas upp av processen som handlar om att testa funktioner och se om 

man får ut det man vill, då borde man fånga sånna saker och se att - okej vi 

kanske måste visa lite mer här än vad vi gör idag, för att det ska bli lätt att se vad 

det hela handlar om. “ 

Respondent A och respondent B påpekar igen att det kan vara svårt att definiera begreppet 

personuppgift. Respondent C nämner i likhet med dem att det är en utmaning för både den 

egna verksamheten och för beställare att bedöma vad som egentligen är en personuppgift: 

“[...]det som är en utmaning för oss, och kunden, och kanske framförallt 

redaktören som lägger ut saker på webben är att få kunden att tänka till kring 

varje sak som kan vara en personuppgift. Mycket bilder idag som används som 

också är personuppgifter, bild på två barn som leker t.ex. är det okej? Har man 

kollat ursprunget?” 

Respondent D är även inne på samma bana som Respondent C gällande svårigheten med 

begränsad data. Det krävs en balansgång mellan uppgiftsminimering och att ha tillräckligt med 

data för att få ut värde av det. Respondent D menar att begränsad data kan försvåra arbetet för 

personer som designar system, vilket kan utläsas av nedanstående citat. 

“Man har en vana att designa gränssnitt om man tänker alla UX-designers, [...], 

dom vet hur man bygger webbplatser, [...], och helt plötsligt så kan man tänka 

sig att hälften av uppgifterna försvinner. Hur ska man designa något då? Ja, det 

blir en vanesak att fundera över, många principer är generella och funkar ändå 

men det blir en ytterligare del att fundera kring.”  

5.5 Begränsa åtkomsten till uppgifterna 

Att begränsa åtkomsten till personuppgifter kan genomföras med behörighetsstyrning, vilket 

innebär att begränsa personuppgifter till de som inte behöver komma åt uppgifterna men att 

de som behöver personuppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har åtkomst. 

5.5.1 Kunskaper om behörighetsstyrning 

Respondent As uppfattning om behörighetsstyrning är att det fungerar bra inom 

verksamheten och redan “sitter i ryggraden”. Hen menar att frågor kring behörighet redan 

finns i andra lagar relaterade till personlig integritet. Respondenten säger att detta kan vara 

en förklaring till att många personer inom verksamheten redan har kunskap om ämnet. 

Medvetenheten finns och det leder till att det är givet att de begränsar hur känsliga 
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personuppgifter skickas ut och begränsar vem som får ta del av den. Till skillnad från 

respondent A tycker respondent B inte att det finns tillräckligt med kunskap inom 

verksamheten. Vidare berättar hen vilka kunskaper som saknas och säger: 

“Man är nog inte medveten om vikten att begränsa behörigheterna. Har man väl 

fått behörighet till system så bryr man sig inte så mycket om hur behörigheten 

ser ut om det inte är så att man ska begränsa något som är sekretessbelagt.” 

Trots bristen på medvetenhet inom verksamheten nämner respondent B att 

behörighetsstyrning ingår i deras handlingsplan och därmed finns ändå kunskapen inom 

verksamheten. Respondent C anser sig inte vara tekniskt orienterad i utmaningarna med 

behörighetssystem personligen men vill påstå att kunskapen i verksamheten är bra. De 

utvecklar inte nya behörighetssystem utan de bygger istället vidare på de behörighetssystem 

som redan finns implementerat hos kunden. I likhet med respondent C anser respondent D att 

det finns tillräckligt med kunskap om det i verksamheten då hela verksamheten besitter den 

kompetensen. Dock lyfter Respondent D okunskapen i allmänhet och säger:  

“Jag tycker att det borde vara ännu hårdare än vad det är idag. Det är klart jag 

har inte jobbat i alla företag i branschen så jag har inte en aning om hur det ser 

ut på alla företag men överlag får jag känslan av att, just med 

behörighetsstyrning, det har inte tagit särskilt hårt, man har noll koll.”  

5.5.2 Syn på behörighetsstyrning 

Respondent A har en positiv inställning till behörighetsstyrning och tycker att den fungerar 

bra inom verksamheten. Hen nämner att verksamheten löser problemen när de uppstår. 

Respondent B nämner att det finns dåliga behörighetssystem inom verksamheten och till 

skillnad från respondent A har de inte antagit någon särskild åtgärd till problemet. Respondent 

B är dock inte orolig utan hoppas på att Datainspektionen inte i första hand kommer att 

granska befintliga system utan att de tittar på de formella aspekterna, till exempel om de har 

utsett ett dataskyddsombud eller hur de har följt informationsplikten. Respondent C 

poängterar att skyldigheten ligger hos kunden att ha ansvar för sina användaruppgifter och 

vad de publicerar på webben. 

“Det kan vara så att kunden måste göra en tvärnit och fundera igenom vad dom 

egentligen har. Och det kan ju bli ett hinder för oss kanske. Att komma framåt 

också då” 

Respondent D har också en positiv inställning till behörighetsstyrning. Respondenten nämner 

att hen tycker att det är väldigt sunt men berättar att hen tycker att det generellt borde vara 

ännu hårdare styrt än vad det är idag. Vidare berättar hen: 

“Om personer slutar, det är jättesällan men hinner man arkivera gamla konton. 

Om personer har tillgång till en testdata/en testmiljö och så slutar dom så kan 

dom ha tillgång till den testmiljön i fortsättningen också. Det är inte helt bra.” 

5.5.3 Upplevda utmaningar angående behörighetsstyrning 

Vid frågan om vilka svårigheter Respondent A ser med behörighetsstyrning återficks svaret att 

hen inte ser några problem i verksamheten enligt följande citat: 
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“Jag tror inte att det är några svårigheter utan där har vi väl inbyggda rutiner 

och system så det ska inte vara några jättesvårigheter [...] men sen är det klart 

att det kan finnas saker som man kanske har missat men det hittar man ju upp 

och då fixas det upp.” 

Svaren om svårigheter kring behörighetsstyrning skiljer sig mellan Respondent B och 

respondent A. Respondent B anser att behörighetssystemen inom verksamheten är för dåliga 

och inte tillräckligt utvecklade. Hen anser dock att de mer avancerade systemen har bättre 

behörighetsstyrning än de mindre systemen i verksamheten: 

“Det finns många system som inte har något mer än av och på eller kanske två 

nivåer system, admin och så vanlig användare, och så finns det system där man 

kan skräddarsy väldigt noga där man kan bygga egna behörigheter.” 

I likhet med respondent B anser respondent D att det är svårt att designa ett behörighetssystem 

så att det uppfyller allas önskningar och det är inte enkelt att göra detta rätt från början. Detta 

lyfts i följande citat: 

“Den största svårigheten som jag själv har upptäckt det är för 

behörighetsstyrning som är nog finkornig. Först säger man att användare 1 får 

göra en sak, användare 2 får göra någonting annat, sen kommer man på att - ja 

men det finns en användare 1,5 också som ska göra någonting. Det är klart då 

kan man lyfta den användaren till nivå 2 men då får man tillgång till uppgifter 

som man egentligen inte borde ha. Eller så låter man den vara kvar på nivå 1 och 

då kan man inte göra allt man behöver kunna göra.” 

5.6 Skydda uppgifterna 

Skyddande av uppgifter med säkerhetsfunktioner innebär exempelvis möjlighet till kryptering, 

loggning, funktioner för autentisering eller rutiner samt tydlig information angående säkerhet 

till systemets användare. 

5.6.1 Kunskaper om säkerhetsfunktioner till skydd för den personliga 
integriteten 

Respondent A hanterar inte säkerhetsfunktioner själv utan hör av sig till IT-avdelningen som 

alltid är inblandad i frågor om säkerhetsfunktioner. Respondenten anser att IT-avdelningen 

har god kunskap om säkerhetsfunktioner men att medvetenheten bland andra ute i 

verksamheten är sämre vilket kan leda till att personuppgifter sparas på andra ställen än i 

myndighetens system: 

”[...] där kan det finnas enskilda [x] som kanske går och köper ett webbenkät-

system för att dom ska ha enkäter som ska ut och det har vi kanske inte alls koll 

på[...] Väldigt ofta är det amerikanska företag som då lagrar upp det [...] och där 

är ju kunskapen kanske helt och hållet noll [...]” 

Respondent B nämner att informationssäkerheten generellt inte ingår i deras GDPR-projekt 

utan kommunen arbetar med det i deras systematiska informationssäkerhetsarbete. De 

använder sig av ett speciellt verktyg och utifrån verktyget får de ut en åtgärdslista att arbeta 

efter. Respondent C upplever att verksamheten har kompetenser angående 
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säkerhetsfunktioner. Respondenten nämner hur de organiserat arbetet kring 

säkerhetsfunktioner inom verksamheten: 

“Om jag tittar i vår verksamhet så har vi infört, tvåfaktors-autentisering på 

många av våra vanliga arbetsverktyg som vi har, outlook, sharepoint och office 

365, där vi delar dokument för att det inte ska vara så enkelt att ta sig in, det 

tyckte vi var en bra lösning.” 

Respondent D anser likt respondent C att det finns god kunskap om säkerhetsfunktioner inom 

verksamheten men att det alltid går att få bättre kunskap. 

5.6.2 Syn på säkerhetsfunktioner till skydd för den personliga integriteten 

Respondent A är positiv och tycker att säkerhetsfunktioner är en viktig del i att uppfylla lagen. 

I likhet med respondent A nämner respondent C som också är positiv att när det kommer till 

utvecklandet av system till kunder så finns säkerhetsfunktioner med i kravbilden. Respondent 

Cs verksamhet säljer även den typen av kompetens till kunderna i och med att de hjälper 

kunder med kryptering och certifikat. Respondent D tycker att säkerhetsfunktioner är väldigt 

sunt och lyfter vikten i att tänka igenom alla punkter vid skapandet av IT-system, såsom 

loggning, automatisk gallring och kryptering. Varför säkerhetsfunktioner enligt hen är viktigt 

stärks enligt följande citat: 

“Vi jobbar i en värld där ingen blir glad om man slår av datorn och drar ut 

sladden och tänker att nu är det säkert.” 

5.6.3 Upplevda utmaningar angående säkerhetsfunktioner 

Respondent A och respondent C uttrycker liknande tankar kring utmaningar kring 

säkerhetsfunktioner. De menar att bristen på medvetenheten om att säkerhetsfunktioner till 

skydd för den personliga integriteten bör finnas i IT-system där personuppgifter ska hanteras 

är den stora utmaningen. Respondent A berättar att bristen på medvetenhet om detta innebär 

att personer inom verksamheten på eget initiativ använder sig av till exempel molntjänster där 

personuppgifter i många fall lagras i USA, vilket innebär att insynen i hur dessa uppgifter 

hanteras vidare av företaget i fråga är begränsad, och därmed blir ett problem ur 

integritetssynpunkt. Respondenten förklarar svårigheten vidare i nedanstående citat: 

“Svårigheten är att få verksamheten att veta om det här, att dom alltid vänder 

sig till mig och till IT när dom ska göra sånna här saker, [...] För det är väldigt 

svårt att hjälpa till i efterhand om personuppgifterna redan har skickats iväg för 

då är skadan redan skedd.” 

Respondent C nämner att en intern utmaning är att säkerställa att alla arbetar utifrån de 

interna reglerna, det vill säga att alla arbetar som det är sagt att det ska göras. Exempel hen tar 

upp är att koppla upp sig på VPN om personen inte är på arbetets nätverk eller att slå på 

tvåfaktorsautentisering på allt personen jobbar med. Det mesta sker redan automatiskt i deras 

system men skulle det visa sig inte vara fallet föreslår respondenten att ta fram en policy kring 

det, och göra interna inventeringar oftare: 
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“Det kan ju vara så att man jobbar med andra program och verktyg som man 

skulle behöva det på också, då kan man trycka på det lite hårdare och göra 

inventeringar kanske oftare än vi gjort hittills.” 

Respondent D ser däremot många svårigheter med säkerhetsfunktioner och menar att 

svårigheterna beror från tillfälle till tillfälle. En svårighet hen nämner är kostnadsaspekten, 

vad blir kostnaden? En ytterligare svårighet respondenten nämner är att hitta rätt kompetens 

samt att organisera kompetensen i verksamheten. Respondenten uttryckte detta i följande 

citat: 

“Och där kan det ju självklart vara svårigheter att hittar man inte rätt kompetens 

till ett säkerhetsteam, hur gör man då? Kontra om man sprider ut 

säkerhetsarbetet på alla team får man nog kvalité på det?” 

Vidare nämner respondent D problemen med att förändra de gamla systemen. I vissa fall går 

säkerhetsfunktioner utan problem att implementera i gamla system, som exempelvis utökad 

säkerhetsloggning, men i andra fall kan det vara mer komplicerat. Vidare säger hen: 

“Att däremot ändra [...] ett system för autentisering i ett gammalt system det kan 

vara oerhört mycket arbete bakom. Särskilt om man har många verksamheter 

som är anslutna till systemet. Det är bara att fundera, skulle man ta något av 

vårdens system och rycka ut behörighetssystemet därifrån då blir det ju kaos.” 

5.7 Låt systemet styra användaren rätt 

Användarvänlighet är viktigt för att integritetssäkra ett system, och ett exempel på en lämplig 

egenskap är gallring, som innebär att när personuppgifter inte längre behövs ska de tas bort. 

Andra exempel är att ge de registrerade insyn och stöd för samtycke, samt att begränsa antalet 

fritextfält. 

5.7.1 Kunskaper om användarvänlighet i relation till den personliga 
integriteten 

Respondent A berättar att användarvänlighet är en fråga som de jobbar väldigt tätt 

tillsammans med IT-avdelningen om och hen anser att deras kunskap är god. Respondenten 

lyfter vilka krav som finns och ber IT-avdelningen om lösningar, och jobbar mycket med att 

mallformulär ska vara lättförståeliga och inte nedtyngda av massor med onödig text och 

överflödiga fält. Målet är att varje fråga som finns med i formulär ska vara motiverad och 

information om varför den finns med ska klart och tydligt framgå. Vidare ser man inom 

verksamheten till att formulären är uppbyggda så att de inte går att mata in mer information 

än nödvändigt. Respondenten förklarar samarbetet respondenten och andra jurister inom 

myndigheten har med IT-avdelningen i nedanstående citat: 

“[...] när det gäller personuppgiftsfrågorna så är det konstant kommunikation 

mellan oss och IT för att den ena kommer inte vidare utan den andra. Mellan oss 

finns ju kunskapen [...].” 

Respondent B anser att de anställda i verksamheten inte har någon särskild kunskap om 

begränsad inmatning men att respondenten samt andra inblandade vid inköp av IT-system 

tittar på begränsad inmatning när de utformar kravspecifikationer. Respondenten berättar att 
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de följer en checklista som involverar PbD vid inköp av nya system, i och med att det inte finns 

tillräcklig med kunskap om PbD. Respondent C tycker att kunskapen hos den enskilde 

konsulten i verksamheten kan bli bättre. Hen nämner att de har börjat med en 

internutbildning där de informerar vad som händer gällande GDPR för att öka kunskapen 

inom verksamheten. Respondent D arbetar inte direkt med användarvänlighet i relation till 

integritetssäkring, men i likhet med respondent B nämner respondenten att kunskap om 

ämnet inte generellt finns i hela verksamheten men att det finns personer med den 

specialkunskapen. 

5.7.2 Syn på användarvänlighet i relation till den personliga integriteten 

Respondent A har en positiv syn på användarvänlighet, och poängterar att det är viktigt att 

förenkla så mycket som möjligt för användaren att göra rätt i sin personuppgiftshantering, 

vilket också tydliggörs i respondentens exempel med mallformulär. Om detta säger 

respondenten:  

“[...]göra så lätt för dom som möjligt att lämna in den information vi behöver och 

dom frågor som vi ställer, och de formulär som vi erbjuder är uppbyggda så att 

det inte går in mer än absolut behövs och att dom ska veta varför dom gör det 

här.”  

Vidare berättar respondent A att deras vision är att presentera bra och enkla lösningar till 

system där personuppgifter ska hanteras. Exempelvis ska användare enkelt kunna se om 

information handlar om hälsa eller sexliv genom att systemet varnar användaren, samt att 

systemet hänvisar användaren till en IT-ansvarig för vidare hjälp att mata in informationen 

om den är känslig. Det ska vara tydligt för användaren exakt vad som ska göras för att inte 

hamna i en situation att användaren “struntar i det”. Respondent B redogör dock för att 

myndighetsutövare inte behöver inhämta samtycke:  

“[...]Det finns omfattande begränsningar för samtycke när det gäller kommunal 

verksamhet och det består i om man sysslar med myndighetsutövning [...] så 

behöver man inte ha något samtycke. Myndighetsutövning har vi ju ganska 

omfattande, verksamhet som kommer utav lag, skollagen till exempel eller 

socialtjänstlagen eller någon annan lag som säger att vi är tvungen att bedriva 

grundskola och förskola och gymnasieskola[...].” 

Respondent B uttrycker även tankar om införandet av GDPR generellt. Respondenten berättar 

att hen tror att uppståndelsen gällande GDPR är framförallt av människor som jobbar med IT. 

Vidare berättar hen: 

“Olika jurister, It-företag organisation som sysslar med hantering av 

personuppgifter är rätt oroliga men om du går ut på stan och frågar folk om de 

vet vad GDPR är så alla kommer att skaka på skallen och säga det har jag aldrig 

hört talas om.” 

Respondent B menar att GDPR är en ointressant fråga för allmänheten så länge journalister 

inte väljer att skriva stora rubriker om det och uppmuntra allmänheten till att använda sina 

rättigheter. Hen berättar att det ännu inte har kommit särskilt många som vill ha ut sina 
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personuppgifter och att man dessutom är tvungen att ha en underskriven ansökan samt att 

man måste legitimera sig. Vidare säger respondenten: 

“Man ska uppmuntra att följa lagen men just i det här fallet blir det så himla 

mycket arbete om man vill ha ut sina uppgifter så att det är nog rätt bra om det 

är lite komplicerat.” 

Respondent C har en positiv inställning till användarvänlighet i relation till integritetssäkring. 

Hen berättar att de arbetar mycket med det, speciellt när det gäller inventeringen där kunder 

uppmärksammas på om det till exempel finns formulär med onödiga inmatingsmöjligheter 

som medför bristande kontroll över var postade data tillslut hamnar. I likhet med respondent 

A är deras vision att öka kommunikationen om GDPR genom att sätta det som en punkt på 

dagordningen. Vidare nämner respondenten att ökad kommunikation även kommer att ske 

med kunden för att se till att de hanterar kraven på rätt sätt.  

5.7.3 Upplevda utmaningar angående användarvänlighet i relation till den 
personliga integriteten  

Respondent A och Respondent B nämner båda att det inte finns något samordnat system för 

att kunna hämta enskilda personuppgifter men deras åsikter om det skiljer sig åt. Respondent 

A berättar att myndigheten vill skapa ett system som kan hämta enskilda personuppgifter och 

säger att de redan har påbörjat ett sådant arbete: 

“[...]Så ska det vara listat att det är de här personuppgifterna och de kommer att 

finns i de här systemen, så det har vi påbörjat lite grann att göra vissa 

flödesscheman” 

Respondent B däremot tycker inte att det finns ett behov av att införa ett sådant system. Hen 

anser att det är bra att det är komplicerat att hämta enskilda personuppgifter, att man måste 

legitimera sig och komma med en påskriven ansökan. Vidare säger respondenten att det kan 

bli besvärligt om det kommer en uppsjö av människor som vill hämta sina personuppgifter. 

Respondenten säger: 

“Skaffar vi en e-tjänst hade vi ju löst det då men det innebär alltså att det är 150 

personer som ska nå in i 150 olika system och plocka ut vilka uppgifter som finns 

om den och så ska det skickas till någon annan som ska sammanställa och skicka 

det till dig. Och det är inte en så meningsfull arbetsuppgift.” 

På frågan om vilka svårigheter Respondent C ser med användarvänlighet i relation till 

integritetssäkring återkommer kundansvaret som hen nämnt många gånger tidigare: 

“I vårt fall är det definitivt det här att kunden styr så mycket själv över vad dom 

samlar in för information, vi har svårt att veta om det är vettigt eller inte. Vi kan 

inte säga så mycket mer än att påminna dom om det.” 

Respondent C fortsätter att berätta att när det gäller att begränsa inmatning i 

användargränssnittet är det kunden som avgör hur formulären ska utformas. Vidare säger 

respondenten: 
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“Det vi kan göra är att påtala att tänk på det är med personuppgifter att ju mer 

fält det finns att posta saker i desto fler personuppgifter får ni in som ni måste 

hantera på ett säkert sätt.” 

Respondent D nämner att förr kunde en godtycklig person designa en webbplats och kunden 

var nöjd trots att en UX-designer med erfarenhet kunnat gjort jobbet mycket bättre. Vidare 

fortsätter hen: 

“Nu däremot blir det lite svårare, vem som helst kan inte bara dra upp en 

webbsite och säga – ser du vad fint det ser ut, utan man behöver kanske lite mer 

kunskap. Så det kan faktiskt påverka en hel det. Och det kan vara en svårighet 

förstås, man behöver lite mer kunskap.”  

5.8 Avslutande fråga 

Till sist fick respondenterna frågan om det fanns något de ville tillägga eller något de tyckte att 

vi borde frågat. Respondent A och respondent B fann inget de ville tillägga. Respondent C ville 

tillägga olika aspekter av risker. Respondenten nämner att det finns många olika 

tillvägagångssätt för att nå sin slutanvändare, till exempel via en app på datorn, via webben 

och via en app på mobilen. Detta innebär att det finns tre olika ställen att läsa och hämta 

information ifrån vilket leder till risker: 

“En telefon kan man tappa ute på stan, är den inte låst så har du exponerat 

väldigt mycket häri. Både vad du har varit på för webbsidor men också du har 

hela din kontaktbok där kanske. [...] Här finns det en viss risk och på sin 

hemmadator kanske det är en annan typ av risk, har du ett bra antivirusprogram 

så kanske det skyddar jättemycket, om det inte är en bärbar dator som du tar 

med dig kanske men du har ditt eget nätverk som kanske är utsatt för nån 

skanningsprogramvara.” 

Vidare berättar respondent C en händelse som skedde för 10 år då de utvecklade ett system åt 

landstinget men ansåg att ett krav var mindre bra. Kravet gällde loggning i patientjournaler 

där samma användare skulle användas. Respondenten ifrågasatte då hur de resonerade kring 

om man fotograferar skärmen, vilket ingen hade tänkt på. Vidare säger hen: 

“Man kan aldrig gardera sig helt, så frågan är var kommer GDPR att landa till 

slut eller kommer det bli nån utjämning av alla kullar och skavanker?” 

Respondent D ansåg att vi borde tagit mer hänsyn till kostnadsfrågan. Hen nämner att 

kostnadsaspekten är en fråga som ställs i alla företag respondenten har pratat med.  Vidare 

säger hen: 

“Och även om man vill uppfylla varje regel i regelverket så kanske det helt enkelt 

inte är möjligt. Har man otur och är en liten förening då är det bättre att ta några 

tusenlappar i böter i sånna fall än att betala en miljon för att få tillgång till 

någonting.” 
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6.  Analys  

I detta avsnitt genomför vi en analys där vi redogör för vilka mönster, likheter och skillnader 

vi har kunnat identifiera utifrån studiens resultat. Våra tolkningar diskuteras och jämförs 

samtidigt mot det relaterade arbetet vi tidigare presenterat. 

Begreppet Privacy by Design  

Utifrån studiens resultat kan vi se att kunskapen om PbD är övergripande låg hos våra 

respondenter, med undantag från respondent B. Respondent B känner till konceptet i och med 

att det ingår i verksamhetens handlingsplan vid införandet eller utvecklandet av nya system. 

På liknande sätt känner respondent A till konceptet eftersom att PbD är ett krav i GDPR, men 

hen har ingen ytterligare kunskap utöver det som beskrivs i lagtexten. Ingen av leverantörerna, 

respondent C och respondent D, kände dock till konceptet sedan tidigare, men har kunskap 

om vad principerna i PbD inbegriper och kunde ana vad PbD innebär. Till skillnad från 

beställarna, respondent A och B, arbetar båda leverantörerna med delar av principerna 

regelbundet. Den låga kunskapen hos beställarna om konceptet kan ses i likhet med vad 

Integritetskommittén (SOU 2016:41) kommit fram till, där iakttagelser gjorts att det finns brist 

på kunskap angående integritetsfrågor i anslutning till personuppgifter även hos 

personuppgiftsansvariga och inte bara bland enskilda individer.  

Angående inställningen till PbD visar vårt resultat att alla respondenterna har en positiv 

inställning till konceptet. Både leverantörer och beställare tycker att konceptet medför 

fördelar. Respondent A och B påpekar dock att myndigheter har en tendens att samla in fler 

personuppgifter än nödvändigt, vilket kan kopplas till ett av de misstag Hansen (2012) listar. 

Misstaget är att samla in för mycket data med grund i argumentet att det kan behövas i 

framtiden. Om detta är den generella inställningen till datainsamling inom offentlig sektor går 

det emot principen om uppgiftsminimering, som är en av huvudprinciperna i PbD. 

Minimera mängden personuppgifter 

Resultatet visar att kunskapen om uppgiftsminimering är lägre hos beställarna än hos 

leverantörerna, där båda leverantörerna anser att det finns tillräcklig kunskap inom deras 

verksamheter. Beställarna delar inställningen att de gärna vill höja kunskapsnivån i sina 

respektive verksamheter då de anser att det är viktigt att följa lagen på denna punkt.  

Beställarna samt respondent C nämner även att begreppet personuppgift kan vara 

svårdefinierat för enskilda individer. Det kan till exempel vara problematisk att avgöra om en 

bild är en personuppgift eller inte. Respondent B tar upp problematiken med den ökande 

användningen av sociala medier inom offentliga verksamheter, precis som 

Integritetskommittén (SOU 2016:41) också belyser. Hen tror att vid användandet av sociala 

medier i verksamhetssyfte kan hanteringen av personuppgifter brista ur ett 

integritetsperspektiv. Det kan bero på att sociala medier har en mer informell känsla, och att 

detta skapar oförsiktighet och en viss naivitet hos användarna. Personuppgifter som läggs in i 

sociala medier är svåra att överblicka, eftersom sociala medier inte är designade för att 

myndigheter ska bedriva delar av sin verksamhet genom den.  

Båda leverantörerna tycker att uppgiftsminimering är sunt men anser att det finns en 

utmaning i att lyckas med den svåra balansgången som krävs mellan uppgiftsminimering och 
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att ha tillräckligt mycket data för att få ut något värde av det. Cavoukian (2011) menar däremot 

i sin fjärde princip “Full funktionalitet - enbart fördelar, inga nackdelar” att det är fullt möjligt 

att utveckla ett system som både minimerar datalagringen samtidigt som det inte påverkar på 

funktionaliteten negativt. Som vi nämner i avsnitt 2.3.2 riktas kritik mot denna princip av Bier 

et al. (2012) som bekräftar leverantörernas tankar.  

Begränsa åtkomsten till uppgifterna  

Utifrån studiens resultat kan vi se att kunskapen om behörighetsstyrning är splittrad hos våra 

respondenter. Båda leverantörerna är eniga om att kompetensen och kunskapen om 

behörighetsstyrning finns i deras respektive verksamheter. Respondent A nämner att kunskap 

om behörighet redan “sitter i ryggraden” inom verksamheten på grund av att frågor kring 

behörighet redan finns i andra integritetsskyddande lagar som ofta måste följas. Respondenten 

säger att detta kan vara en förklaring till att många inom sin egna och även andra offentliga 

verksamheter redan har kunskap om ämnet. Respondent B däremot anser att det generellt inte 

finns tillräckligt med kunskap inom sin verksamhet. Detta stämmer överens med 

Integritetskommitténs (SOU 2016:41) syn på den generella kunskapen om detta ute i offentliga 

verksamheter. Kommittén menar att det förekommer behörighetstilldelning som är mer 

generös än vad den borde vara ur ett integritetsperspektiv, på grund av behovet av flexibilitet 

och effektivitet i arbetet. Respondent B nämner även att de har dåliga behörighetssystem men 

att de inte antagit någon åtgärd för att lösa problemet, hen är heller inte orolig över bristen i 

behörighetsstyrningen. Hen hoppas på att Datainspektionen inte i första hand kommer att 

kolla på befintliga system utan kommer att kolla på hur de efterföljer informationsplikten. Ett 

misstag Hansen (2012) nämner är att försöka hitta en snabb lösning istället för att finna en bra 

lösning redan från start. De snabba lösningarna brukar överleva på grund av att det är svårt 

att förändra befintliga system. I kontrast till detta anser Respondent D precis som 

Integritetskommitténs (SOU 2016:41) att behörighetsstyrning generellt borde vara hårdare 

styrt än vad det är idag. Här skiljer sig alltså en beställares och en leverantörs åsikt tydligt åt, 

från att inte åtgärda problem till att det borde bli hårdare styrt.  

Skydda uppgifterna  

Vår studie visar att kunskapen om säkerhetsfunktioner överlag är god, framför allt hos 

leverantörerna som anser att det finns god samlad kunskap om detta i deras respektive 

verksamheter. Leverantörerna har liknande erfarenhet av säkerhetsfunktioner. Respondent C 

berättar att vid utvecklandet av system till kunder så finns säkerhetsfunktioner med i 

kravbilden, och respondent D lyfter vikten i att tänka igenom alla punkter, såsom exempelvis 

loggning, automatisk gallring och kryptering.  

Till skillnad från leverantörerna hanterar respondent A inte säkerhetsfrågor själv men har 

fullt förtroende för de som gör det inom verksamheten. Däremot anser respondenten att 

kunskapen om att säkerhetsfunktioner ska finnas i IT-system där personuppgifter ska lagras 

och hanteras generellt är låg ute i verksamheten. Som exempel berättar respondenten som i 

nuläget är personuppgiftsombud att det förekommer att personer inom verksamheten 

inhandlar mindre omfattande tjänster och system, ofta från amerikanska företag, utan att 

rådfråga hen. Hansen (2012) är inne på samma linje, och framhäver problematiken med det 

vanliga nonchalerandet av var personuppgifterna geografiskt är lagrade. Hansen belyser att 
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det inte finns någon internationell lag angående datalagring vilket innebär att amerikanska 

regeringen har rätt att begära ut data från amerikanska företag oavsett var i världen den lagras. 

Detta innebär en risk för den personliga integriteten då personuppgifter kan hamna i händerna 

hos personer de inte var avsedda för. Dessutom kan kontrollen över personuppgifterna förloras 

beroende på uppbyggnad och villkor för tjänsten.  

Till skillnad från de övriga respondenterna berättar respondent B att de inom kommunen 

har ett systematiskt informationssäkerhetsarbete men nämner inte mycket mer än så. 

Integritetskomittén (2016:41) nämner att det finns brist i informationssäkerheten hos 

exempelvis kommuner. Respondent D uttrycker utmaningar med att hitta rätt kompetenser 

och att organisera kompetensen inom verksamheten.  

Låt systemet styra användaren rätt  

Utifrån studiens resultat kan vi se att kunskapen om användarvänlighet i relation till den 

personliga integriteten är relativt god hos våra respondenter. Respondent A samt båda 

leverantörerna menar att kunskapen finns hos enskilda personer i de respektive 

verksamheterna. Respondent B anser att de anställda ute i verksamheten inte har någon 

särskild kunskap men att hen och andra som är inblandade vid inköp av IT-system tittar på 

begränsad inmatning när de utformar kravspecifikationen. Respondent A och respondent C 

uttrycker sig positivt till principen att låta systemet styra användaren rätt, och att 

användarvänlighet är viktigt att fokusera på. Båda tar upp överflödiga fält i formulär som 

exempel på detta. Gällande utmaningar nämner båda beställarna att det inte finns något 

samordnat system för att hämta enskilda personuppgifter, men åsikterna om detta skiljer dem 

åt. Respondent A berättar att de vill skapa ett sådant system medan respondent B anser att det 

inte finns något behov av det. Respondent B anser att det är bra att det är komplicerat att 

hämta ut enskilda personuppgifter och att det kan bli besvärligt om många vill nyttja en sådan 

tjänst. 
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7.  Slutsats 

I denna del av studien kommer vi att återkoppla till syftet och frågeställningarna som 

presenteras i inledningen. Frågorna kommer behandlas var och en för sig.  

• Vilka likheter och skillnader i inställning till PbD och dess principer kan finnas mellan 

IT-leverantörer och beställare?  

Generellt har vi funnit att både leverantörerna och beställarna är positivt inställda till PbD och 

dess principer. Särskilt betonas nyttan av uppgiftsminimering då respondenter inom båda 

grupperna anser att organisationer både inom offentlig sektor och det privata näringslivet 

samlar in för mycket data i förhållande till vad dem verkar behöva, och då i synnerhet 

personuppgifter. Vidare ansåg båda grupperna att kärnan i själva konceptet PbD, det vill säga 

att bygga system som redan från start innehåller skydd för den personliga integriteten, är en 

klok idé och medför fördelar. Vi har inte funnit några tydliga skillnader mellan de båda 

grupperna avseende inställningen till PbD som koncept och dess principer. Vad vi dock noterat 

är att leverantörerna förväntar sig att kunden ska ha koll på vad som krävs för att skydda deras 

data. Som leverantörer anser dem att deras roll är att komma med rekommendationer eller 

ställa frågor. Om något viktigt inte tas upp anses det vara kundens ansvar. Beställargruppen 

nämner dock inte den här frågan.  

• Vilka likheter och skillnader i kunskapen om PbD och dess principer finns mellan IT-

leverantörer och beställare? 

Vad som kommit fram är att kunskapen är relativt låg inom båda organisationerna på 

individnivå. Leverantörsgruppen hade aldrig hört talas om begreppet Pbd men kunde ana vad 

det handlade om bara av att höra namnet. Detta till skillnad från beställargruppen som vi 

tolkade åtminstone hade en ytlig kunskap eftersom begreppet finns i GDPR, och eftersom 

beställargruppen innefattar offentliga verksamheter tror vi att de generellt har bättre koll på 

lagar och regler. En annan likhet som vi hittat är att även om kunskaperna är allmänt låga hos 

enskilda individer inom organisationerna så finns det tillräckligt med kompetens sammanlagt 

när olika funktioner samarbetar, vilket delvis kan väga upp den bristande kunskapen hos 

enskilda individer.   

• Vilka utmaningar kopplade till principerna under Pbd identifierar IT-leverantörer 

jämfört med beställare. 

Inom både leverantörsgruppen och beställargruppen har vi funnit att en utmaning är att 

definiera vad som egentligen är en personuppgift. Det kan till exempel vara problematiskt att 

avgöra om en specifik bild är en personuppgift då bilden kan innehålla vad som vissa skulle 

kalla en personuppgift, medan andra inte skulle göra det. Den här utmaningen kan kopplas till 

uppgiftsminimering eftersom en bred definition potentiellt kan öka mängden insamlade och 

lagrade personuppgifter. En annan likhet är att båda grupperna inser svårigheterna med att 

kombinera uppgiftsminimering med att samtidigt ha tillräckligt med data för att få ut ”värde” 

av den, eller att överhuvudtaget kunna bedriva verksamheten.  
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8. Avslutande diskussion  

Vi har i den här studien visat att det med införandet av GDPR införs hårdare krav på att företag 

måste ta hänsyn till den personliga integriteten redan vid utformningen av IT-system och 

rutiner. Att beakta principerna om PbD kan vara ett bra sätt att se till att registrerades 

personliga integritet skyddas och att kraven i GDPR uppfylls. Som tidigare nämnt innebär PbD 

att låta frågor om personlig integritet påverka systemets hela livscykel - från kravställning till 

avveckling. Beställarorganisationer är personuppgiftsansvariga och bär ansvaret för att 

nyutvecklade IT-system ska innehålla inbyggda mekanismer till skydd för den personliga 

integriteten. Dock riskerar användare av nyutvecklade IT-system trots inbyggda 

säkerhetsmekanismer medvetet eller omedvetet påverka de registrerades personliga integritet 

negativt om den generella kunskapen om personuppgiftshantering brister, eller om 

inställningen till hanteringen inte ligger i linje med lagen.  

Även om systemleverantörer normalt inte ansvarar för eventuella inskränkningar av 

registrerades personliga integritet som uppstår i samband med användning är det viktigt att 

kunskap om PbD finns inom leverantörorganisationen eftersom utformningen av systemet 

sker i ett samarbete mellan parterna. Lagen uppmanar leverantörer att vara aktiva och 

informera kunden om risker angående de tekniska bitarna kring PbB även om kunden inte 

tagit upp en viktig aspekt bör leverantören påpeka bristen. Detta är dock endast möjligt om 

leverantörerna har tillräckligt med kunskap själva vilket vi inte tror alltid är fallet. En viktig 

faktor för att IT-system ska ha ett fullgott personuppgiftsskydd i enlighet med PbD är att de 

båda parterna kan föra en god dialog angående frågorna, med andra ord är kommunikation 

viktigt. I mellanmänsklig kommunikation är det inte ovanligt med att man missuppfattar 

varandra eller har olika definitioner och därmed pratar förbi varandra. Vi fann att 

leverantörsgruppen inte alls hade hört talas om PbD vilket kan bli problematiskt ur 

kommunikationssynpunkt, även om de kanske har en uppfattning om vad begreppet innebär. 

Dessutom försvåras kommunikationen ytterligare av att alla verkar ha problem med att 

definiera ett så grundläggande begrepp som personuppgifter. Något som vi tycker är positivt 

är att alla parter anser att PbD är viktigt. Att båda parter har en positiv inställning är en mycket 

viktig förutsättning för att PbD projekt ska bli lyckade eftersom en positiv inställning kan öka 

engagemanget. Men en positiv inställning är inte allt, inom organisationer och individer förs 

en inre kamp om var olika resurser ska allokeras och vad som ska prioriteras. Vi har noterat 

att personuppgiftsfrågor kanske inte alltid får den uppmärksamhet som krävs i konkurrens 

med andra frågor. Vi tror att med tiden kommer medvetenheten om dessa frågor samt deras 

prioritet öka i takt med att mängden producerad data ökar, men även för att GDPR snart träder 

i kraft och därmed också krav på inbyggt integritetsskydd redan från start. 
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