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Abstract 
The technological development of digital devices and the rapid increase in global internet 

usage has forever changed our lives. Ever since Sweden joined the European Union in 1995 

it has been under the person data protection directive (95/46/EG) from the same year. 

Today, more than two decades later a new international regulation will take its place. This 

will result in major changes in how companies and organisations must handle personal data. 

Every company and organisation within every country within the European Union must 

adapt to these changes or risk paying rather fees. Not only does this affect the national laws 

across a continent and companies like Facebook and Sony on a grand scale - but it also affects 

the local organisations, small companies and municipalities. It can be hard to understand 

what this regulation really means and what should be done to follow it. To do that, the entire 

work process must be redrawn to provide the best protection possible for the individual 

citizen. The study shows the work progress of a municipality that is in this position and is in 

need to adjust its work progress. The study shows how they are adapting to the new changes 

and are dealing with the problems to be ready when the regulation goes live on May 25th, 

2018. 

  



 

 

Tack  
Jag skulle vilja rikta ett tack till alla informanter på kommunen som varit villiga att hjälpa till 

och till min far Stellan som kom med idéen till att jag skulle vända mig till just den typ av 

organisation arbetet kom att bli om. Slutligen skulle jag även vilja tillägna Maria Bahlenberg 

detta arbete som alltid funnits där för mig och hjälpt mig genom livet till där jag står idag - och 

som tyvärr togs ifrån oss alldeles för tidigt. 
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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund 

Det senaste datalagsdirektivet som etablerades från europeisk nivå dateras till år 1995, vilket i 

jämförelse med idag hade en helt annan teknologi. Direktivet som gick igenom kom att utgöra 

en riktlinje kring datasäkerhet och lagring av uppgifter rörande personer och organisationer.  

Då detta var ett direktiv gick en del länder efter direktivets riktlinjer medan andra gick längre 

genom att införa mer specifikationer och strikta regler – något som kommit att resultera i att 

fler rättsfall har uppkommit i dessa länder. Colin Tankard (2016) menar att bedriva handel 

inom de regionerna kan liknas med att bedriva en organisation på något av ett minfält där 

minorna utgörs av regler och fallgropar som kan resultera i stämningsansökningar.  

Under de senaste 23 åren har däremot mycket förändrats då dataanvändningen ser helt 

annorlunda ut nu än vad den gjorde då, till exempel var endast 1% av världens befolkning 

internetanvändare medan siffran för 2017 ligger på 53%. Tittar man på hur det ser ut bland 

länderna inom EU så är internet i princip en del av vardagen (InternetWorldStats, 2017). 

Användandet av molntjänster har vuxit fram och blivit väletablerat tillsammans med ett 

fenomen som idag känns vid som sociala medier, båda något som vi inte kunnat tänka oss 

skulle finnas för bara två decennier sedan. I takt med att datorerna har utvecklats och gjort 

detta möjligt har även tekniken gått framåt på andra håll. Två uppfinningar som utgör tydliga 

bevis på teknikens frammarsch är uppkomsten av smarta telefoner (smartphones) och 

läsplattor, produkter som inte bara kommit att revolutionera våra arbetsliv och privatliv – de 

utgör båda även saker som många idag inte ens skulle kunna klara av att leva utan (Andersson, 

2012; Sheppard, 2014). 

I och med denna extrema teknikutveckling har även dataskapandet eskalerat 

explosionsartat, data skapas i allt större utsträckning och allt mer i elektronisk form – något 

som har den bieffekten att denna data är svårare att hålla säkert och förvara. Det är i skuggan 

av denna dataexplosion som termer som Big Data och informationssamhälle har vuxit fram, 

debatter rörande identitetskapningar och fokus på källgranskning har också blivit allt 

vanligare på senare tid. Då denna data skapas på elektronisk väg oavsett om det är från loggad 

datatrafik, publicerade tidskrifter från organisationer eller om det rör sig om inlägg från sociala 

medier måste det lagras på ett mer modernt sätt. Arkiv och mappar fungerar inte med dessa 

datamängder, vilket gör att serverhallar, databaser och molntjänster byggs upp och används 

istället. Detta innebär att mer traditionella informationsstölder såsom stölder från bibliotek, 

arkiv, signaturförfalskning och infiltrering inte längre förekommer så ofta då man genom en 

internetanslutning, hackerkunskaper och rätt resurser kan ta sig in i dessa nya moderna 

datorer och databaser även om du inte ens befinner dig i landet (Andersson 2012). 

Det är i spåren av detta som debatten kring datalagring har blossat upp, inte minst kring 

uppdagandet kring hur företag säljer information om kunder för marknadsföring, hur 

människor får sin identitet kapad eller hur andra nationer kan infiltrera och påverka 

demokratiska politiska val. Den nya lag som kommer träda i kraft är den nya General Data 

Protection Regulation av år 2018 inom EU, GDPR är inte bara en uppdaterad dataskyddslag, 

det är inte heller ett bara direktiv vilket innebär att medlemsländerna kan väva in det och 
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anpassa den efter landets situation. Detta är en lagreglering från EU:s sida – en reglering som 

innebär att alla medlemsländer måste införa detta och anpassa sig efter den. Dessa ändringar 

kommer inte bara att påverka internationella organisationer och företag, det kommer även att 

ha en effekt på organisationer som verkar enbart inom ett land. Men ändringarna tar inte slut 

där, precis som lyfts fram i namnet GDPR så rör det sig om en allmän dataskyddsreglering – 

vilket innebär att organisationer likväl som privatpersoner berörs av detta på olika sätt.  

Genom detta har företag som Facebook, Sony och Google gått ut med uppdateringar som 

gör det mycket tydligare för den enskilda individen vad det är hen faktiskt går med på. Men 

detta påverkar även mindre organisationer, företag och kommuner. Alla dessa har någon form 

av personuppgiftshantering och denna data måste behandlas på ett sådant sätt att det värnar 

om den enskilda individens integritet utifall det skulle förekomma något intrång. Den enskilda 

individen ska även enkelt kunna få ta del av den information som organisationen har samlad 

om hen och om det skulle efterfrågas så ska det även kunna raderas. På så sätt så ligger inte 

data kvar och den enskilda individen har mer inflytande över vilken data som finns var gällande 

sin egna identitet.  

Denna GDPR lagändring innebär en förstärkning av den personliga integriteten inom 

närliggande organisationer likväl som på nätet. Genom att lyfta fram de delar som konkret 

behandlar deras persondata i användningsvillkor, avtal och kontrakt. Ökade rättigheter och 

inflytande till var information om sig själv behandlas, utökade säkerhetsföreskrifter för 

administrationer att följa och med möjligheten som privatperson att be om en rensning av den 

egna personliga data de besitter. Detta innebär stora förändringar i organisationers 

administrativa processer. Då PUL skrotas ersätter GDPR den fullt ut med avsikt att tjäna 

individen än mer i dagens allt mer informationstekniska samhälle där det kan vara svårt att 

veta var data som berör oss som privatpersoner faktiskt finns. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa en bild i vad som måste åtgärdas från organisationens 

sida för att anpassa sig till vad den nya lagen innebär för dem genom att lyfta fram de väsentliga 

skillnaderna i relation till tidigare lagstiftning. Utöver detta kommer studien kunna fungera 

som en grund för framtida diskussioner kring huruvida man kan hantera persondata i 

framtiden då tekniklandskapet är i ständig förändring. 

 

1.3 Problemformulering 
Då lagändringen träder i kraft den 25 maj kommer reglerna som gäller för hur behandlingen 

av information som kan knytas an till privatpersoner och kunder att ändras, vilket kan komma 

att ställa till det för en del organisationer. En lagändring påverkar alla oavsett storlek, från de 

största av företag till de minsta av föreningar som på något sätt hanterar data innehållande 

personuppgifter. Jag har med anledning av detta tagit kontakt med en mindre kommun för att 

få en inblick i hur de planerar att anpassa sig och arbeta med denna fråga, detta då kommunen 

hanterar uppgifter rörande de anställda, organisationer och privatpersoner. 

I en inledande intressekoll nämner kontaktpersonen att hen var medveten om de 

kommande ändringarna. Det framgick även att hen var villig att dela med sig av arbetsgången 

och dela med sig av vad som de gör för att anpassa sig till dessa ändringar samt åsikter kring 

detta m.m. Det är i skuggan av detta som jag har börjat plocka fram följande frågeställningar 

med tillhörande delfrågor för att få en mer heltäckande bild. 
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Vad kommer dessa ändringar innebära för organisationsstrukturen? 

• Hur kommer lagändringarna påverka den rådande dataskyddslagen? 

• Vilka organisatoriska ändringar kommer organisationen behöva göra tills/efter 

laginförandet? 

• Hur kommer detta påverka organisationens befintliga kunder/berörda privatpersoner? 

 

2. Relaterad forskning 
I denna del följer en studie gällande den nuvarande personuppgiftslagen samt en 

sammanställning av internets uppkomst och tillväxt för att skapa en bakgrund till varför GDPR 

kom att plockas fram. 

 

2.1 Sveriges nuvarande personuppgiftslag 

Den nuvarande version av datalagen som råder i Sverige var en lag som kom att införas år 1998 

under namnet personuppgiftlagen (PUL/SFS 1998:204). Lagen som är över 50 paragrafer lång 

trädde i kraft som ett sätt att uppfylla de krav som ställdes i det europeiska 

dataskyddsdirektivet (95/46/EG) som det beslutades om på EU nivå i oktober 1995. Som ett 

resultat av detta kom den dåvarande datalagen (SFS1973:289) att upphöra. I det rådande 

landskapet hade PUL som största avsikt att skydda privatpersoner från att den personliga 

integriteten kränks genom hur personuppgifts-behandlingen utförs. Denna lag har tre 

huvudspår som den berör: samtycke, struktur och plats. Lagen nämner även att det under vissa 

omständigheter är tillåtet att behandla persondata så som data som möjliggör utförande av 

arbetsuppgifter, säkerställa den berördas säkerhet eller om det rör sig om rättsliga skyldigheter 

(SFS1998:204). 

Inledningsvis är det viktigt att klargöra vad som menas när man i personuppgiftslagen 

använder sig av uttrycket behandling då det i detta sammanhang är ett väldigt brett begrepp 

som används för att beskriva en rad olika behandlingsformer. De olika behandlingsformerna 

det hänvisar till i lagtexten rör sig bland andra om registrering, lagring och insamling av data, 

men även spridning och bearbetning nämns under denna definition.  

Den rådande svenska personuppgiftslagen har som huvuddrag att de som är registrerade 

och vars data det berör har gett sitt samtycke till att data som berör dem bearbetas av den 

andra parten. Detta innebär att om personuppgifter plockats fram utan den berördas samtycke 

begår den part som hanterar personuppgifterna ett lagbrott. Däremot nämns det konkret att 

detta enbart gäller den behandling som är helt eller delvis automatiserad samt då avsikten är 

att inkludera data i databaser för att underlätta personsökning. Dessa restriktioner förhindrar 

datainsamlingsprogram från att samla in datainformation från individer utan dess vetskap 

vilket förhindrar förföljelse, identitetskapning och bedrägerier. 

Det andra huvudspåret inom PUL är strukturen som den insamlade data presenteras i, 

huruvida den är strukturerad eller ostrukturerad påverkar vilka regler det är som gäller. 

Uppdelningen av strukturerade och ostrukturerade uppgifter utgör en del av 

personuppgiftslagens hanteringsregler, vilket redogör för vilken typ av personuppgifts-
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behandling som är tillåten och vilka skyldigheter de som hanterar persondata har att anpassa 

sig efter (Ibid.). 

Strukturerade uppgifter är den typ av persondata som i huvudsak omfattas av dessa 

bestämmelser. Den typ av persondata som antingen ingår eller är tänkta att ingå i någon form 

personuppgiftssamling. Med det menar man en samling som utformats på ett sådant sätt att 

det uppenbarligen har formats i syfte att göra sammanställning och sökning av 

personuppgifter avsevärt lättare. Exempel på strukturerade personuppgiftssamlingar är 

register, det är fallet oavsett om samlingen i sig är centraliserad eller decentraliserad. 

Decentralisering kan förekomma om genom omständigheter rörande geografisk plats eller ren 

funktionalitet (Datainspektionen, 2016). 

Ostrukturerade uppgifter är inte lika skarpt kontrollerade då denna typ av data innefattar 

en rad olika format, allt ifrån löptexter till bild och ljud. Då man inte kan strukturera upp denna 

data på samma sätt som man kan med den föregående datagruppen så innebär den förenklade 

regleringen att behandlingen inte skall vara kränkande gentemot den uppgifterna handlar om. 

Det är just avvägningen kring vad som är direkt kränkande och vad som inte är det som kan 

vara den stora utmaningen med detta, med det finns ett antal riktlinjer man kan utgå ifrån som 

kan sammanfattas med följande nyckelord: sammanhang, känslighet, syfte och spridningsrisk 

(Ibid.) 

Det tredje huvudspåret inom PUL är var personuppgifterna behandlas, detta då PUL är 

en svensk lag gäller det dem som anses vara personuppgiftsansvariga som bedriver verksam-

het inom landet. En specificering säger att det gäller även de som inte är etablerade/befinner 

sig inom landet men som använder sig av hårdvaror, verktyg och utrustning som befinner sig 

i Sverige för samma ändamål (SFS1998:204; Datainspektionen, 2016). 

 

2.2 Internets framväxt  

The World Wide Web har sina rötter i ett CERN projekt från 1989 i avseendet att göra det 

lättare att sprida och ta del av information. Men det skulle dröja ända fram till den 25 Maj 1994 

innan det kom att släppas ut i det offentliga rummet. I samband med lanseringen År 1994 

lanserades The World Wide Web med revolutionerande diskussioner såsom interaktiva TV-

program vilket skulle tillåta den enskilda individen att påverka vad som hände (Sheppard. 

2014).  

De följande fem åren var vad som kom att bli det riktiga startskottet för internet som 

framtida dominerande kraft i samhället. År 1995, samma år som 95/46/EG klubbades igenom, 

började kommersiella krafter ta sig in på plattformen. Hotmail och eBay såg sitt första ljus 

under början av denna 5-årsperiod och de första sökmotorerna och 

snabbmeddelandetjänsterna började också dyka upp. Man började redan nu prata om att The 

World Wide Web redan skulle komma att bli något så mycket större än bara text på en enkel 

skärm. Bloggar började bli vanligare och fildelning, legal som illegal, såg även dagens ljus 

under denna tid (Pew Research Center, 2014). 

Från millenniumskiftet och halvvägs in i det nya decenniet ser vi födelsen av sociala 

nätverk såsom Facebook, Myspace LinkedIn. Videoteknologin ökade och användare började 

använda sig av den nya teknologin för att komma i kontakt med människor längre bort – en 

teknik som även läkare kom att börja anamma. När ordböcker och uppslagsverk kom in på 
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plattformen i digitalt format började användningsstatistiken att gå uppåt mer än vad det gjort 

tidigare. Med ytterligare möjligheter som laglig nedladdning av musik via iTunes än mer och 

en större spridning och kunskap om tjänster såsom Napster (en föregångare till Skype) som 

tillät gratis samtal ökade användningen ytterligare (Sheppard. 2014). 

Halvvägs in i årtiondet var den tid då telefonerna kom att revolutionera hur människor 

kommunicerade med varandra. Fram tills nu hade telefonerna spelat en central roll inom 

social interaktion, nu även via telefonmodem, men i samband med de smarta telefonernas 

uppkomst skrev de om hur folk kommunicerade och hur man kunde införskaffa information.  

De följande tio åren fram till idag vittnar om en drastisk utveckling där enheter blir allt 

smartare, datorer effektiviseras och telefoner blir allt mer avancerade. Avstånden mellan 

människorna i världen minskar, sociala medier används för att sprida kunskap och ena 

människor för att hjälpa dem i nöd eller för att genomtvinga en revolution. Allt idag sker via 

internet och vi lever i ett samhälle bestående komplexa nätverksnät, internet och things och 

big data.  

3. Metod 
I denna del framställs val av metod tillsammans med beskrivning av genomförandet och 

tillhörande motiveringar till varför jag valde den metod och frågeställningar jag gjort. 

Avslutningsvis kommer även en diskussion kring eventuella svagheter men det valda 

tillvägagångssättet diskuteras.   

 

3.1 Val av analysteknik och metod 

Denna studie genomfördes genom en kombination av två datainsamlingstekniker. Den ena 

tekniken bestod av att gå igenom befintlig litteratur, avhandlingar och tidigare forskning 

gällande svensk personuppgifts-lagstiftning och GDPR för att få in inblick i vad som gäller på 

ett juridiskt och objektivt plan. Den andra metoden byggde på datainsamling från informanter 

genom utskickande av frågeformulär, intervjuer och genom deltagande på informations-

tillfällen och workshops. Informanterna valdes ut genom att till att börja med kartlägga vilka 

ansvarsområden organisationen var uppdelade i, genom att göra denna inledande granskning 

kunde man lättare komma i kontakt med ansvariga för att på så sätt kunna få ta del av deras 

syn på det kommande arbetet. I samband med detta kom jag att bli ombedd att rikta mig till 

de huvudansvariga inom följande områden: Huvudansvarig för GDPR arbetet, Näringsliv och  

och turism, Ekonomi, Lön, och Fastighet. Genom att föra dialog med ansvariga kan man lättare 

sätta sig in i de utmaningar och möjligheter som dessa ändringar skulle komma att medföra 

istället för att enbart prata med huvudansvarig som är insatt i det hela på ett annat plan.  

Problemet med denna metod var att även då man fick en insyn i hur de olika 

avdelningarna såg på saken så kunde man ändå inte skapa en klar bild av utmaningarna och 

hur arbetsförloppet skulle komma att fortgå utan den huvudansvariges input – speciellt då 

man kom att hänvisas tillbaka till den huvudansvarige som delade ut information om 

arbetsprocesser, fortbildningsscheman och workshoptillfällen. Trots det genererade denna 

arbetsmetod data som möjliggjorde nyanserade reflektionsmöjligheter till att se 

framtidsmöjligheter och potentiella utmaningar med denna omfattande omställning som 

GDPR är. Samtliga respondenter (huvudansvariga inom respektive område) fick alla svara på 

en rad intervjufrågor (se Bilaga 2), denna data kom sedan att sammanställas för att lättare 
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kunna kartlägga den generella opinionen och inställningen till GDPRs krav om ändringar, syn 

på vad man borde göra och möjligheter som detta kulle komma att innebära. Dessa opinioner 

och tankar kom sedan att användas gentemot processbeskrivningen (se Kapitel 4.2 och 

framåt). 

Redan i ett tidigt skede i problemformuleringsfasen så kände jag att en kvalitativ 

diskursanalys vore den bästa metoden att använda sig av då det kom till att genomföra detta 

arbete. Varför tillämpandet av en kvalitativ metod passar bättre här än vad en kvantitativ 

metod skulle göra beror på att forskningsfrågans natur kräver att en mer djupgående förståelse 

av problemet kan genereras. På så sätt kan man få en mer nyanserad och fulländad bild av vad 

problemets fulla natur innebär (Fejes & Thornberg, 2015). Den kvalitativa forskningsmetoden 

gjorde det alltså möjligt för mig att bryta ner det insamlade datamaterialet för att på så sätt 

kunna plocka ut datafragment från den insamlade datamassan och sätta det under lupp. 

Genom att sätta den insamlade data mot varandra var då förhoppningen att man på ett värdigt 

sätt skulle kunna besvara den aktuella forskningsfrågan. 

Den andra halvan av den valda analysmodellen är en diskursanalys, vilket är ett bra 

verktyg för mer socialvetenskapligt inriktade processer. Då detta arbete kom att behandla både 

information i form av lagtexter och informatikrelaterade artiklar men även bearbeta kvalitativa 

primärdata i form av intervjuer, åsikter och arbetsprocesser. För att knyta samman dessa för 

att måla upp en klar bild på hur man ställer sig till dessa förändringar, hur man väljer att 

handskas med de problem som dyker upp och den etiska debatten kring vad som känns rätt. 

Då fokus inte kommer att ligga på de enskilda individerna utan i den generella 

arbetsprocessen, uppfattningen och inställningen till GDPR:s införande och implementering, 

kommer en diskursanalys komma tjäna som ett bra verktyg för att få en helhetsbild kring hur 

den enskilda organisationen påverkas (Norrby, 1996; Giddens, 1993). 

 

3.2 Tillämpning av valda metoder 

I föregående avsnitt listades en rad steg som skulle komma till användning i arbetsprocessen, 

nedan kommer ett förtydligande kring hur de kom att tillämpas. 

Datainsamlingen skedde på två olika sätt precis som det tidigare beskrivits. Ena metoden 

byggde på att samla in information från databaser och tidskrifter inom sociologi, juridik och 

informatik. Detta kunde ha genomförts på ett sätt som fokuserade mer på informatiksområdet 

men då arbetets ämnesområde i kombination med vad de kommande momenten kom att 

innebära gjordes beslutet att fokusera på en rad områden men att istället koppla allt tillbaka 

till GDPR. Genom att generera en grund av tidigare forskning på detta sätt kunde ett ramverk 

av vad faktiskt GDPR innebär framställas för att på så sätt skapa en förförståelse. Denna 

förförståelse skulle således komma att underlätta för kommande analyser och förbättra 

möjligheterna att få ut mer av arbetsprocessens insamlade data. Med denna metod kunde ett 

bra underlag genereras för att skapa en klar bild av innebörden av lagändringen men även 

skapa ett bra underlag för nästa del av datainsamlingen. 

Den andra datainsamlingsmetoden byggde på observationer (seminarium och 

workshops) och semistrukturerade intervjuer. Det kan diskuteras kring huruvida det skulle 

vara mer effektivt att göra ett utskick av en enkätundersökning men intervjuer men risken att 

gå miste om observationer och intryck från informanterna ansågs väga för mycket. Därmed 

kom denna modell att bygga på semistrukturerade intervjuer för att kunna föra en öppen 
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dialog utan att informanten leds mot ett specifikt/önskvärt svar. Genom att arbeta på detta 

sätt kom inte bara de frågor som förberetts att besvarats, men andra sidospår byggda på 

observationer och tanker kom även att tas upp vilket i sin tur skapade intressanta nyanseringar 

som kunde ställas gentemot varandra och arbetsprocessens innebörd. Visserligen innebar 

detta en del förberedelser och avvägningar kring huruvida frågorna var öppna eller specifika 

nog, samt att samtalet måste hållas på ett sådant sätt att dialogen inte går ut på hur långa 

sidospår som helst. När detta var klart följde en lång process där svaren på varje fråga kom att 

bearbetas och sammanställas för att lättare kunna dra paralleller och se skillnader, tendenser 

och inställningar. 

Nästa stora utmaning kring hur man skulle bearbeta all den insamlade data som samlats 

in. Den första idéen kring hur detta skulle genomföras var vad som kom att användas, nämligen 

en slutgiltig diskursanalys. Det är värt att diskutera huruvida det finns några andra 

analysmetoder som skulle kunna användas men anledningen till att inga andra kom att 

övervägas var på grund av att denna metod ansågs passa ämnets natur väldigt bra. Då syftet 

med detta arbete var att ta reda på vad hur den enskilda organisationen påverkas av GDPRs 

omställning kan man med hjälp av en diskursanalys sammanställa vad som insamlats, dra 

slutsatser och paralleller mellan olika källor.  

Då dessa olika källor bestod av informanter, observationer och texter kunde man lista 

vad som sagts, observerats och samlats in för att på så sätt sammanställa ett stabilt 

diskussionsunderlag. Detta genererade inte bara intressanta tankar i slutanalysen men genom 

att ha detta i åtanke under intervjuerna kunde kopplingar börja dras redan på plats och därmed 

komma till slutstadiet väl förberedd. En annan fördel med denna analysmetod dess egenskap 

att kontextualisera, vilket var precis vad som behövdes i detta avseende då huvudfrågan är hur 

det påverkar den enskilda organisationen. Något att ha i åtanke är att man måste ha klart för 

sig vems verklighet/vision det är man bygger analysen på, men då det i detta fall kom att bygga 

direkt på informanternas uppfattningar kring GDPRs omställning på deras arbetsplats så 

passade det utmärkt. Genom att arbeta på detta sätt kunde arbetets huvudfråga besvarats, 

nämligen hur GDPR påverkar den enskilda organisationen.   

 

3.3 Litteratur 

Arbetet påbörjades genom att leta bland relevant litteratur som berörde ämnesområdet på ett 

bra sätt. Ursprungskällor letades fram och databaser som Umeå Universitets bibliotekdatabas 

och Google Scholar användes för att hitta mer relevanta källor. I samband med letandet av 

litteratur användes termer relevanta till forskningsområdet såsom GDPR, Internetsäkerhet 

och Personuppgiftslagen/-hantering. För att säkerställa att den utvalda litteraturen var 

relevant så ingick även faktorer såsom ursprungskälla, publiceringsdatum och antal gjorda 

referenser i urvalsprocessen. Med andra ord har valet av litteratur kantats av källkritik, vilket 

är något som utgör en viktig roll då det kommer till att skapa säkrare slutsatser enligt 

(Tortensen Eriksson. Hultman, 2014). 

Med det sagt består litteraturen till största del av vetenskapliga artiklar, kurslitteratur, 

underlag från fortbildningstillfällen på plats inom organisationen och från internetsidor som 

utgör förstakällor inom ämnet, såsom från Riksdagen och från Europeiska Unionen. 
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3.4 Intervjuer 

Då denna studie grundar sig i hur förändringarna med GDPR påverkar den enskilda 

kommunala organisationen. En stor del av datainsamlingen har skett med hjälp av en empirisk 

studie vid just en kommunal organisation där semistrukturerade intervjuer användes för att ta 

del av den data som krävdes för att få svar på frågeställningarna. Anledningen till att en 

kommunal organisation blev målet för denna studie beror på att de hanterar stora mängder 

data rörande allt från löner och medborgare till hemligstämplade dokument och 

arbetsprocesser inom kommunal organisation och inom företag. Genom att inte välja en allt 

för stor organisation så ökar man inte bara möjligheterna till samarbete, utan att man kan sätta 

in sig lättare i de olika rollerna och det blir lättare att skapa en handfast helhetsbild av hur 

GDPR påverkar organisationer och verksamheter i Sverige.  

  

Kodnamn Insamlingsmetod Längd 

Informant A Intervju (Huvudansvarig) 22 min 

Informant B Intervju (Närigsliv) 19 min 

Informant C Intervju (Ekonomi) 22 min 

Informant D E-post (Fastighet) - 

Informant E Intervju (Personal) 23 

Informant F Intervju* (Konsult) - 

Träff 1 Informationsträff 120 min 

Träff 2 Workshop EM 

1 Informanters kodning, datainsamlingsmetod och insamlingstid 
*Utfrågning i samband med träff 1 och 2. 

 

Valet av informanter gjordes med anledning att skapa en så bred bild som möjligt av den valda 

organisationen genom att välja ut representanter från en rad olika arbetsområden (se Kapitel 

3.1). Jag har under transkriberingsfasen beslutat att ta bort namn för men behålla det 

arbetsområdet för att visa på bredden av arbetsområdena respondenterna ansvarade för att på 

så sätt kunna värna om informantens anonymitet.  

Intervjuerna var semistrukturerade för att möjliggöra öppen dialog (se Bilaga 2) genom 

att inte vara bunden till ett manus, vilket underlättar för båda parter då det kommer till att 

ställa följdfrågor. En underliggande aspekt till detta är det även kännas mer naturligt 

situationen upplevs då mindre spänd vilket i sin tur kan komma att resultera i mer 

informationsutbyte och enklare dialog. 
 

3.5 Forskningsetik 

Då detta arbete infaller under humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning har 

arbetsgången även formats av de direktiv som Vetenskapsrådet (2002) har plockat fram 

gällande humanistisk och vetenskaplig forskning. Genom att förhålla sig till dessa direktiv så 

säkerställs det att uppsatsen kommer att uppfylla de krav som krävs för att bidra till samhällets 

utveckling. Vetenskapsrådet omnämner fyra krav i sin avhandling som ska följas för att den 

ska kunna bidra med någon nytta, nämligen: Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet.   
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Informationskravet uppfylldes redan i samband med den första kontakten med kontakt-

personen per telefon och via e-post och därefter i samband med att informanterna 

kontaktades. Då fick de en redogörelse för vem jag var och varifrån jag kom, vad jag arbetade 

med och de fick frågan om de skulle vilja delta i detta arbete – frivilligt såklart. Om inte det 

passade ställdes frågan om huruvida de kände någon som de trodde skulle kunna svara på 

frågorna som jobbade inom samma arbetsområde. Min huvudsakliga kontaktperson fick också 

ta del av de frågor som skulle ställas och hur arbetsgången var (se Bilaga 1 och 2). 

Samtyckeskravet uppfylldes muntligt när informanten gick med på att göra en intervju i 

och med att de gick med på att göra en intervju. Detta gjordes i regel efter att jag presenterat 

mig och frågat om de skulle vara intresserade av att delta, varpå vi kom överens om tid och 

plats – för att inte ha allt för stor påverkan på informantens dagliga arbete. I samband med 

detta nämndes även hur lång intervjun var och vad syftet med arbetet var. En annan 

överenskommelse som gjordes under arbetets gång var att projektledaren och den 

huvudsakliga kontaktpersonen skulle få ta del av uppsatsen då den färdigställts, vilket ansågs 

som en självklarhet från båda parter. 

Konfidentialitetskravet började bearbetas så fort intervjun var över, genom att se till att 

de anteckningar och ljudupptagningar som tagits i samband med intervjuerna inte kom i någon 

annans besittning. På så sätt kom ingen annan att kunna ta del av vad som sades under dessa 

intervjuer. För att se till att ingen skulle komma att känna sig utsatt efter att de tagit del av 

arbetet så kom alla tillfrågade att transkriberas så att det inte kan kopplas till någon enskild 

person för att på så sätt undvika eventuella konsekvenser från uttalanden.  

Nyttjandekravet uppfylldes genom delgivandet av att den data och information som 

samlas in under detta arbete enbart kommer att användas till denna uppsats och ingenting 

annat. Detta skedde i samband med intervjuer och som nämndes tidigare under 

samtyckeskravet, här skapades även en överenskommelse av att de skulle få ta del av den 

färdiga uppsatsen efter att den färdigställts.  
 

4. Resultat  
 

4.1 GDPR och dess uppkomst 

Det är kombinationen av den drastiska tekniska utveckling och att EU:s nuvarande 

dataskyddsdirektiv, 95/46/EG, har börjat bli förlegat som GDPR har tagits fram för att 

uppdatera lagrummet så det passar bättre in i dagens digitala datalandskap. Detta beslutades 

i det europeiska rådet under april månad 2016 vilket resulterade i en förordning omfattande 

totalt 11 kapitel och 99 artiklar. I upplaga 4.5.2016 av Europeiska Unionens officiella tidning 

(2016) föregås dessa kapitel och artiklar med en lista av 173 punkter som behandlar den 

aktuella förordningen genom bakgrund, direktiv och förtydliggöranden kring vad som krävs 

för att uppnå dess krav. Denna förordning har som syfte att behandlingen av persondata ska 

ske mer på den enskilda individens villkor. Från de inledande punkterna kan bland annat 

följande utläsas: 
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Den snabba tekniska utvecklingen och globaliseringen har skapat nya utmaningar 

vad gäller skyddet av personuppgifter. Omfattningen av insamling och delning av 

personuppgifter har ökat avsevärt. Tekniken gör det möjligt för både privata 

företag och offentliga myndigheter att i sitt arbete använda sig av personuppgifter 

i en helt ny omfattning 

Precis som det nämnts tidigare så grundar sig denna motivering i den tekniska utvecklingen 

och därmed krävs en uppdaterad personuppgiftslag. Detta för att göra det säkrare för individ 

då personuppgiftshantering blivit något som alla kan göra var som helst och när vi vill. 

”Skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter är en 

grundläggande rättighet […] var och en har rätt till skydd av de personuppgifter 

som rör honom eller henne” - Punkt 1  

Ett förtydligande angående vilka denna lag omfattar, men även för att i dagens 

informationstekniska samhälle utgör skydd av personuppgifter en grundläggande mänsklig 

rättighet. Genom att försäkra en noggrann och ansvarsfull behandling man själv kan påverka, 

minskar risken att bli utsatt för brott och bedrägerier. 

”Principerna för dataskyddet bör gälla all information som rör en 

identifierad eller identifierbar fysisk person. Personuppgifter som har 

pseudonymiserats och som skulle kunna tillskrivas en fysisk person genom 

att kompletterande uppgifter används bör anses som uppgifter om en 

identifierbar fysisk person. […] Principerna för dataskyddet bör därför inte 

gälla för anonym information” - Punkt 26 

Detta förtydligande klargör än mer vad som ska omfattas av den nya personuppgifts-lagen. Det 

rör sig alltså om fysiska personer och inte enbart juridiska personer, något som kan förekomma 

i en rad olika sammanhang när det kommer till organisationer, efterlevande etc. Genom att 

definiera det som en identifierbar fysisk person klargör man att det är människor man pratar 

om. Vidare behandlar denna punkt vad som behandlas som personuppgifter, genom att 

formulera sig på detta sätt menar man att om man har en nyckel med den saknade 

informationen för att kunna dekryptera innehållet ska det ändå klassas som personuppgifter. 

Skulle det däremot inte gå och uppgifterna är helt anonyma kommer inte GDPR omfatta dem. 

Det framgår alltså klart vilka motiveringar som användes i samband med att GDPR 

arbetades fram för att slutligen klubbas igenom. Mycket av argumentationen går kring att det 

i dagens samhälle klassas som en rättighet att det finns ett skydd för den egna identiteten, även 

i den digitala världen som vi lever i idag – och det är här GDPR kommer med förändringar. 

Dessa förändringar och direktiv ska stå på den enskilda individens sida för på så sätt öka den 

upplevda säkerheten.  

Orsaken till att den upplevda säkerheten ökar är att denna lag ger mer kontroll i 

individens egna händer kring var information om en själv finns, och genom möjligheten att 

förstå var information lagras och vad man går med på i användarvillkor så motverkar man 

följande: Identitetskapning, orimliga användningsvillkor, olovligt användande av 

personuppgifter. Det kommer även innebära en minskad mängd information som säljs i 

kommersiellt syfte, ostrukturerade personuppgifter berörs av den nya lagen vilket rörande den 

egna personen utifrån av egna persondata och att man ska kunna kontrollera var sina 
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personuppgifter finns. GDPR plockades fram för att tjäna den enskilda individen än mer och 

göra dess vardag mer säker.  

 

 

4.2 GDPR och dess skillnader  

Då den rådande Personuppgiftslagen, PUL, kommer att avskrivas och ersättas med GDPR, den 

nya europeiska dataskyddsförordningen kommer det medföra stora skillnader på hur 

personuppgiftshantering – inte bara från ett administrativ och organisatoriskt plan utan även 

privatpersoners hantering kommer påverkas. GDPR är alltså en europeisk förordning, vilket 

innebär att den kommer träda i kraft i alla EU länder samtidigt på samma sätt med samma 

formulering. Detta innebär att de rådande nationella lagarna kommer att slås ut och det 

medlemsländerna behöver inte komma upp med nya lagar för att implementera dem i sina 

respektive rättsväsenden.  

Då syftet med denna nya förordning är att uppdatera dataskyddsföreskrifter ändrar den 

även hur personuppgifter ska behandlas. Kommuner, applikationer och affärer är alla olika 

exempel på organisationer som samlar in personuppgifter som delgivits av användarna på 

olika sätt. I samband med denna förändring kommer den enskilda individen få mer inflytande 

kring exakt vilken information är som samlas, in bearbetas och lagras. 

Användarvillkor kommer att förtydligas, på så sätt kommer man inte mötas av en vägg 

med text där man missar delen gällande personuppgiftshantering och insamling av personliga 

data. Genom att klargöra detta på ett lättare och mer begripligt sätt kommer allt fler kunna 

veta exakt vilken information det är som applikationer och företag samlar in om en utan att 

det uppdagas genom otrevliga förhållanden såsom Cambridge Analytica skandalen 2018. 

Skulle nu en individ vilja att hens samlade personuppgifter tas bort kommer från deras databas 

ska detta utföras, med undantag från ett par enstaka fall rörande personsäkerhet och hälsa på 

olika sätt. 

 Till skillnad från PUL med uppdelningen av strukturerade och ostrukturerade data som 

avgörande faktor gällande vad som är okay att bearbeta och sammanställa kommer denna nya 

dataskyddsförordning med en helomvändning. All information som kan kopplas till en enskild 

individ ska behandlas som personuppgifter, detta inkluderar även de uppgifter som man 

behöver en krypteringsnyckel för att veta exakt vem det är. Det enda undantaget är data som 

är helt och hållet anonyma. Har persondata samlats in och identiteten inte är av någon 

avsevärd betydelse skall den hållas anonym. Detta innebär alltså att missbruksregeln kommer 

att strykas och ökat krav på samtycke för hantering av personuppgifter kommer att träda i kraft 

för både barn och vuxna. Vid fall av dataintrång eller borttappade data skall detta rapporteras 

till datainspektionen inom 72 timmar, om uppgifterna ifråga är av en sådan natur att det 

påverkar individens säkerhet ska även den kontaktas inom samma tidsram. 

Den nya påföljder som följer med denna lag i samband med lagbrott är strukturerad på 

två nivåer, låg och en hög nivå med olika punkter som kvalificerar förbrytaren till respektive 

bötesnivå. Den lägre nivån rör sig om en bötessumma på 10 miljoner Euro eller 2% av den 

totala globala omsättningen företaget/organisationen hade året innan medans den högre nivån 

har en bötessumma på 20 miljoner Euro eller 4% av den totala omsättningen. Gemensamt för 
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båda dessa är att vid utdelning av straff kommer den summa som är högre inom respektive 

kategori bli den som utdelas som påföljd (gdpreu. 2018). 

Skulle en person ha behov eller villkor utöver det vanliga, såsom skyddad identitet eller andra 

rättsligt legitima anledningar för att inte kunna bli spårad ska personen i fråga ha rätt att få all 

sin persondata borttagen. Även om data har omvandlats till anonyma data enligt föregående 

beskrivning ska även den bort. 

 

4.3 Den enskilda organisationens omställning 

I samband med att GDPR klubbades igenom på EU nivå år 2016 kom om budskapet att spridas 

till medlemsländerna som i sin tur kom att underrätta sina inhemska företag, organisationer 

och kommuner. Därför har det varit av stort intresse att påbörja denna anpassning så att man 

inte hamnar i den situationen, oavsett om det rör sig om ett storföretag som Google och Sony 

eller en svensk kommun.   

4.3.1 Inledande arbete 

Även om det inte kom att bli det den bestående mest aktuella frågan på agendan i samband 

med att kommunen nåddes av beskedet via nyhetsbrev kom det ändå att bli ett ämne som togs 

upp med jämna mellanrum. Det fanns ändå en generell uppfattning kring att GDPR är något 

man måste anpassa sig till. 

”När vi fick höra om GDPR 2016 så tänkte jag: ’Vad kommer det här att innebära?’ 

men inte så mycket mer. Det var inte ’oj nu måste vi sätta igång, nu är det bråttom’ 

men det vore nog bra ändå” – Informant D  

Planerna för genomförandet av denna systemomvandlingsprocess var något som kom att 

hamna på ledningsgruppens bord. Väl där kunde man börja plocka fram och förbereda 

strategier för att slutligen kunna påbörja fortbildningsarbetet av personal och 

organisationsansvariga. Gällande frågorna rörande personuppgifter och personuppgifts-

hantering har kommunen tidigare haft en PUL ansvarig på som förra året avgick. Detta fick 

som påföljd att det tog ett tag innan ten tomma positionen blev tilldelad igen. Denna händelse 

resulterade i ett glapp, inte bara på grund av en förskjutning i tid, men även för att det varit 

svårt att hitta och samla ihop det relevanta materialet igen.  

”Då vi fick reda på att GDPR skulle komma att ske började ju frågor som ’Vem 

styr upp detta och hur gör vi?’ komma upp på dagordningen” – Informant C  

Precis som citatet ovan antyder tillsattes en huvudansvarig och en ledningsgrupp skapades för 

att således fortsätta med arbetet mer effektivt. Det som prioriterats då var att tillsätta ett 

dataskyddsombud, att klargöra hur det skulle fungera rent organisatoriskt för att därefter 

kunna fokusera på att medvetandegöra andra genom att sprida kunskap samt att skapa 

fortbildningar för personalen för att på så sätt komma igång med arbetet på allvar. En källa 

som nämndes som ett flertal respondenter nämnde var det undervisningsmaterial som fanns i 

form av webinarier om GDPR som finns öppna för alla på SKLs hemsida. Inom kort kom en 

diskussion att börja föras gällande tillvägagångssättet och arbetsprocessen där faktorer som 

avsaknad av sakkunnigt ombud, tid och resurser kom att vägas in i beslutsfattningen. Trots att 
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detta arbete skulle kunna med egen befintlig arbetskraft kom beslutades det för att anlita hjälp 

utifrån, ett beslut som informanterna ställer sig bakom med denna motivering: 

  ”Det är ju klart att man kan göra något sånt här själv men då är ju frågan hur 

mycket tid vi som jobbar med det har möjlighet att lägga ner på det. Det är 

egentligen det, en resursfråga, ta in lite extra hjälp så att det ska gå lite snabbare 

och för att det ska gå rätt till.” – Informant A 

Man fick besök av ett företag som informerade om sina tjänster gällande fortbildning kring 

GDPR, diskussioner fördes internt angående ombud och man enades kring förslaget att det 

skulle bli ett gemensamt ombud med styrelser och nämnder. Att sedan utse vem som får vilken 

arbetsroll i detta arbete är en process i sig följt av upphandlingar för att ta in hjälp gällande 

registerinventering och konsekvensbedömning.  

”Det är ju alltid bra att börja någonstans så kan man ju vidareutveckla det där och 

läsa på sig ännu mer och fördjupa sig mer, på så sätt försäkrar man sig om att det 

görs på rätt sätt” – Informant B 

Planeringen kring delar av omställningen har utvecklats allteftersom men däremot har en 

planering funnits för att se över förteckningen och personuppgiftsbehandlingar samt för att 

över hur behovet för en konsekvensbedömning är. Det var en önskan att ha en klar och aktuell 

bild av den rådande situationen innan man satte sig in i att kartlägga den nya arbetsprocessen 

som GDPRs tillvägagångskrav resulterar i. Genom att försäkra sig om att allt stod rätt till inför 

omarbetningsprocessen skulle det i slutändan minska risken avsevärt att något skulle bli fel, 

vilket var något som togs upp i en av Intervjuerna: 

”Vad kommer det innebära? Någonstans måste man göra en kartläggning inför 

kartläggningen för vad innebär förändringen och rent övergripande hur ska vi 

angripa det?” – Informant E 

Följande steg var att se över vilka dokument som behövde plockas fram, det kunde till exempel 

röra sig om dataskyddspolicys och var man ska börja gällande informationen utåt till företag 

och privatpersoner. En bidragande orsak till att just detta togs upp kan tänkas vara en enskild 

händelse där en privatperson och egen företagare ringde upp en av respondenterna och frågade 

hur man ska göra med personuppgiftshantering nu till följd av GDPR. Inringaren i frågan 

nämnde bland annat att det kändes som att det inte var många som tog denna lagändring och 

omarbetningskrav på allvar och fortsatte med att säga:  

”Så fort man har anställda så är man ju skyldig att hålla sig till nya 

dataskyddslagen.” Medborgare 

Dessa var alla anledningar till att en stor del av våren kom att spenderas för att se till att alla 

riktlinjer, policys och rutiner fanns på plats då dessa kan komma att påverka andra 

styrdokument vilket skulle resultera i extrasteg.  
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4.3.2 Fortbildning 

Till de anställda hade det anordnats ett större lärotillfälle för medarbetarna ledd av en 

Informationssäkerhetskonsult från ett datakonsultföretag i Umeå. Under denna träff gick 

konsulten igenom vad det är hen arbetar med, vad konsultföretaget arbetar med och hur resten 

av upplägget kommer att se ut gällande deras gemensamma arbete. Fortbildningen fortlöpte 

genom ett öppet forum där frågor kunde ställas, koncept diskuterades och diskussioner 

genomfördes. Det framgick här att GDPR är något som kommer gynna den enskilda individen 

men samtidigt något som kan vara problematiskt för administrationen. När frågan ställdes om 

vad deltagarna kände inför GDPR så var ord som nämndes följande: Arbete, säkerhet och 

medvetenhet – där medvetenheten kommer att gå åt båda hållen (som nämnts tidigare i denna 

rapport). Detta indikerar om ett öppet sinne kring de kommande förändringarna och en 

acceptans att det är något som krävs för att fortsätta bedriva sin roll inom organisation. 

Däremot var inte riktigt alla helt nöjda med dessa förändringar då de befintliga systemen som 

man har idag har tillåtit dem att arbeta effektivt och varför ska man göra sådana här stora 

ändringar bara på grund av att några beslutat det. Tendensen av tankegångar av ”det är bra 

som det är” fanns också att ta fasta på bland medarbetarna. Inte mist då frågan ställdes om ord 

man kom att tänka på då man hörde GDPR kom även följande citat upp: 

”Jag måste bara få lägga till ett ord: Ineffektivitet, vi är känd för att vara effektiva 

i Sverige och det här kommer haka upp arbetsuppgifterna” – Träff 1  

Detta förde hela diskursen vidare till punkter som handlade om hur man hanterar utskrivna 

dokument och icke utskrivna dokument. Under diskussionsövningar diskuterade man vad 

man ska göra om man ska tömma mailsystem och hur man ska bearbeta data då en stor del 

inom den aktuella kommunala organisationen utgörs av allmänna handlingar och 

personuppgifter. Här togs det även upp hur viktigt det är med privacy by degisn, alltså hur 

viktigt det är med att säkerheten byggs in då man skapar nya system eller tjänster och att det 

inte ska vara något som läggs dit i efterhand. Detta är en punkt som inte bara var viktig för den 

egna organisationsutvecklingen men även vid inköp av produkter och tjänster utifrån. 

I diskussioner gällande personuppgifter så sades det att all information som kan 

identifieras till en individ, även krypterade data omfattas av detta. Ett förtydligande att av vad 

som utgör känsliga uppgifter gjordes också, i kategorin känsliga uppgifter ingår: politisk 

åskådning, hälsoinformation, journalanteckningar, religionstillhörighet, sexuell läggning, 

medlemskap i fackföreningar samt genetiska och biometriska uppgifter.  

Informationssäkerhetskonsulten gick även igenom en uppsjö nya roller och begränsningar 

gällande GDPR, se bilaga 3. 

  

4.3.3 Workshops 

Efter förarbete och lärotillfällen blev det dags för workshops samt eventuellt uppsamlingsheat 

för de som inte kunde närvara tidigare på informationsträffen. Dessa workshops kan liknas 

med handgriplig kartläggning kring organisationen och hur den är uppbyggd, genom att gå 

igenom samtliga processer inom varje organisation. Något som även nämndes här är vågskålen 
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om hur man ska avgöra om någonting faller in under GDPR eller under Lagen om offentlig 

upphandling.  

Genom att systematiskt gå igenom huvudprocesser ner till minsta delprocess för att 

sedan gå igenom varje delprocess som en egen händelse gentemot de övriga punkterna som 

används för att reda ut varför den handlingen ens görs och om den är nödvändig eller inte.  

De övriga punkterna var som följer: Vilket är ändamålet med behandlingen? Vilken 

personuppgiftstyp det handlar om? Vilken insamlingsmetod användes? Vem är det den 

aktuella data berör/den registrerade? Vem mottagaren av informationen? Kommer detta 

komma i kontakt med ett land utanför EU? På vilken laglig grund görs detta? På vilka system 

finns informationen på? Hanteras driften på systemen externt eller internt? Hanteras backup 

externt eller internt? Har den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ansvaret 

för denna handling? Hur skyddas personuppgifterna? Hur länge lagras informationen? Samt 

en punkt som berör ytterligare kommentarer med plats för minnesanteckningar. 

Som följd av detta fick man inte bara en bra syn i exakt hur verksamheten fungerar, utan 

man fick även en klar bild av hur man tycker att den borde fungera, speciellt då man måste 

anpassa sig till GDPRs nya direktiv. I vissa fall krävdes det att arbetsprocessen måste ses över 

mer medan vissa processer visade sig antingen i stora drag kunde kartläggas eller i en del fall 

till fullo med stöd i lagrum att man gjorde rätt i varje steg, vilket orsakade i en hel del munterhet 

bland arbetarna att.  

”Men vad bra! Då har ju det som vi gjort tidigare varit rätt alltså, det gör det hela 

lite lättare Det är ju ändå rätt kul att få på papper exakt vad det är man gör.” – 

Träff 2  

Genom att gå igenom varje steg av varje process på detta steg kan man få en helt ny inblick av 

vilken betydelse varje steg i varje process har. Som följd av detta genereras en klarare bild av 

hur organisationen fungerar och när detta sen kommer in system kommer det att hjälpa till 

genom att underlätta för framtida medarbetare då man kan gå tillbaka till dessa styrdokument. 

Inte nog med att de kan hjälpa dem som nyss kommit dit, de kan även tjäna som en utmärkt 

stöttepelare för de befintliga arbetarna när det kommer till vad, varför och hur något ska göras 

men även som underlag om en diskussion angående detta skulle uppkomma. Inte bara visar 

det föregående citatet på att god självinsikt och motivation till fortsatt arbete, faktorer som 

tyder på en god psykosocial arbetsmiljö finns även att utläsas här – specifikt egenkontroll, 

positivt arbetsledningsklimat och stimulans (Larsson. 2005). 

Däremot fanns det även röster som kände att det var lite på tiden att saker och ting 

ändrades, inte bara för att få koll på vad personuppgiftslagen säger, utan även för att få en 

klarare överblick av organisationen och vad som faktiskt pågår. Detta skulle alltså innebära att 

inte bara skulle gynna privatpersonerna som GDPR är ämnad för, utan även skapa starkare 

band och mer effektiviserade arbetsprocesser på det administrativa planet. 

 ”Alltså arbetet med den nuvarande personuppgiftslagen, det är nog bra att det 

här händer nu för jag tror att det är lite eftersatt. Jag tror inte att alla till exempel 

anmäler nya personuppgiftsbehandlingar, jag vet inte om alla vet att de ska göra 

det. Så jag tror att det här arbetet gör att de skärper till sig, att det aktualiseras 

kan man säga” – Informant A 
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Att gå igenom detta är något som de flesta har sett vara en nödvändighet, dels för att det krävs 

med tanke på den nya dataskyddsförordningen, men även för att få en ökad inblick i hur 

organisationen faktiskt fungerar. Inledningsvis kunde en känsla av tröttsamhet avläsas men 

då man insåg hur mycket det var man gjorde utan att egentligen tänka så mycket på det så 

började tempot gå upp, i takt med att man också började inse att man hade gjort rätt hela tiden 

inom så ökades även självkänslan och arbetsmoralen. Däremot fanns det ju alltid ett 

återkommande tema om att man önskade att man kanske hade börjat med allt detta tidigare 

av en rad anledningar: 

”Sen önskar jag ju att vi låg lite längre i framkant när det gäller tid, då skulle det 

bli mindre stressigt och vi skulle vara väletablerade och förberedda om andra 

skulle behöva hjälp.” – Informant E 

Det spekulerades kring tydliga paralleller mellan de upplevda förseningarna och de inledande 

komplikationerna när det kommer till personuppgiftsansvariga är en bidragande faktor till att 

några nämnde att det känns som att de kunde legat lite bättre till i tid. En sak som nämndes 

specifikt är att då skulle man kunnat använda sig av den tiden för att se över styrdokument, 

systemregister, kundregister och se till att det stämmer väl överens med vad lagstiftningen 

säger. En annan mer etisk praktisk punkt som nämndes igen här är att då skulle man ka en 

tidigare mall, genom att uppdatera instruktionsmaterialet så hjälper man både sig själv men 

även erfarna som nya medarbetare.  

4.3.4 Följder och skillnader. 

Följder kommer det helt klart att bli, då man skärper lagstiftningen kommer det bli skillnader 

som påverkar kunder såväl som organisationen. Man har redan plockat fram ett 

kontaktpersonsnät till ett utsett dataskyddsombud för att på så sätt underlätta inblicken in i 

de olika organisationerna vilket bygger på symboliken spindeln i nätet. Metoder för att 

underlätta den kommunikationen kommer att provas ut löpande så att det genomförs på bästa 

sätt med mål att inte äventyra organisationernas funktionalitet. På så sätt kan man utveckla 

nya system samtidigt som ordinarie arbetsuppgifter måste utföras för att minska potentiella 

utmaningar när GDPR kommer på plats. Om de lyckades med detta skulle det flyta på bra: 

”Organisationerna kommer att fungera som vanligt, däremot kommer vi att bli 

mer medveten om vad vi har för personuppgiftsbehandlingar, varför och hur vi 

ska använda dom.” – Informant C 

En annan sak som togs upp är att man kan komma att bli betydligt mer medveten och 

möjligtvis osäker när man skriver e-postmeddelanden. Det kommer mycket väl kunna bli en 

avvägning huruvida man ska transkribera personuppgifterna med enbart kundnummer istället 

för namn och personnummer eller inte. Vidare nämns ett annat dilemma där man ställde sig 

frågan hur man ska veta när det räcker med mindre information i relation till vad som är 

standard idag, det kan ju variera så mycket mellan varje ärende. Men samtidigt så spekuleras 

det kring huruvida man i framtiden endast bara kommer använda sig av t.ex. kundnummer för 

identifiering. Visserligen är de inte där än men om så skulle bli fallet så känner de på sig att en 

lösning kommer att plockas fram så att mottagaren vet vad man pratar om. Detta skulle inte 

bara beröra mailkontakt utan även arkivering av material och persondata. 
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”Jag tänker att vi måste se över hur länge sparar vi dokument och syftet, man ska 

ju inte använda uppgifter om det inte finns ett syfte med det och det upplever jag 

ju att vi börjat använda redan nu” – Informant E 

Sen har vi hela situationen med hur länge dokument egentligen sparas och vilken nytta man 

egentligen har av dokument som bara ligger? Det var några av tankegångarna innan 

workshoppen och i samband med att workshops kom i rullning har frågetecken av den naturen 

kunna rätas ut, vilket i sin effektiviserar arbetsprocessen och man får mer koll som enhet kring 

vad det är som gäller. 

4.3.5 Privatpersoner, Klienter och Digitalisering 

När frågan ställdes om man tror att privatpersoner och klienter kommer att uppleva någon 

skillnad så blev svaren lite olika. Däremot presenterades flertalet synvinklar och diskuterande 

svar till anledningar till varför det skulle just komma att kunna bli som just det beskrevs. Den 

generella inställningen var dock att privatpersonerna inte skulle märka av någon större 

skillnad i sin vardag. Det gäller mest kring att man vet vilka rättigheter man har, vad man kan 

begära ut och kräva att bli borttaget – vilket kan komma att ställa till det för vissa 

organisationer då man inte riktigt vet var gränsen kan komma att dras. Då frågan om 

privatpersonerna kommer kunna märka någon skillnad gavs följande svar som lyfter just det 

dilemmat som nyss beskrevs: 

”Svårt att säga. Mycket av personuppgiftsbehandlingarna behandlas ju med laglig 

grund och det gör ju att vi har rätt att ha personuppgifterna även om de säger att 

nej, jag vill att ni tar bort min data” – Informant A 

Däremot så lyfter flertalet anställda fram att genom att uppdatera informationen på 

kommunens hemsida och därigenom delge vad GDPR innebär skulle säkerligen leda till att 

den allmänna kunskapen kring ämnet ökar. Vilket i sin tur skulle öka efterfrågningarna om 

hjälp och assistans. Men än så länge så har man inte upplevt att de har märkt av någonting, i 

form av att de har kommit med frågor eller funderingar. Annars så kan GDPR få betydelse i 

samband med att personuppgifter begärs in då kommunen hanterar många känsliga områden 

tillsammans med speciella behov, mätnummer etc. Man tänker däremot att sociala medier är 

ett samtalsämne som kan komma att diskuteras en hel del, främst då man kan tänka sig att det 

är av intresse för medborgarna att personuppgifterna hanteras säkert. 

Då informanterna fick frågan om hur de ställde sig till digitaliseringen vilket står i direkt 

samband till uppkomsten av GDPR var de tillfrågade antingen positivt inställda till det eller 

vägande och precis som ovanstående citat antyder så finns det både för och nackdelar med 

digitaliseringen. De nämnda nackdelarna behandlade sårbarhet främst genom cybersäkerhet 

eller allmän osäkerhet medan de som var positiva till det kunde se många olika 

användningsområden och sätt att nyttja digitaliseringen och teknikutvecklingen allt mer. 

Däremot var det inte många som ville använda ordet nackdelar utan snarare ord som 

svårigheter, utmaningar och möjligheter. 

”Om jag ser för eller nackdelar med digitaliseringen? Tja, Både ock. Man kan se 

det ur flera perspektiv. Möjligheter och sårbarheter” – Informant E 

Man pratade mycket om utvecklingen av ny teknik för att hjälpa till inom industri, detaljhandel 

och inom vården. Ett ämne som togs upp var att genom att använda sig av de nya maskiner 

som digitaliseringen medför kan vi använda oss av den för att behandla våra äldre och för att 
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klara av att bibehålla ett fungerande samhälle. Man menade på att vi måste bli effektivare trots 

att vi bli färre som är i arbetsförbar ålder. Enklare marknadsföring var också något som man 

tryckte på, att kunna hitta nya avenyer, samlade event och underlätta bokningar av 

underhållning och gäster. Digitaliseringen har gjort det lättare för att kommunicera med andra 

och det har gett oss en rad nya möjligheter som vi inte har haft tidigare. Under förutsättning 

att det är säkert vill säga. Kravet för säker kommunikation är något som är säkert inte bara på 

arbetsplatsen utan även inom vården och mellan privatpersoner. Inte bara att det skulle 

möjliggöra att det psykosociala arbetsklimatet förbättras genom ökad förståelse och samspel, 

det skulle även generera i mer noggrant hanterade mängder data av user generated content 

(Anderson. 2012; Larson. 2015) likväl som att man skulle få rätten som privatperson att ha en 

väsentligt mer utökad kontroll över vem som sitter på information om just dig, något som kan 

läsas i EUs officiella tidning och på datainspektionen.   

5. Diskussion 
 

5.1 Är GDPR PUL 2.0? 

En sak som jag kom att fundera på en hel del under arbetets gång är huruvida man kan 

klassificera GDPR om en slags uppgraderat version av Personuppgiftslagen, eller om det ska 

ses som en ersättare som inte går att jämföras med. När jag läste igenom lagrummen, artiklar 

från EU och datainspektionen så slogs jag av att så kan nog mycket väl vara fallet. Med tanke 

på hur PUL i nuläget hanterar personuppgifter, med striktare ramar gällande strukturerade 

personuppgifter och nästan fria tyglar i jämförelse vid ostrukturerade uppgifter så inkluderar 

GDPR även de ostrukturerade uppgifterna på samma sätt som tidigare bara varit för 

strukturerade personuppgifter. Det kan ses som förståeligt att de strukturerade 

personuppgifterna är lättare att sammanställa och utnyttja men det förändrar fortfarande inte 

et faktum att saker som blogginlägg, ljud och bild. De må inte vara lika strukturerade men de 

kan fortfarande innehålla kopiösa mängder data som direkt kan knytas till enskilda individer 

och på sätt så blir det en slags identifierande personuppgiftshandling (Anderson. 2012). Ta 

bara övervakningsbilder eller efterlysningar, röster på radion eller via röstchattskanaler som 

exempel på detta. Allt kan användas för att koppla något till en särskild individ. Till skillnad 

från föregående lagstiftning inkluderar GDPR även dessa mer traditionellt ostrukturerade 

personuppgifter till den grad att även om det är transkriberat men man kan se vem det är via 

en nyckel så ska det ändå klassas som en personuppgift (Datainspektionen; Europeiska 

Unionen. 2016).  

Den andra stora punkten som skiljer dem åt är i vilken utsträckning som de förekommer. 

Den nuvarande personuppgiftslagen grundar sig i 95/46/EG som grundar sig i ett EU direktiv 

vilket trädde i kraft år 1995. Detta var en bra start med tanke på hur tekniken såg ut då men 

nu har tiderna förändrats en hel del, det finns en hel del luddiga formuleringar i denna 

lagstiftning som utgår ifrån ett direktiv. GDPR å andra sidan hårdrar alla typer av 

personrelaterade data till att inkluderas i en EU förordning, vilket till skillnad från ett direktiv 

kör över alla medlemsländers nuvarande dataskyddslagar och samma lag träder i kraft i alla 

berörda länder. (Anderson, 2012; Sheppard. 2014) 
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5.2 Påverkan på arbetsplatsen 

GDPR har haft stora påverkningar på företag och organisationer som på ett eller annat sätt har 

datalagrade eller hanterade persondata inom den europeiska unionen. I kommunen som 

denna rapport utspelar bygger kring har det resulterat i omfattande arbete i samband med 

stora strukturella kartläggningar, fortbildningar och förändringar. Nya system har 

implementerats, personuppgiftshanteringsprocesser har omstrukturerats från grunden och 

både arbetare som medborgare få därmed en större insyn kring vad som detta innebär. Man 

ser till att information förvaras på ett säkert sätt, transkriberar den data som berör 

personuppgifter och ser över hur länge data och dokument ligger i förvar hos dem och i vilket 

syfte? Varje aktion är nu kontrollerad och därmed uppstrukturerad med syfte och laglig rätt. 

Nya datasystem har implementerats för att underlätta transkribering, datautdrag och 

arkivering (Landstingsverket. 2018; Larson. 2005; Norrby. 1996) 

Däremot så är det inte alla områden som har sett så stora skillnader. Då det rör sig om 

kommunal organisation så är en hel del någorlunda fastställt och välfungerande redan. Under 

de delar av workshopparna som jag var delaktig på rådde det inga större komplikationer utöver 

att faktiskt gå igenom och förklara varje steg för varandra. Detta tyder på att även om det inte 

behövdes några större ändringar på alla områden så har även en kartläggning gjorts som 

kommer att tjäna dataskyddsombudet. Däremot så är lösningen med biträden på varje enhet 

och kontaktpersoner som är i konkat med dataskyddsombudet en kreativ och troligtvis väldigt 

effektiv lösning- vilket bygger på principen om spindeln i nätet som har koll om allt går rätt till 

(Landstingsverket. 2018). 

 

5.3 Metodval och komplikationer 

Det känns som att rätt metodval har valts för denna rapport, när det kom till att generera text 

och sammanställa data kändes det hela som en väldigt naturlig process som flöt på bra av sig 

själv. Däremot var början av arbetsgången smått problematisk då det kom till att hitta 

intressenter och frivilliga. Mest troligt är det en kombination av ämnets storlek, den allmänna 

okunskapen och att man inte alltid vill visa sig okunnig. Det var något som blev tydligare när 

man letade efter intressenter, att personen i fråga kunde haka upp sig på något ord som var 

icke relevant till frågan och gick iväg. Men det kan också ett sätt att visa att man inte har tid 

eller kunskapen att hjälpa till. Däremot när kontakten väl skapades med kommunen gick det 

betydligt bättre, bra diskussioner fördes, kom överens och de var mycket hjälpsamma 

(Datainspektionen. 2018; Fejes & Thornberg. 2015).  

Valet av diskursanalys är ett medvetet vågat val som jag tog då man lätt kan börja väva 

ihop flera aspekter av det som samlats in. Sättet som uppsatsen har utformats är på ett sådant 

sätt att det ibland kan kännas som att det svävar iväg från ämnet informatik. Tanken bakom 

det är att då syftet med uppsatsen är att ta reda på hur lagändringen kring GDPR påverkar den 

enskilda organisationen måste man till att börja med behandla historiska och juridiska 

aspekter. Utifrån det kan man utföra intervjuer och skapa en uppfattning hur 

omstruktureringen går på kommunen som jag valt ut (Ringström. 2014).  

Då detta även är en beteendevetenskaplig linje, och då människor ingår i de arbetssystem 

som utformar av nya arbetsstadgar i skuggan av GDPR:s framfart kändes det fullt naturligt att 

fokusera på de aspekterna för att sedan koppla det till teknisk utveckling och lagrum.  Genom 
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att använda detta upplägg har jag lyckats besvara de frågeställningar som jag hade för avsikt 

att besvara.  

 

6. Slutsats 
 

Avslutningsvis kan man konstatera att GDPR redan långt innan dess implementering har 

påverkat organisationer, företag och kommuner. Lagen utvidgar PUL:s verkansområde för att 

även traditionellt ostrukturerade persondata ska täckas av det då även bloggar i löptext, bild 

och ljud kan innehålla kopiösa mängder data. Man inkluderar även transkriberade data som 

men kan koppla till enskilda personer med hjälp av en nyckel eller andra hjälpmedel vilket 

resulterat i att missbruksregeln slopats. I samband med detta korrigeras även påföljderna och 

stora bötessummor medföljer om man inte följer vad GDPR trycker på. Detta har resulterat i 

omfattande strukturella analysprocesser, omstruktureringar av system och tillvägagångssätt 

för att se till att allt är i sin ordning. Denna process har kostat en hel del tid och resurser men 

samtidigt har man fått en glasklar bild av vad som händer på inom den egna organisationen. 

Man vet vad som gäller, att man har laglig rätt att göra på ett visst sätt, hur länge man får 

behålla persondata bara för att nämna några punkter. Sen har en dynamik där större och mer 

etablerade hjälper mindre, - konsultbolag och kommunen eller kommunen och enskilda 

företagen i detta fall. Oavsett vad det har haft för påverkningar så kan det ha varit kämpigt ett 

tag men i slutändan kommer allt att lösa sig, vilket man redan kan se tecken på vilket kommer 

gynna alla i slutändan.  

Denna studie kan utgöra en del av debatten kring hur GDPR har kommit att påverka 

organisationers arbete och i debatten kring vikten av att ha en strukturerad organisation och 

arbetssätt. Detta kan i sin tur enligt tidigare forskning inte bara komma att resultera ökad 

motivation och arbetsanda då man börjar se värde i sina egna handlingar och inse att det man 

gör faktiskt gör skillnad. I takt med att självkänslan höjs kommer klimatet på arbetsplatsen att 

förbättras vilket leder till en bättre psykosocial arbetsmiljö, vilket leder till ökad motivation 

som jag nämnde tidigare vilket tillsammans resulterar i en effektivare arbetsprocess och ökad 

vinst. 

Den enskilda individen som inte utgör någon större del i stora datainsamlande företag 

kommer kunna se vissa skillnader om man beslutar sig för att läsa på, inte bara skulle man 

som privatperson få ökad inblick i var person finns lagrad om mig sig själv utan man kan även 

till en stor utsträckning be om att få den data bortplockad – allt för att skydda den enskilda 

individen. 

 

6.1 Framtida forskning 

Då GDPR fortfarande ännu inte har trätt i kraft är det viktigt att man granskar organisationers 

anpassningar till de nya förordningar som den medförde då det finns några riktigt stora 

skillnader mellan GDPR och PUL en tid efter det att laget trätt i kraft.  

Ett annat ämnesområde som man ska titta lite extra på nu är hur de framtagna data och 

organisationsstrukturerna håller då det i en del fall kan vara så att organisationerna har varit 

stressade eller inte tagit omställningen på tillräckligt allvar, vilket kan komma att sätta dem i 
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en tuff sits. Genom att studera detta närmare kan data genereras om vad som skulle hända om 

det inte skulle gå rätt till med denna lag aktiv och påföljden blev ett faktum.  

Slutligen kan man som kontrast till den föregående punkten fokusera på att kartlägga de 

lösningar som funkat bra, vilket kan utgöra värdefull information till de som ska starta nytt 

efter att denna lag trätt i kraft.   
  



22 

Källhänvisningar  
 

Anderson, P. 2012. Web 2.0 and beyond: principles and technologies, Boca Raton, Fl: CRC. 

 

Bergh, N. 2018. PUL och Dataskyddsförordningen (GDPR).  

http://www.svenskscenkonst.se/sv/arbetsgivarguiden/pul-och-

dataskyddsforordningen-gdpr/ 

[Hämtad 2018-4-20]. 

 

Blomberg, J. 2003. Projektorganisationen: Kritiska analyser av projektprat och praktik  

(1. uppl. ed.). Malmö: Liber ekonomi. 

 

Danielsson, L. Nillson, S, Lindström, K. 2018. GDPR-ordlistan som beskriver de 17 viktigaste 

begreppen. https://cio.idg.se/2.1782/1.674864/gdpr-konsekvenser-

utvecklare/sida/6/gdpr-ordlistan-som-beskriver-de-17-viktigaste-begreppen  

[Hämtad 2018-4-4]. 

 

Datainspektionen. 2018. Dataskyddsförordningen, dataskyddsförordningen i sin fulltext. 

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/foror

dningstexten/  

[Hämtad 2018-4-4]. 

 

Datainspektionen. 2018. Personuppgiftslagen, Strukturerat eller ostrukturerat. 

https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/strukturerat-

eller-ostrukturerat/ 

[Hämtad 2018-4-4]. 

 

Datainspektionen. 2018. Säkerhet för personuppgifter, Datainspektionens allmänna råd.  

           https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/ovrigt/faktabroschyr-

allmannarad-

sakerhet.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=personuppgiftsansv

arig&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a994ba21f-261a-4557-a79f-

e3dd826642d2&_t_ip=10.109.50.20&_t_hit.id=Datainspektionen_Web_Features_Sh

ared_Media_PdfFile/_80eb141a-5590-45ea-bfa9-c20b22200d63&_t_hit.pos=7 

[Hämtad 2018-4-4]. 

 

Datainspektionen. 2018. Vad gör ett dataskyddsombud. 

https://www.datainspektionen.se/lagar--

regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsombud/vad-gor-ett-dataskyddsombud/  

[Hämtad 2018-4-4]. 

 

Eriksson, L., & Hultman, J. 2014. Kritiskt tänkande: Utan tvivel är man inte riktigt klok  

(2. uppl. ed.). Stockholm: Liber. 
  

http://www.svenskscenkonst.se/sv/arbetsgivarguiden/pul-och-dataskyddsforordningen-gdpr/
http://www.svenskscenkonst.se/sv/arbetsgivarguiden/pul-och-dataskyddsforordningen-gdpr/
https://cio.idg.se/2.1782/1.674864/gdpr-konsekvenser-utvecklare/sida/6/gdpr-ordlistan-som-beskriver-de-17-viktigaste-begreppen
https://cio.idg.se/2.1782/1.674864/gdpr-konsekvenser-utvecklare/sida/6/gdpr-ordlistan-som-beskriver-de-17-viktigaste-begreppen
https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/strukturerat-eller-ostrukturerat/
https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/strukturerat-eller-ostrukturerat/
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsombud/vad-gor-ett-dataskyddsombud/
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsombud/vad-gor-ett-dataskyddsombud/


23 

 

Europeiska Unionen. 2016.  Europeiska unionens officiella tidning, L 119, 4 maj 2016. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=SV 

[Hämtad 2018-4-25]. 

 

Fejes, A., & Thornberg, R. 2015. Handbok i kvalitativ analys (2., utök. uppl. ed.). Stockholm: 

Liber. 

 

GDPREU.org. 2018. Fines and Penalties, https://www.gdpreu.org/compliance/fines-and-

penalties/ . [Hämtad 2018-5-3]. 

 

Giddens, A., Sutton, P., & Ekerwald, H. (2014). Sociologi (5., rev. och uppdaterade uppl. ed.). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

de Hert, Paul., Papaknstiantinou, V. 2016. The new General Data Protection Regulation: Still 

a sound system for the protection of individuals. Computer Law & Security Review. 

April 2016. Pages 179-194. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0267364916300346?via%3Dihub 

[Hämtad 2018-4-25]. 

 

Internet world stats. 2017. Internet usage statistics. 

https://www.internetworldstats.com/stats.htm 

[Hämtad 2018-3-15]. 

 

Jansson, Mathias. 2018. GDPR – Den nya personuppgiftslagen. Sveriges konstföreningar. 

http://www.sverigeskonstforeningar.nu/aktuellt/gdpr-den-nya-personuppgiftslagen/ 

[Hämtad 2018-4-26]. 

 

Jilderyd, E. 2017. EU:s dataskyddsförordning. Riksarkivets konferens.  

https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-

t/eus_dataskyddsforordning_elisabeth_jilderyd_datainspektionen.pdf 

[Hämtad 2018-4-26]. 

 

Landstingsverket. 2018. Principen ändamålsändring. 

https://www.landstingsarkivet.sll.se/for-sll/vagledning-arkiv--och-

informationshantering/gdpr-och-arkiv-maste-allt-gallras-nu/principen-om-

andamalsbegransning.html 

[Hämtad 2018-4-15]. 
 

Larson, A., 2005. Från ledarskap till vinst : [med ett förbättrat humankapital], Lund: KFS 

[distributör].  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=SV
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0267364916300346?via%3Dihub
https://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.sverigeskonstforeningar.nu/aktuellt/gdpr-den-nya-personuppgiftslagen/
https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/eus_dataskyddsforordning_elisabeth_jilderyd_datainspektionen.pdf
https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/eus_dataskyddsforordning_elisabeth_jilderyd_datainspektionen.pdf
https://www.landstingsarkivet.sll.se/for-sll/vagledning-arkiv--och-informationshantering/gdpr-och-arkiv-maste-allt-gallras-nu/principen-om-andamalsbegransning.html
https://www.landstingsarkivet.sll.se/for-sll/vagledning-arkiv--och-informationshantering/gdpr-och-arkiv-maste-allt-gallras-nu/principen-om-andamalsbegransning.html
https://www.landstingsarkivet.sll.se/for-sll/vagledning-arkiv--och-informationshantering/gdpr-och-arkiv-maste-allt-gallras-nu/principen-om-andamalsbegransning.html


24 

Norrby, C. 1996. Samtalsanalys: så gör vi när vi pratar med varandra. Upplaga:3 Lund: 

Studentlitteratur 

 

PewResearchCenter. 2014. World Wide Web Timeline.  

          http://www.pewinternet.org/2014/03/11/world-wide-web-timeline/ 

[Hämtad 2018-3-20]. 

 

Pormeister, K. 2017. The GDPR and big data: Leading the way for big genetic data? Lecture  

          Notes in Computer Science (including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence 

and Lecture Notes in Bioinformatics),10518, 3-18. https://link-springer-

com.proxy.ub.umu.se/chapter/10.1007%2F978-3-319-67280-9_1 

[Hämtad 2018-4-27]. 

 

Raab, O., Wikell, S. 2018. Webinarier om GDPR. Sveriges kommuner och landsting. 

https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengd

pr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen/webbinarieromgdpr.13105.html 

[Hämtad 2018-5-11]. 

 

 

Ringström, J. 2014. Diskursanalys: En analys av andra ordningen eller en andra rangens 

analys? http://diva-portal.org/smash/get/diva2:774273/FULLTEXT01  

[Hämtad 2018-3-5]. 

 

Sandström, F. 2018. Introduktion till GDPR. PowerPoint Presentation och föredrag. Delgivit 

via mail och deltagande av informationsträff. Atea.  

[Hämtad 2018-3-19]. 

 

SFS 1998:204. Personuppgiftslagen. Sveriges Riksdag. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204  

[Hämtad 2018-4-25]. 

 

Sheppard, Felicity. 2014. A brief history of the internet over the past 20 years and the role of 

the World Wide Web.  http://www.abc.net.au/news/2014-05-25/internet-changes-

over-20-years/5470442. 

[Hämtad 2018-3-20]. 
  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204
http://www.abc.net.au/news/2014-05-25/internet-changes-over-20-years/5470442
http://www.abc.net.au/news/2014-05-25/internet-changes-over-20-years/5470442


25 

Solon, O. 2018. How Europe's 'breakthrough' privacy law takes on Facebook and Google. The 

Guardian. https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/19/gdpr-facebook-

google-amazon-data-privacy-regulation  

[Hämtad 2018-4-25]. 

 

Tankard, Colin. "What the GDPR means for businesses." Network Security 2016.6 (2016):  

5-8. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353485816300563  

[Hämtad 2018-3-20]. 

 

Vetenskapsrådet. 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk och  

samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet. ISBN:91-7307- 008-4.  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

[Hämtad 2018-03-28]. 

https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/19/gdpr-facebook-google-amazon-data-privacy-regulation
https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/19/gdpr-facebook-google-amazon-data-privacy-regulation
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353485816300563
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

Bilaga 1 – Sammanställning av inledande information 
 

Följande av bilaga består av en sammanställning av den information via som delgavs via 

mail, telefonsamtal och ett fysiskt möte från det att kontakt skapades till att ett samarbete 

godkändes. 

 

Mitt namn är Robin Bahlenberg och jag studerar på det Beteendevetenskapliga programmet 

med inriktning mot IT-Miljöer vid Umeå Universitet. Just nu går vi in i perioden där vi ska 

skriva vårt examensarbete, jag läser vid institutionen för informatik och ska titta närmare på 

den kommande lagändringen gällande GDPR. Rent konkret så kommer det jag skriver om att 

handla om hur den kommande datalagsändringen påverkar den enskilda organisationen. 

Detta grundar sig i den kommande lagändring gällande GDPR som kommer att träda i kraft i 

Maj. Som följd av detta kommer reglerna kring hur behandlingen av information som kan 

knytas till privatpersoner och kunder ändras. Med detta sagt är frågeställningen/uppsatsens 

ämne: Hur datalagsändringen påverkar den enskilda verksamheten. 

  

Syftet med detta är att skapa en bild i vad som måste åtgärdas från organisationens sida för att 

anpassa sig till den nya lagen samt vad detta innebär för den enskilda individen, detta då det 

berör hantering av personuppgifter och data som kan knytas an till individuella personer. 

För att komma till vad detta skulle innebära för er så är förhoppningen att man kan ta del av 

information gällande organisationsstruktur, arbetssätt samt att man kan genomföra några 

intervjuer/mer ingående frågeformulär för att få reda på företagets/anställdas inställning till 

detta och vad detta kommer innebära för era kunder/berörda privatpersoner. Vid sidan av 

detta kommer jag att titta närmare på vad GDPR innebär och plocka fram vilka ändringar som 

faktiskt kommer ske i samband med denna lagändring.  

 

Tydliggöranden 

 

Avsikten med detta är att föra en diskursanalys och fallstudie kring vad kommunen anser 

behöver göras, vad som gjorts, vad som planeras och vilken den rådande inställningen är till 

detta. Det rör sig alltså INTE om att komma in och styra upp – det handlar rent om en studie 

i vad som lagen säger, vad verksamheter (kommunen med dess verksamheter i detta fall) 

behöver göra, ställer sig till det som den nya lagen innebär och hur verksamheten tacklar 

hanterar dessa potentiella omstruktureringar. Målet är att föra en dialog kring hur arbetarna 

ställer sig till det, hur arbetsprocessen är och vad det kommer innebära. Vad som 

förhoppningen är att ni kan bistå med några intervjuer för att generera en diskussion, 

kvalitativa data och en inblick i hur det sett ut för er innan och hur ni tänker kring 

omarbetning/tillvägagångssätt m.m. i samband med GDPR. Det är alltså en undersökning av 

er inställning och arbetsgång. Hoppas detta kan generera något värde för er, om inte självinsikt 

om det är något ni inte tänkt på etc. Data kommer transkriberas så att det inte kan kopplas till 

enskilda individer och självfallet kommer ni få ta del av arbetet då det är klart. 
  



 

Bilaga 2 - Intervjufrågor 
Här kommer de intervjufrågor som kom att utgöra grunden för de semistrukturerade 

intervjuerna som bidrog till en stor del av den data som användes i samband med den 

kvalitativa studien. 

 

1. Tillkännagivandet 

• Hur fick du/ni reda på att ändringarna om GDPR skulle komma att ske? 

• När fick du/ni reda på det? 

• Hur skulle du/ni säga att tankegångarna/diskussionen gick då/när ni fick reda på det? 

 

2. Planerande 

• Nu när ni hade vetskapen om att dessa ändringar skulle komma att äga rum, hur började 

diskussionen gå gällande planeringsarbetet inom ditt arbetsområde? 

• Det nämndes redan i samtalen om samarbetet här att ni har varit i kontakt med en konsult, 

hur kom ni fram till att detta var hur ni skulle tackla detta arbete? 

 

3. Genomförande 

• Skulle ni kunna berätta hur arbetet gått/vad som gjorts såhär långt? 

• Vad är det ni arbetar med i nuläget? 

• Efter att ni är klar med det område ni arbetar med i nuläget, hur ser det framtida arbetet 

ut i anpassningen till GDPR? (Mer specifikt fram tills det att lagändringen går igenom) 

 

4. Följder 

• Kommer detta påverka hur eran verksamhet fungerar i jämförelse med hur det varit fram 

tills nu? Skulle du/ni kunna ge några konkreta exempel? (Angående 

personuppgiftshantering, registrering etc?) 

• Vad kommer detta innebära för era kunder/klienter/berörda privatpersoner? Kommer de 

märka av några skillnader? 

 

5. Övriga frågor 

• Hur ställer du dig kring digitaliseringen? 

• Hur går dina tankar kring den framskridande tekniska utvecklingen vi ser idag? 

  



 

Bilaga 3 – Nya roller och begränsningar 
Nedan är listan av nya roller som togs upp på fortbildningsträffen komplett med vilka 

arbetsuppgifter det är som de har i respektive position. (Atea. 2018) 

 

Nya Roller 

Personuppgiftsansvarig 

En person som beslutar om medlen för och behandlingen av personuppgifter. 

(Datainspektionen, 2018) 

 

Personuppgiftsbiträde 

En person som i den personuppgiftsansvariges namn bearbetar personuppgifter. 

(Datainspektionen, 2018) 

 

Personuppgiftsunderbiträde 

En person som ensam ser till att personuppgiftsbehandlingen sker på rätt sätt. 

(Datainspektionen, 2018) 

 

Dataskyddsombud (Personuppgiftsombud) 

En person som kontrollerar att personuppgiftshanteringen görs på sätt och ger feedback 

gällande arbetsgången. (Datainspektionen, 2018) 

 

Tillsynsmyndighet (Datainspektionen) 

Myndighet som ser till att allt går till som det ska och kliver in om det behövs.  

 

Tydlighetsbegränsning 

Ändamålsbegränsning 

Innebär att ändamålet av personuppgiftsbehandlingen ska begränsa vad och hur mycket som 

samlas in och ska inte användas till något annat än det avsedda ändamålet. (Landstingsarkivet, 

2018) 

 

Uppgiftsminimering 

Innebär att insamlingen av personuppgifter begränsas då man ska sträva efter att inte samla 

på sig mer än vad som krävs för uppgiften, samt att inte lagra bara för att ”ha kvar” uppgifterna. 

(Danielsson et al. 2018) 

 

Korrekthet 

Innebär att de personuppgifter som samlats in ska stämma och inte vara utdaterade.  

(Bergh. 2018) 

 

Lagringsminimering 

Innebär att de lagrade personuppgifterna lagras på ett sådant sätt att de skyddar rättigheterna 

hos den personen vars persondata lagras. (Riksarkivet)  
  



 

Integritet och konfidentialitet 

Innebär att personuppgifterna ska vara skyddade från icke tillåten behandling från av 

obehöriga och samt att informationen ska vara utformad så att det inte går att utläsa vem det 

handlar om som utomstående.  

 

Ansvarsskyldighet  

Innebär att dokumentationskraven är höga och att man kan bevisa att man följer lagen. 

Danielsson et al 


