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Med framväxten  av teknologin  och internet blir det allt vanligare och lättare att sprida, samla 

in och behandla information. Organisationer använder sedan informationsinsamlingen till sin 

egen nytta exempelvis i marknadsföringssyfte  genom att analysera individers beteenden uti- 

från informationen de lämnar ifrån sig. Den personliga integriteten har bland annat blivit ifrå- 

gasatt då många  individer inte är medvetna  om hur  deras uppgifter  används och således inte 

har kontroll över dem.  Följaktligen träder en ny EU-förordning  i kraft – GDPR i maj 2018  

som ska ge individen kontroll över sina uppgifter och öka den personliga integriteten. Under- 

sökningar har dock visat att många organisationer inte är redo inför lagen. I denna studie be- 

handlas detta problemområde genom att undersöka hur olika organisationer hanterar utma- 

ningarna respektive lösningarna i sina förberedelser för att motsvara kraven i GDPR. En kva- 

litativ studie har genomförts där resultatet visade fler utmaningar än lösningar som försvårar 

förberedelseprocessen för organisationer, framförallt i hur  organisationer ska hantera kraven 

på ökad transparens och samtycke. Studien fann även att små organisationer löser dessa ut- 

maningar genom att förlita sig på standardlösningar från stora system-, lagrings- och driftleve- 

rantörer. Vidare visar resultatet att det främst krävs utbildning och organisationsändringar 

utöver ett nytt  tankesätt  för att kunna  hantera kraven på personlig integritet. 
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 

Informations-  och kommunikationsteknik  har öppnat upp för enorma  möjligheter  i våra liv 

och tillsammans med den snabba utvecklingen av IT har information bearbetats, lagrats och 

spridits i mängder under åren genom bland annat internet. Tekniska utrustningar såsom 

smartmobiler och surfplattor har ökat kommunikationsmöjligheterna och gjort att information 

blir mer lättillgänglig. Dessa används även av allt yngre  personer (Davidsson & Findahl, 

2016) och med snabbare bredbandshastighet, samt lägre kostnader för uppkoppling bidrar det 

till att information strömmar  nu mer än någonsin.  Följaktligen har det lett till ökad använd- 

ning och detta i sin tur har genererat ännu  mer information  och ett nytt  beteende som lett till 

att många personer är konstant uppkopplade på nätet. Detta kan utläsas i undersökningarna 

Svenskarna och Internet gjorda av Stiftelsen för internetinfrastruktur  2014 respektive 2016 

där de har tittat på hur Sveriges befolkning använder internet (Findahl, 2014; Davidsson & 

Findahl, 2016). I undersökningarna berättar de bland annat att internetuppkopplingen har ökat 

från 2014 till 2016 med 20,8 timmar i veckan till 23,6 timmar  i veckan. Davidsson och Fin- 

dahl (2016) skriver även att internet som informationskälla har ökat med åren och inte enbart 

bland unga utan bland genomsnittet av användarna.  Vidare nämner  de att internetanvänd- 

ningen fortsätter att öka, vilket i sin tur ökar informationsspridningen (Davidsson & Findahl, 

2016). 
 

Denna tillgång till teknisk utrustning, samt billigare kommunikationskostnader har skapat nya 

beteenden, vilket lett till att organisationer fått idéer och skapat nya tillämpningar. När vi 

använder tjänster på internet lämnar vi ifrån oss massor av spår i form av information (Ed- 

ström & Kleberg, 2015) och denna information används i sin tur för att hitta nya affärsmöj- 

ligheter. Ebner, Buhnen och Urbach (2014) betonar att informationsinsamlingen har varit 

väsentligt för organisationers nyttjande och enligt Statens  Offentliga  Utredning  (SOU 

2016:41) förekommer det att sociala medier använder informationen för egna ändamål och 

sprider den även vidare till andra företag. Denna informationsinsamling faller även under 

begreppet Big Data som enligt Sagiroglu och Sinanc (2013) kan användas till att avslöja  

dolda mönster. Vidare används detta av organisationer för att analysera, tolka och profilera 

individen utifrån bland annat  dess beteendemönster  och forma  exempelvis direktreklam till 

en individ (ENISA, 2015). 
 

Då det idag är möjligt att behandla stora mängder uppgifter om individer på ett närgånget sätt 

beslöt Sveriges regering den 8 maj 2014 att tillsätta en parlamentarisk kommitté (Integritets- 

kommittén) med  uppdrag att kartlägga  och analysera faktiska och potentiella risker för in- 

trång på den personliga integriteten som kan uppkomma i samband med användning av in- 

formationsteknik (SOU 2014:65). Undersökningen genomfördes på olika områden som sko- 

lor, arbetsliv, hälsa och sjukvård, sociala medier med mera. Som ett resultat kom integritets- 

kommittén bland annat med ett delbetänkande där det framgår att den digitala utvecklingen 

innebär en genomgripande  förändring av samhället och enskilda individers livsvillkor (SOU 
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2016:41). De kom även fram till att personuppgifter  i digital form genereras och används  i 

allt högre grad då spridningen och utbytet ökar över hela världen. Ur den enskildes perspektiv 

innebär utvecklingen att kunskapen och möjligheten att påverka hur uppgifterna hanteras 

kontinuerligt  krymper  i förhållande till den ökade hanteringen  i samhället (SOU 2016:41). 

Integritetskommitténs generella slutsats var därför att den enskilde individen parallellt med 

den digitala utvecklingen  utsätts  för stegvisa försämringar  av den personliga integriteten 

(SOU 2016:41). Många  användare lämnar  ut sin information i utbyte  mot att få bruka  en 

tjänst utan att vara medvetna om vad de har gett samtycke till (Nissenbaum, 2010) då de inte 

förstår användarvillkoren som är långa, vaga och svårt skrivna (SOU 2016: 41). De kan dess- 

utom innehålla oklarheter om hur  länge uppgifter  får lagras (SOU 2016: 41). 
 

Framväxten av teknologin och internet har genererat många möjligheter, men  även lett till att 

den personliga integriteten måste  belysas. Redan på 90-talet togs begreppet Privacy by De- 

sign (PbD), även kallat inbyggd integritet, fram som idé om att i ett tidigt skede beakta per- 

sonlig integritet i utveckling av lösningar som hanterar persondata (Cavoukian, 2010). Vidare 

ska beaktandet av personlig integritet löpa under hela systemets livscykel för att öka inform- 

ationssäkerheten och den personliga integriteten (Cavoukian, 2010). Detta kan genomföras 

exempelvis genom  att minimera  informationsinsamlingen,  begränsa  behörighetsåtkomsten 

och skydda uppgifterna med hjälp av olika tekniska lösningar (Cavoukian, 2010). Andra 

skyddsåtgärder som rekommenderas av bland annat OECD och ENISA är exempelvis ano- 

nymisering, pseudonymisering och kryptering, men dessa kan vara svåra att införa inom vissa 

samhällssektorer och således anses det finnas  ett behov av samordning  på nationell nivå när 

det gäller exempelvis standarder och normer (SOU 2016:41). Europaparlamentet och Europe- 

iska unionens råd har således antagit ett nytt  direktiv, GDPR, som träder i kraft den 25 maj 

2018 för att ställa krav på organisationers hantering av personlig information och på så sätt 

bland annat stärka individens rätt till personlig integritet (Europaparlamentet och rådets för- 

ordning,  EU, 2016/679). 

 

 

1.2 Problembeskrivning 

Krav på hur datasystem och omkringliggande rutiner ska byggas sker oftast utifrån beskrivna 

affärsprocesser med krav på funktionalitet samt med icke-funktionella krav som oftast ska 

säkerställa stabilitet, tillgänglighet och informationssäkerhet. Inom informationssäkerhetsom- 

rådet finns det vedertagna ramverk såsom ISO 27000 (SIS, u.å.) vars krav har fått stor sprid- 

ning. Ett annat välanvänt regelverk med krav finns inom kreditkortsvärlden och heter PCI- 

DSS där skydd av kortets information, samt transaktionerna är i fokus (PCI, 2017). Något 

liknande krav på hantering av personlig integritet har däremot inte fått samma acceptans och 

spridning. 

 

Personuppgiftslagen (PuL) har funnits sedan 1998 för att skydda personuppgifter som be- 

handlas i Sverige (SFS 1998:204). Dock har kraven på personlig integritet inte varit i fokus 

trots att det redan sedan 1990-talet har funnits ett tänk kring inbyggd personlig integritet (Ca- 

voukian, 2010), vilket först nu har använts som exempel i förarbetet till GDPR (Europapar- 

lamentet och rådets förordning, EU, 2016/679). Som nämnt tidigare benämns  detta som Pri- 

vacy by Design eller inbyggd integritet och innehåller lösningar på de krav som GDPR ställer 

på övergripande affärsstrategier och andra styrdokument som talar om hur affärer ska bedri- 

vas, hur system ska byggas,  samt inte minst acceptera synen på kundens  uppgifter  som sam-  

las in för att kunna  leverera begärd tjänst (Europaparlamentet  och rådets förordning, EU, 
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2016/679). Med andra ord hur den personliga integriteten ska styra organisationens sätt att 

arbeta, samt bygga  sina system och processer. 

 

Redan i samband med insamlingen av informationen måste organisationen enligt Europapar- 

lamentet och rådets förordning (EU, 2016/679) mycket tydligt redovisa ändamålet med in- 

samlingen och i vilket syfte informationen ska användas. Vidare står det i förordningen att 

organisationer endast får samla in exakt den information som behövs. Detta blir en utmaning 

för de företag vars affärsidé bygger  på analyser av information för att hitta nya  affärsidéer 

och målgrupper, såsom exempelvis tillämpningar kring Big Data och CRM-system som är 

vana att laborera med uppgifterna. En ytterligare utmaning för organisationer blir att följa 

lagens krav på att hålla reda på var informationen finns, att den alltid är korrekt, samt att den 

ska gallras bort, antingen på den registrerades begäran eller när det inte föreligger något än- 

damål eller syfte längre att spara informationen  (Europaparlamentet och rådets förordning, 

EU,  2016/679). Framväxten  av molntjänster  skapar även frågor kring vem som är ansvarig 

för insamlingen och lagringen av information då många organisationer använder sig utav ex- 

terna molnleverantörer för att hantera personuppgifterna (Datainspektionen, 2016). Enligt en 

granskning från Datainspektionen (2011) har organisationer bristande kunskap om hur moln- 

leverantörer hanterar personuppgifter åt dem. Framöver måste organisationer dock kunna 

påvisa att de har samma kontroll över dessa uppgifter, som om det vore de själva som skötte 

det (Europaparlamentet och rådets förordning, EU, 2016/679). 
 

Dimensional Research (2016) gjorde en undersökning åt Dell (2016) för att ta reda på hur väl 

förberedda Dells kunder var inför kraven i GDPR. Undersökningen omfattade 821 organisat- 

ioner i världen varav drygt 100 var från Sverige. Resultatet visade bland annat att endast 33 

procent av de svenska organisationerna i undersökningen anser sig vara förberedda inför la- 

gen medan 39 procent uppgav att de saknar en plan och 28 procent svarade att de inte visste 

vilka krav som deras företag måste uppfylla (Dimensional Research, 2016). Beroende på vil- 

ken typ av verksamhet som bedrivs, blir utmaningarna och konsekvenserna olika stora vad 

gäller att motsvara kraven i GDPR. Det finns många sätt att lösa dessa utmaningar  på bero- 

ende på vilka vägar man önskar ta mot framtiden och vi vill därför höra efter med olika orga- 

nisationer hur de ser på frågan kring hantering av personlig  integritet. 

 

 

1.3 Forskningsfråga 

Hur beaktar olika organisationer den personliga integriteten vid förberedelser inför Data- 

skyddsförordningen (GDPR)? 

 

 

1.4 Syfte 

I maj 2018 måste organisationer kunna hantera de krav som formulerats i GDPR. Ett av de 

viktigaste syftena med kraven är att organisationen ska kunna  påvisa en respektfull hantering 

av personlig integritet. Därför måste organisationer kunna  skydda personuppgifterna  genom  

att ha kontroll på vilken information som har samlats in, var informationen finns, samt kunna 

hantera den om den registrerade önskar få gjort en ändring eller ett återkallande. Undersök- 

ningar har dock visat att många organisationer inte är förberedda inför lagen och således går 

den här uppsatsen ut på att ta reda på vilka utmaningar  och lösningar organisationer  identifie- 
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rar för att kunna  beakta personlig integritet utifrån PbD och kraven i  GDPR. 

 

 

1.5 Avgränsningar 

Med beakta menas hur organisationer medvetet eller omedvetet använder PbD för att skydda 

den personliga integriteten. Den personliga integriteten syftar därmed till den enskilde indi- 

videns rätt att kontrollera dennes privata information. Organisationer syftar till företag och 

myndigheter som har eller håller på att förbereda sig inför GDPR. Med förberedelser menas 

de åtgärder organisationer har eller håller på att vidta för att anpassa sig till GDPR. 
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2 Litteraturgenomgång 
 

2.1 Definition av informationssäkerhet och  integritet 

 

2.1.1  Informationssäkerhet 
 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beskriver informationssäkerhet  som en sam- 

lad effekt av åtgärder för att minska riskerna som påverkar informationens tillgänglighet, rik- 

tighet, konfidentialitet och spårbarhet (MSB, 2009). Swedish Standard Institute (SIS, 2003) 

beskriver dessa egenskaper som följande: 
 

● Tillgänglighet: Information ska finnas tillgängligt för behöriga användare vid behov i 

den utsträckningen  som krävs, samt att det ska vara inom önskad tid. 

 

● Riktighet: Information får inte modifieras av obehöriga eller av misstag, det vill säga 

information ska skyddas mot  externa  hot. 

 

● Konfidentialitet: Innehållet i ett informationsobjekt får inte göras tillgängligt eller av- 

slöjas för obehöriga. 

 

● Spårbarhet: Man ska kunna följa utförda aktiviteter i systemet till en identifierad an- 

vändare på ett entydigt sätt. 

 

Informationssäkerhet  handlar således om att säkra lagringen av information i system mot  

bland annat obehörig åtkomst eller oönskade ändringar. Följaktligen är det viktigt att tillgäng- 

ligheten av informationen är korrekt och riktig, samt att användarna av informationen ska 

endast ha åtkomst om behovet finns. Således ska det öka säkerheten av bland annat personlig 

integritet, samt minimera  risken för obehörig tillgång av informationen. 

 

2.1.2   Personlig integritet 
 

Enligt lagen.nu (lagen.nu, u.å) definieras personlig integritet som “Den enskildes rätt att kon- 

trollera vem som kan få tillgång till dennes privata information”. Dock finns det ingen veder- 

tagen definition av begreppet personlig integritet då uppfattningen av integritet varierar bero- 

ende på kontexten  (Boyd, 2010). Således kan detta skapa problem för både organisationer 

och individ beroende på var gränsen går innan det blir ett övertramp på en individs integritet. 

Carlsson och Jacobsson (2012) förklarar att eventuella följder av en otydlig definition av be- 

greppet är att individen inte har full kontroll över sin personliga information på nätet. De 

nämner även att begreppet personlig integritet är en paradox då det krävs att individen lämnar 

ut information för att kunna ta del av annan. Ett exempel för individen att få bruka en tjänst 

såsom Facebook, är att individen behöver lämna ut information  som namn,  ålder, mail, samt 

ett medgivande  för att informationsinsamlingen  ska kunna  användas  av en tredje part (SOU 
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2016:41). Således förklarar Carlsson och Jacobsson (2012) att individen inte fullständigt kan 

kontrollera vad denne vill dela med sig eller inte, vilket motsäger lagens definition av person- 

lig integritet. Följaktligen har integritetsfrågan betonats nu mer än någonsin och huruvida 

integriteten tas i beaktning vid användning av personuppgifter har ifrågasatts (Europaparla- 

mentets  och rådets förordning, EU,  2016/679). 

 

 

2.2 Personuppgifter 

 

2.2.1 Definition av personuppgifter 
 

Enligt personuppgiftslagen definieras personuppgifter som: “All slags information som direkt 

eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.” (3§ SFS 1998: 204). Detta kan 

innebära namn, personnummer, adress eller annan information som kan kopplas till en fysisk 

person. Oftast är det en kombination av exempelvis namn  och adress som blir härledbara till 

en enskild fysisk person och faller under definitionen personuppgifter. Ett enskilt personnamn 

är svårare att härleda till en enskild fysisk person utan kombinationen och kan således inte 

definieras som personuppgift  om det inte går att härleda till en enstaka individ. 

 

2.2.2 Personuppgiftslagen (PuL) 
 

Sveriges rikes lag beskriver syftet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204) på följande sätt: 

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

genom behandling av personuppgifter.” (1§ SFS 1998:204). PuL kom 1998 och är en svensk 

lag som reglerar hur personuppgifter får lov att användas och behandlas i samhället, samt 

innehåller regler för att skydda människors personliga integritet (SFS 1998:204). Lagen byg- 

ger på gemensamma regler som har beslutats inom EU men kommer att ersättas av GDPR 

2018 (Datainspektionen,  2017a). 
 

Fram tills GDPR träder i kraft styr PuL vad som gäller för personuppgifter som behandlas av 

såväl datorer som med papper och penna, exempelvis vid lagring, insamling eller bearbetning 

(Datainspektionen, 2017a) med visst undantag för tryckfrihetsförordningen, samt yttrandefri- 

hetsgrundlagen (SFS 1998:204). Lagen förbjuder bland annat spridning och bearbetning av 

personuppgifter om tillstånd från de berörda personerna saknas och bygger därmed på sam- 

tycke och information till de registrerade (SFS 1998:204). En skillnad att belysa mellan PuL 

och GDPR är att den så kallade Missbruksregeln som idag finns i PuL kommer att upphöra 

(Datainspektionen 2017c). Denna regel innebär att personuppgifter får hanteras fritt i ostruk- 

turerat material så länge det inte är kränkande, i exempelvis e-post eller på internet (Datain- 

spektionen, 2017c). När denna regel försvinner innebär det att personuppgifter i bland annat e-

post eller webbplatser rättas efter samma regler som gäller för personuppgifter i databaser och 

ärendehanteringssystem (Datainspektionen, 2017c). Organisationer som hanterar ostruk- 

turerad information i dagsläget behöver således kartlägga sina behandlingar av personuppgif- 

ter för att inte riskera en sanktionsavgift som tillkommer med GDPR om man inte motsvarar 

kraven (Datainspektionen, 2017c). 
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2.3 Dataskyddsförordningen  (GDPR) 

 

2.3.1 Definition av GDPR 
 

General Data Protection Regulation (GDPR) eller Dataskyddsförordningen på svenska, är ett 

regelverk som kommer gälla i hela EU och står för behandling av personuppgifter (Datain- 

spektionen, 2016). Detta regelverk ska som nämnt tidigare ersätta PuL den 25 maj 2018 och 

kommer bland annat ställa högre krav på hur personuppgifter får hanteras av organisationer 

(Datainspektionen, 2017b). Förordningen gäller alla organisationer som hanterar personupp- 

gifter, vilket således kan ses som merparten då de flesta organisationer hanterar exempelvis 

anställdas personuppgifter. 

 

2.3.2 Varför GDPR? 
 

Enligt Europaparlamentets  och rådets förordning  (EU, 2016/679) beror en av anledningarna 

till det nya regelverkets tillkomst på teknologins utveckling, vilket har skapat utmaningar vad 

gäller skyddet av personuppgifter. Nya teknologier såsom molntjänster, sociala nätverk eller 

tjänster som använder platslokalisering har ökat behandlingen av personlig information mar- 

kant (European Commission, 2016b) och således behövs en ny lag som kan skydda den per- 

sonliga integriteten. 

 

2.3.3 Hur påverkas organisationer av GDPR? 
 

GDPR kommer som tidigare nämnt att ställa högre säkerhetskrav vid hantering av person- 

uppgifter, det vill säga att organisationer måste ta hänsyn till hur  personuppgifter  hanteras 

och därmed kommer  det ställas krav på nya  rutiner och processer för säker hantering  av ex- 

empelvis register (PwC, 2017). Ansvaret för rollen som personuppgiftsansvarig kommer även 

att förtydligas och numera kommer det i vissa fall att krävas ett dataskyddsombud  som ska se 

till att såväl tekniska som organisatoriska åtgärder vidtas för att leva upp till kraven, samt 

integrera nödvändiga skyddsåtgärder (Europaparlamentet och rådets förordning, EU, 

2016/679). Europaparlamentets och rådets förordning (EU, 2016/679) anser att utveckling, 

utformning, urval och användning av applikationer, tjänster och produkter som behandlar 

personuppgifter på något sätt för att uppfylla sitt syfte, bör beakta rätten till dataskydd vid 

utveckling och utformning, samt att principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som 

standard även bör beaktas vid offentliga upphandlingar. Organisationer  måste vidare förtyd- 

liga syftet med insamlingen och behandlingen av personuppgifterna, samt att behandlingen 

endast får ske vid samtycke från individen eller genom laglig grund (Nilsson, 2016). Organi- 

sationerna har även ett krav på sig att de ska kunna visa hur de hanterar uppgifter och vara 

transparenta, samt att integritetsskydd  ska finnas  inbyggt  i systemet  (Nilsson, 2016). I det 

stora hela innebär detta enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU, 2016/679) att 

organisationer måste få ordning och reda, samt ha större kontroll på vilken information de 

samlar in, vad den ska användas  till och var den finns. 
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2.3.4 Hur påverkas individens personuppgifter av GDPR? 
 

Att ha kontroll över sina personuppgifter är en grundläggande rättighet  som varje individ har 

och för att skydda individens rättigheter har den Europeiska kommittén stiftat nya regler 

(European Commission, 2016b). Exempelvis kommer regelverket kräva att vid behandling av 

EU-medborgares personuppgifter  måste  tjänsten klart och tydligt  informera att dessa uppgif- 

ter kommer att bli insamlade och individen måste aktivt godkänna detta. Vidare ska individen 

kunna ha fri och lätt åtkomst till personuppgifterna, samt ha rätt att kunna ändra, flytta eller 

radera informationen om organisationer inte har ett ändamål till lagringen eller om informat- 

ionen är inkorrekt (Europaparlamentets och rådets förordning,  EU, 2016/679). Om uppgifter- 

na skulle råka raderas, ändras eller hamna i fel händer är tjänsteleverantören skyldig att med- 

dela Datainspektionen inom 72 timmar från det att incidenten upptäcks och beroende på risk- 

nivån, även den berörda individen (European Commission, 2016b). Lagen är således upp- 

byggd från individens perspektiv snarare än organisationernas och eventuella felsteg av orga- 

nisationerna kan leda till stora konsekvenser. 

 

2.3.5 Konsekvenser om man inte motsvarar kraven i GDPR 
 

Med inrättningen av GDPR kommer konsekvenserna att öka jämfört med tidigare lag, det vill 

säga PuL om man inte motsvarar kraven. Efterföljer man  inte lagen riskerar organisationerna  

att få sanktionsavgifter på upp till fyra procent av organisationens globala årsomsättning 

(Europaparlamentets och rådets förordning, EU, 2016/679) alternativt 20 miljoner Euro som 

maxbelopp (Datainspektionen, 2017b). Dessa konsekvenser kan således påverka hela organi- 

sationens existens. Cavoukian och Weiss (2012) menar därmed att beaktar man den person- 

liga integriteten i början av utvecklingsfasen  som en del av kravspecifikationen,  underlättar 

det för organisationerna att anpassa sig till kommande krav. Exempelvis när GDPR träder i 

kraft är ett av kraven i lagen att integritet ska skyddas  per default och ett sätt att gå tillväga  

för att uppnå det är genom PbD, som är ett rekommenderat ramverk enligt GDPR (European 

Commission, 2016a). Detta innebär att de system som inte motsvarar kraven i dagsläget som 

exempelvis inbyggt integritetsskydd, behöver vidareutvecklas och minimera insamlingen av 

personuppgifter för att inte riskera sanktionsavgifter (Europaparlamentets och rådets förord- 

ning,  EU, 2016/679). 
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2.4 Privacy by Design 

 

2.4.1 Definition av begreppet 
 

Syftet med ramverket PbD går ut på att skydda individens integritet genom att beakta integri- 

tetsfrågor i ett tidigt skede, vilket ska ge en form av kontroll  över informationen  från början 

vid informationsinsamling till slutet vid avveckling av samma information. Med tanke på den 

snabbt växande  teknologin som medför förändringar  är det viktigt att beakta  personligt skydd 

i ett tidigt skede då system kan innehålla risker som kan vara svåra att hantera efter det att 

designens grund är byggd (Schaar, 2010). I Statens Offentliga Utredning (SOU 2016:41) står  

det att inbyggt integritetsskydd, det vill säga PbD är en term för att beskriva system och lös- 

ningar där skyddet för personlig information är en integrerad del och ett grundkrav från bör- 

jan, vid utveckling av system eller lösningar och löper som en röd tråd genom hela systemets 

livscykel. Vidare nämner de att motsatsen till denna metodik är att försöka lägga till skydd i 

efterhand, till exempel genom införande av informationssäkerhetsåtgärder som syftar till att 

förhindra att känsliga uppgifter nås av obehöriga. Trots att det i dagsläget finns välbeprövad 

och tillgänglig teknik  för att hantera  integriteten  så innebär inbyggt  integritetsskydd  att tänka 

i nya banor (SOU, 2016:41), vilket ställer nya krav på organisationer för att integritetssäkra 

sina system. 
 

PbD formulerades av Dr. Ann Cavoukian, Information och Privacy Commissioner, Ontario, 

Kanada, redan på 90-talet (Cavoukian, 2010). Kraven på personlig integritet har därefter ökat 

med åren och således har inbyggd integritet lyfts fram på nytt. Enligt Cavoukian (2011) har 

drivkraften för PbD vuxit stadigt sedan den enhälliga genomgången av Privacy by Design 

Resolution vid den 32:e Internationella Konferensen för Dataskydd och Sekretesskommiss- 

ionärer i Jerusalem (Cavoukian, 2011). Principerna i PbD har även blivit mottagna och föräd- 

lade vid många länders arbete med personlig integritet, däribland hos Europakommissionens 

olika arbeten med dataskyddsförordningar (Cavoukian, 2011). PbD är således ett alltmer po- 

pulärt paradigm som även myndigheterna nu genom  GDPR anammar  (Koops & Leenes, 

2014). 
 

I Statens Offentliga Utredning (SOU, 2016:41) står det även att The European Union  Agency 

for Network and Information Security (ENISA), som har som uppdrag att samordna EU:s 

arbete med nät- och informationssäkerhet, bland annat har tagit fram en guide 2014 som be- 

skriver hur skyddet av integritet kan utformas  i IT-relaterade tjänster och system.  I denna  

guide har ENISA (2014) utvecklat konceptet till Privacy by Design and Data Protection by 

Design för att stötta organisationer i hur de kan samordna informationssäkerhetsarbetet med 

integritetsaspekter i syfte att skydda den enskildes integritet. Denna studie kommer dock som 

nämnts  i avgränsningar  att enbart förhållas till PbD som omnämns  i GDPR. 
 

De sju grundläggande principerna som Pbd består av enligt Cavoukian (2010) är: Proactive 

not Reactive, Privacy as the Default, Privacy Embedded into the Design, Full Functionality, 

End-to-End Security, Visibility and Transparency och Respect for User Privacy (se 2.4.3 De 

sju grundprinciperna  i PbD). 
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2.4.2 Kritik mot användning av PbD 
 

Van Lieshout et al. (2011) ifrågasatte hur väl PbD kan säkra system då det generellt fanns lite 

forskning kring det. Genom att göra en studie kring begreppet och genom intervjuer, samt 

tekniska demonstrationer  har de kommit  fram till att PbD kan öka säkerheten på system utan  

att minska på funktionaliteten. Dock lyfter  Van Lieshout  et al. (2011) fram ett antal utma- 

ningar  som kan försvåra implementeringen  av PbD såsom kostnader för projektet eller brist 

på förtroende från slutanvändarna. Vidare nämner ENISA (2014) ett par begränsningar med 

PbD, exempelvis att olika samhällen värderar information olika, vilket leder till att uppgifts- 

minimering  blir diffust.  De betonar även de att appliceringen av PbD metoder  kan  innebära 

en balans mellan integritet och användning (ENISA, 2014). Detta då komplexiteten av system 

ökar med ökat integritetsskydd,  vilket kan leda till begränsningar  i systemet  (ENISA, 2014). 

 

2.4.3 De sju grundprinciperna i PbD 
 

1. Proactive not Reactive; Preventative not Remedial 

Detta pekar på behovet av ett ansvarskoncept där sekretesspolicyer, samt mekanismer ska 

finnas på plats så att integritetsfrågor kan lösas innan de leder till ett problem (Cavoukian, 

Taylor & Abrams, 2010). Principerna kan appliceras på flera plan, exempelvis inom organi- 

sationen, inom den fysiska designen eller vid utvecklingen  av system (Cavoukian,  2010). 

Således ska dokument, strategier och metoder säkerställa integritetsskydd och kunna identifi- 

era bristfällig designutveckling samt arbetssätt, vilket syftar till att hindra integritetsriskerna 

från att uppstå (Cavoukian, 2010). 

 

2. Privacy as the Default 

Syftar till att endast samla in ett minimum  av information som behövs för ändamålet, göra 

detta känt för den registrerade via samtycke  och endast låta behöriga utföra  förändringar  för 

att rätta till felaktigheter  (David & Prosch, 2010). Detta styrks  även av Cavoukian,  Taylor 

och Abrams (2010) som förklarar att tydliga organisatoriska regler måste skapas för att klar- 

göra att informationen endast ska samlas in och användas på ett sätt som respekterar indivi- 

duella förväntningar och en säker informationsmiljö, vilket även framgår i GDPR. Vidare ska 

insamlingen av uppgifter minimeras och begränsas till det som är nödvändigt för att kunna 

fullfölja syftet (Datainspektionen, 2012). Personuppgifter ska således skyddas automatiskt i IT-

system eller i arbetsflödet (Cavoukian, 2010) och åtkomsten till personuppgifterna ska 

begränsas till de i organisationen som behöver det i sina arbetsuppgifter och därför ska IT- 

systemen  vara utformade  med  behörighetsstyrning (Datainspektionen, 2012). 
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3. Privacy Embedded into the Design 

Integritet behöver bli en del i IT-systemets design och arkitektur istället för något  man lägger 

till i efterhand (Cavoukian, 2010). Detta för att eftersträva att den personliga integriteten blir 

en del av kärnfunktioner som levereras utan att minska funktionalitet (Cavoukian, 2010). Sy- 

stemet ska således vara byggt för att minimera integritetsriskerna på ett sätt som även beaktar 

eventuella felhanteringar av användaren, det vill säga begränsa fel på grund av den mänskliga 

faktorn (Cavoukian, u.å.). Personlig information bör dessutom anonymiseras, vilket exempel- 

vis kan göras genom pseudonymisering, som innebär att identifierande personuppgifter  er- 

sätts med icke-identifierbar information för att minska  integritetsriskerna (ENISA,  2015). 

Detta bör göras så fort som möjligt för att förhindra data mining som innebär att man använ- 

der verktyg för att upptäcka mönster i stora datamängder. Vidare kan man skydda gränssnitt 

som tar in information genom exempelvis formulär med färdiga valalternativ (David och 

Prosch, 2010). 

 

Andra faktorer att beakta för att öka säkerheten av inbyggt integritetsskydd är exempelvis 

autentisering, kryptering, rutiner och tydlig information, loggning, säkerhetskopiering och 

säker utplåning (Datainspektionen, 2012). 
 

● Autentisering  - Autentisering  innebär att man gör en identitetskontroll  för att bevisa 

att den angivna identiteten överensstämmer (Halvarsson & Morin, 2000). Syftet är att 

endast behöriga ska få åtkomst till information (ENISA, 2015), vilket kan ske exem- 

pelvis via lösenord som är det minsta kravet bland olika autentiseringsmetoder (Data- 

inspektionen,  2012). David och Prosch (2010) anser däremot att man bör använda 

stark autentiseringsteknik som exempelvis one-time password som är giltigt endast för 

en inloggningssession eller biometrics som är relaterade till mänskliga egenskaper 

såsom exempelvis ett fingeravtryck. 

● Kryptering - Kryptering innebär att en läsbar information omvandlas till att bli oläs- 

bar genom matematiska algoritmer (Halvarsson & Morin, 2000). Således kan krypte- 

ring användas för att skydda personuppgifter via exempelvis kommunikation över in- 

ternet, i databaser eller på mobila enheter för att hindra obehörig åtkomst (Datain- 

spektionen, 2012). 

● Rutiner och tydlig information - Med rutiner och tydlig information innebär det att 

systemets användare ska kunna följa stegen i sitt arbetsflöde för att undvika eventuell 

felhantering  eller misstag (Datainspektionen, 2012). 

● Loggning - Med loggning innebär det att vid obehörig åtkomst ska man kunna utreda 

utifrån loggen var denna felaktiga åtkomst gjordes, det vill säga att det ska vara spår- 

bart (Datainspektionen, 2012). 

● Säkerhetskopiering - Det ska finnas stöd för säkerhetskopiering vid eventuella för- 

luster av originaldata. Detta innebär även att man behöver applicera inbyggd  integritet 

i systemen som tillhandahåller säkerhetskopiorna (Datainspektionen, 2012). Automa- 

tiska metoder för gallring bör även finnas då personuppgifter kan sparas längre än vad 

som behövs i säkerhetskopiorna  (Datainspektionen, 2012). 

● Säker utplåning - Med säker utplåning innebär det att om hela eller delar av systemet 

skulle tas ur drift ska all information i systemet vara skyddade mot att det läcker ut 

(Datainspektionen, 2012). Detta kan förebyggas med metoder för radering av inform- 

ation, samt att läckagerisken minskar  om man använder  kryptering. 
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4. Full Functionality; Positive-Sum, not Zero-Sum 

Syftar till att alla intressen och mål ska tillgodoses vid integrering av integritet i exempelvis 

ett system, process eller teknologi utan kompromisser. Således ska full funktionalitet efter- 

strävas där ingen aspekt görs mer fördelaktig på bekostnad av en annan. Cavoukian (2010) 

antyder att integritet oftast hamnar i en så kallad zero-sum position som innebär att andra 

intressen prioriteras över integriteten,  vilket inte är ett sätt att gå tillväga. 

 

5. End-to-End Security; Lifecycle Protection 

Integriteten ska vara inbäddad i IT-systemet redan innan den första informationen  samlas in 

och fortsätta under hela IT-systemets livscykel (Cavoukian, 2010). Vidare ska personuppgif- 

ter endast sparas tills ändamålet är fullföljt och därefter kan det behövas automatiska metoder 

för gallring för att radera uppgifterna från bland annat säkerhetskopior som nämnt ovan. Så- 

ledes ska det finnas tydliga standarder som säkerställer konfidentialitet, integritet och till- 

gänglighet av personlig information genom hela livscykeln. David och Prosch (2010) tycker 

att man redan innan insamlingen av information bör bestämma lagringsperiod och förstörelse 

tid av informationen  för att skapa kontroll. 

 

6. Visibility and Transparency 

Syftar till öppenhet och ärlighet mot individer i form av förtroende med kontroll, vilket går ut 

på att försäkra alla intressenter om att uppsatta löften och mål uppnås, samt att dessa delar  

och funktioner är synliga och transparenta för individer och leverantörer (Cavoukian, 2010). 

Således är en organisation ansvarsskyldig att visa hur de skyddar den insamlade information- 

en om en individ. Alla integritetsrelaterade policyer och utförande ska därmed vara dokumen- 

terade och vid överföring av personuppgifter till tredje part ska motsvarande integritetsskydd 

säkerställas genom  exempelvis kontrakt  (Cavoukian, u.å.). 

 

7. Respect for User Privacy 

Kräver att arkitekter och operatörer ska sätta den enskilda individens intressen i centrum ge- 

nom att erbjuda integritet som standard och användarvänliga funktioner (Cavoukian, 2010). 

Respekt för individens integritet kräver även att verksamhetsprocesser och arkitektur  tar detta 

i beaktning och således arbetar kring integritetsfrågan genom hela organisationen, exempelvis 

om man jobbar med logistik ska man se till att paketinnehållet inte är identifierbar utifrån 

själva paketet (David & Prosch, 2010). Vidare menar de att lämplig utbildning till alla som 

arbetar med personuppgifter bör ges för att skapa förståelse och respekt för den personliga 

integriteten. 

 

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU, 2016/679) måste insamlade person- 

uppgifterna vara korrekta, hela och uppdaterade till det tänkta syftet. Individer ska därmed 

ges tillgång till informationen de har delat med sig, för att kunna ta del av dess användning, 

samt ges möjlighet att ifrågasätta hur korrekt informationen är och utifrån det kunna ändra 

eller ta bort den (David & Prosch, 2010). 
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2.5   Studiens ramverk 

Vissa av grundprinciperna i PbD är redan införlivade i PuL idag, vilket går att utläsa i per- 

sonuppgiftslagen (1998:204), som bland annat tar upp Uppgiftsminimering (9§), Medgivande 

(10§, 15§ och 34§), Transparens (26§), Skyddsåtgärder (31§) och Återtagande av medgi- 

vande (12§). PbD är således ingen nyhet utan den stora skillnaden när GDPR träder i kraft är 

att man ställer högre och tydligare krav på efterlevnad och ger Datainspektionen möjlighet att 

belasta organisationen med kraftiga sanktioner  vid brister. Att tillämpa inbyggt  integritets- 

skydd är därmed av yttersta relevans och bör ha en central betydelse vid utformningen av 

system och lösningar genom hela livscykeln (SOU 2016:41). Det innebär således att i vissa 

avseenden gå längre än lagstiftningens  praxis inom vart och ett av dessa områden och tänka  

på såväl tekniska- som organisatoriska- och juridiska säkerhetsåtgärder (Europaparlamentets 

och rådets förordning, EU, 2016/679). Detta kan ske till exempel genom kritiskt tänkande och 

ifrågasättande av nödvändigheten av informationsdelar och behandlingen av dessa menar 

Statens  Offentliga  Utredning  (SOU 2016:41). 
 

För att kunna bedöma hur en organisation har tillämpat ett strukturerat förhållningssätt till 

personlig integritet, behövs således en god insikt i organisationens alla resonemang om 

grundprinciperna i PbD. Redan i samband med beslut om styrdokument såsom policy, så bör 

man enligt PbD exempelvis formulera hur bland annat affärsprocesser, infrastruktur och sy- 

stem ska fungera för att kunna vara proaktiva. Statens offentliga utredning (SOU, 2016:41) 

nämner att grundreglerna i PbD inte är helt enkla att omsätta i praktiken då de är tämligen 

vaga. 
 

För att förstå innebörden av vilka faktorer som är viktiga för att försvara den personliga in- 

tegriteten har vi sökt stöd i resonemanget bakom PbD och de slutsatser som Statens offentliga 

utredning (SOU, 2016:41) dragit. Vidare efter en genomgång av principerna i PbD har vi 

kommit  fram till att PbD syftar till minimering  av personuppgifter, begränsning  av åtkomst 

till uppgifterna, transparens för den registrerade, informera användaren om ändamål och han- 

tering, samt förebygga integritetsskydd i tekniska såväl som organisatoriska lösningar, vilket 

även GDPR kräver. Därmed har vi samlat de centrala bitarna med PbD och kategoriserat  

dessa i fem områden som kommer att användas som studiens ramverk för att ta reda på hur 

organisationer beaktar personlig integritet i samband med GDPR. Dessa fem kategorier är: 

Uppgiftsminimering, Behörighetsåtkomst, Uppgiftsskydd, Låt systemet styra användarna rätt 

samt Transparens och Samtycke. 
 

Uppgiftsminimering  - Som David och Prosch (2010) nämner  och även Cavoukian (2010)  

ska man begränsa personuppgifter som kan identifiera en individ och inte samla in mer upp- 

gifter än nödvändigt för ändamålet för att öka skyddet av personlig integritet. Detta kan enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU 2016/679) göras genom pseudonymer för att 

göra det svårare att identifiera en individ. Vidare kan man genom att systematiskt minimera 

mängden  information  som samlas in och behandlas förebygga  risker på ett proaktivt sätt 

(SOU, 2016:41). 
 

Behörighetsåtkomst - Syftar till att personuppgifter endast ska vara tillgängliga för använ- 

dare som arbetar med dem i sitt arbetsflöde, vilket kan styras genom exempelvis behörighets- 

styrning (Datainspektionen, 2012). På så sätt integrerar man integritetsskydd och arbetar pro- 

aktivt i enlighet med Cavoukians (2010) principer. Precis som Myndigheten för samhälls- 

skydd och beredskap (MSB, 2009) beskriver, så är det viktigt att behörigheten  begränsas för 

att undvika  obehörig åtkomst.  Vidare ska detta minska  risken för ändringar i informationen 
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och således upprätthålla korrekt information. 
 

Uppgiftsskydd - Cavoukian (2010) antyder i sina principer att säkerhetsfunktioner ska vara 

inbyggda i system initialt för att skydda personuppgifterna från början. På så sätt förebygger 

man integritetsskydd och minimerar risken för att senare behöva ta till åtgärder i efterhand 

vilket inte alltid är så lätt. Följaktligen kan uppgifterna skyddas på olika sätt såsom via auten- 

tisering, kryptering, tydliga rutiner, säkerhetskopiering, loggning och säker utplåning (Data- 

inspektionen,  2012). Vidare nämner  David och Prosch (2010) att lämplig utbildning till de 

som arbetar med personuppgifterna bör ges för att skapa förståelse och öka säkerheten för 

uppgifterna. 
 

Låt systemet styra användarna rätt - Förutom att systemen bör ha integritetsskydd inbyggt 

från start bör de även byggas användarvänligt  för att styra användaren mot ett integritetssä- 

kert arbetssätt (Datainspektionen, 2012). Detta innebär att användarvänlighet är en central del 

för att integritetssäkra ett system och bör därmed tas i beaktning i ett tidigt stadie. Som redan 

nämnts antyder David och Prosch (2010) även att man redan innan informationsinsamlingen 

bör bestämma lagringsperiod och plats, samt borttag av informationen i förhållande till än- 

damålet. Datainspektionen (2012) ger som exempel att uppgifter som inte längre är relevanta 

för insamlings-  eller behandlingssyftet  kan tas bort via automatisk gallring. 
 

Transparens och Samtycke - Enligt Datainspektionen (2012) ska det finnas transparens som 

tillåter individen att få insyn  i vad för uppgifter  denne har lämnat ut och hur dessa uppgifter  

har använts. Således är det viktigt att via exempelvis loggar kunna spåra informationens flöde 

och vem som haft tillgång till den. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU, 

2016/679) ska därmed individen ges ett val, att genom ett samtycke godkänna  behandlingen 

och ändamålet av de uppgifter denne  lämnar ifrån sig. Vidare säger lagen att individen även 

ska ha rätt att få ifrågasätta hur korrekt informationen är och kunna få den ändrad eller bort- 

tagen. Statens offentliga utredning (SOU 2016:41) tar även upp att exempelvis användarvill- 

kor ska presenteras på ett lättbegripligt, relevant och överskådligt sätt, samt ge individen möj- 

lighet att välja att inte dela viss information. 
 

 
Figur 2.1: Fem viktiga  faktorer  för personlig  integritet 

Behörighetsåtkomst Uppgiftsminimering 

Personlig 

integritet 

Låt systemet styra 
användarna rätt 

Transparens och 
Samtycke 

Uppgiftsskydd 
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3 Metod 
 

3.1 Metodval 

Det finns två olika tillvägagångssätt att samla in empirisk information enligt Jacobsen (2002): 

kvalitativ och kvantitativ studie. Beroende på vad man vill undersöka finns det både fördelar 

och nackdelar med respektive tillvägagångssätt. I denna studie valde vi att göra kvalitativa 

intervjuer för att samla in mer utvecklande svar till problemområdet och således få en djupare 

förståelse. Enligt Jacobsen (2002) omfattar kvalitativa studier ett fåtal subjekt och ger en mer 

djupgående bild av problemet, det vill säga att man kan beskriva komplexa problem mer 

noggrant och därmed höja kvaliteten. Nackdelen med detta är att resultatet blir svårare att 

generalisera då man endast har ett fåtal subjekt som man samlar information från, samt att det 

är mer tidskrävande då det genererar en stor mängd av ostrukturerad information (Jacobsen, 

2002). Vidare berättar Jacobsen (2002) att en kvalitativ studie kan genomföras på olika sätt 

bland annat genom intervjuer eller observationer, samt förklarar Jacobsen (2002) att respon- 

denten svarar mer öppet vid intervjuer, vilket leder till en mer detaljerad bild av dennes per- 

spektiv av problemet i fråga. 
 

Metodvalet i denna studie grundar sig på behov av djupare insikt i det problemområdet som 

framgick av den kvantitativa undersökningen som Dell (2016) gjorde, där de bland annat kom 

fram till att många svenska organisationer inte är förberedda inför GDPR. Därför valdes kva- 

litativa intervjuer i studien som genomfördes över telefon för att skapa en mer detaljerad för- 

ståelse för problemområdet, samt utöka  urvalet geografiskt. 

 

 

3.2 Urval 

Urvalsprocessen började med att ett 30-tal mail skickades till organisationer inom olika 

branscher och storlekar efter antal anställda där vi berättade i korthet vad uppsatsen gick ut på 

och vad för information som behövdes av dem (se appendix 7.1). Utifrån inkomna svar tog vi 

kontakt med tre stora och tre små organisationer som arbetar med förändringar inför GDPR 

inom verksamhetsområdena finans, sjukvård, drift, processindustri, ingenjörskonsulter, samt 

affärs- och IT-konsulter över telefon för att bestämma datum för intervjun och besvara even- 

tuella frågor. Detta urval gjordes för att få en indikation på hur organisationer som omfattas av 

GDPR i olika branscher och storlekar tar sig an kraven på personlig integritet. Frågorna 

för den kvalitativa studien skickades därefter ut via mail till organisationerna så att de kunde 

hitta den person som de ansåg vara mest lämplig att besvara frågorna och vars roll på något 

sätt hanterar personuppgifter. Med hantering avses all insamling, bearbetning, lagring, av- 

veckling samt säkerheten med att skydda personuppgifterna. Genom att låta organisationerna 

själva utse en passande respondent till intervjun innebär det att personen har kunskap inom 

ämnet  och således leder till möjligheten att inkludera termer och begrepp i intervjuerna. 

Jacobsen (2002) nämner  detta som ett urvalskriterium baserat på information,  vilket i prakti- 
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ken innebär att man är intresserade av personer med stor kunskap inom området som behand- 

las. 

 

3.2.1   Generell information om organisationerna 
 

Tabell 3.1: Små organisationer 
 

Respondent 

 

 
Kategorier 

R1 R2 R3 

Antal anställda • 164 • 100 • 50 

IT-miljö • Delvis egna och delvis delade 

system med koncernen. 

• Egen drift för serverlösningar 

och datorer, samt nätverk 

• Moln • Två  drifthallar 

• Kunderna har 

eventuellt egna 

driftmiljöer eller 

gemensam 

hosting 

 
Tabell 3.2:  Stora organisationer 

 

Respondent 

 

 

 
Kategorier 

R4 R5 R6 

Antal anställda • 1000 • 14 000 • 33 000 

IT-miljö • Inhouse, men börjat lagra ex- 

ternt också i moln 

• Onedrive 

• Lokala system på lokala serv- 

rar 

• Egna system 

och program – 

drift, samt för- 
valtning  internt 

• Erbjuder även 

molntjänster 

• Företag som 

driftar åt 

dem 

• Molntjänster 

 

 

 

 

3.3   Intervjugenomförande 

Genomförandet av intervjuer kan göras på olika sätt, exempelvis genom fysiska intervjuer  

eller via telefon. Jacobsen (2002) beskriver både fördelar och nackdelar med dessa tillväga- 

gångssätt, bland annat att respondenten kan bli påverkad av intervjuaren vid fysiska inter- 

vjuer. Detta kallas även för intervjuareffekten och menar på att denna effekt minskar med 

telefonintervju då det inte finns någon möjlighet att läsa av varken respondentens kropps-  

språk eller omgivningen (Jacobsen, 2002). Därmed menar Jacobsen (2002) att en telefonin- 

tervju även kan upplevas som mer anonym, vilket underlättar för  respondenten att utveckla 

sina svar mer. I studien har det därför valts att genomföra intervjuerna över telefon vid olika 

tillfällen från en tyst lokal då fysiska intervjuer var ineffektiva på grund av avståndet till or- 

ganisationerna. Intervjuerna genomfördes enligt en intervjuguide  (Appendix 7.2) som tagits 

fram utifrån studiens ramverk. Intervjun började med att respondenten överskådligt fick  besk- 
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riva sin organisation innan intervjufrågorna ställdes. Frågorna ställdes utifrån intervjuguiden, 

men inte nödvändigtvis till punkt och pricka utan öppnade upp för följdfrågor och skapade 

därmed en mer öppen dialog mellan parterna. Intervjuerna spelades även in efter ett samtycke 

från respondenterna digitalt för att underlätta transkriberingen och analysen av inter vjuerna. 

 

3.3.1  Intervjuguidens utformning 
 

Intervjufrågorna utformades utifrån studiens ramverk som bygger på frågeställningen och 

litteraturen. Frågorna kategoriserades således under ramverkets fem övergripande områden: 

uppgiftsminimering, behörighetsåtkomst, uppgiftsskydd, låt systemet styra användaren rätt, 

samt transparens och samtycke (se Appendix 7.2), för att säkerställa att varje fråga berör de 

viktiga faktorerna i problemområdet. Dessa frågor reviderades ofta i försök att formulera dem 

på ett sätt som främjar kvalitativa svar till problemområdet. Frågorna skickades sedan ut till 

intervjupersonerna i förväg i syfte att ge en överblick över vilka frågor intervjun kommer att 

beröra, samt ger respondenterna möjlighet  att förbereda sina svar. Frågorna utformades  även 

för att främja öppna svar, vilket ledde till följdfrågor och vidare diskussion. 

 

 

3.4 Intervjuanalys 

Enligt Jacobsen (2002) rör sig analys av kvalitativ information om tre faser: beskrivning, sys- 

tematisering och kategorisering, samt kombination. Analysen ska genomföras efter den empi- 

riska datainsamlingen där faserna arbetas parallellt med varandra istället för sekventiellt 

(Jacobsen, 2002). På så sätt underlättar det formningen av analysen och presentationen av 

information i samband med att nya idéer uppstår under varje fas (Jacobsen, 2002). En nog- 

grann beskrivning av intervjun sker i beskrivningsfasen utan att själv nyansera upplysningar-  

na medan i systematiserings- och kategoriseringsfasen sållar man informationen och behåller 

det relevanta. Således underlättar det förmedlingen av vad man har funnit i studi en (Jacobsen, 

2002). Vidare i kombinationsfasen börjar man hitta kopplingar utifrån informationen man har 

kategoriserat och försöker identifiera dolda förhållanden (Jacobsen, 2002). 

 

I den här studien har transkriberingar av intervjuerna gjorts för att underlätta för läsaren att 

följa arbetet i text, samt möjliggjort för oss själva att bearbeta informationen. Efter transkri- 

beringen har informationen kategoriserats efter respektive område i studiens ramverk, vilket i 

sin tur gett en överblick över resultatet som tagits fram. Där kan det även avläsas eventuella 

likheter och skillnader utifrån de olika respondenterna. Stora delar av transkriberingen analy- 

serades och därefter sållades bort i samband med kategoriseringen  i syfte  att endast presen- 

tera relevant information till forskningsfrågan  i resultatet. 

 

 

3.5 Undersökningskvalitet 

 

3.5.1 Validitet 
 

Enligt Rienecker och Jørgensen (2012) innebär validitet om den valda metoden mäter det den 

ska mäta. Jacobsen (2002) delar upp definitionen av validitet i två olika kategorier: intern och 

extern. Intern  validitet innebär i vilken omfattning  studiens  resultat är tillförlitligt, samt hur 
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väl de stämmer överens med verkligheten medan extern validitet innebär hur väl resultatet 

kan generaliseras (Jacobsen, 2002). 
 

Validiteten kan enligt Rienecker och Jørgensen (2012) stärkas genom att jämföras med andra 

teorier och studier. Därmed har denna studies resultat jämförts med litteraturstudien som pre- 

senterades i kapitlet Litteraturgenomgång (se kapitel 2). Jacobsen (2002) antyder dock att 

detta enbart kan ge en indikation på om studien ger ett korrekt resultat eller inte då teorin inte 

nödvändigtvis är korrekt. För att ytterligare stärka den interna validiteten har respondenter na 

erbjudits att ta del av den transkriberade informationen och således fått möjlighet att korri- 

gera eventuella fel eller missuppfattningar av tolkningen från intervjun.  Som nämnt  tidigare 

har även organisationerna själva fått välja respondent efter en kort presentation av arbetet, 

samt efter att ha fått ta del av intervjufrågorna. Detta för att få den bäst lämpade personen till 

att besvara frågorna och på så sätt höja den inre validiteten av studien. Vidare vad gäller den 

externa validiteten, har vi valt att göra ett brett urval för att ta stickprov och få en indikation  

på hur olika organisationer arbetar med sina förberedelser inför GDPR. Följaktligen kan inte 

vår studie generaliseras då förutsättningarna  skiljer sig organisationer emellan. 

 

3.5.2 Reliabilitet 
 

Reliabilitet definierar hur hög tillförlitlighet en studie har (Jacobsen, 2002). Rienecker och 

Jørgensen (2012) beskriver att en studie har hög reliabilitet om dess metod leder till samma 

resultat upprepade gånger. Vidare beskriver Jacobsen (2002) tre effekter som påverkar relia- 

biliteten negativt: undersökareffekten, kontexteffekten och risk för bristande uppmärksamhet. 

Genom att ha dessa effekter i åtanke under undersökningsprocessen  har åtgärder vidtagits i 

den mån vi kunnat. 
 

Undersökareffekten inträffar vanligtvis under intervjuer och innebär en förändring av den 

naturliga miljön på grund av att undersökaren, det vill säga intervjuaren har en påverkan i 

situationen. Exempelvis kan intervjuarens kroppsspråk eller utseende påverka intervjusamta- 

let (Jacobsen, 2002). I denna studie görs intervjuerna dock på distans över telefon, vilket mi- 

nimerar risken för undersökareffekten  då en fysisk träff  inte inträffar mellan parterna. 

Följaktligen är risken att påverkas av undersökareffekten  i denna studie mycket  låg. 
 

Kontexteffekten innebär att själva kontexten i hur information  har samlats in har en påverkan 

på reliabiliteten (Jacobsen, 2002). Dessa kontexteffekter skiljs åt beroende på om de är artifi- 

ciell eller naturlig, samt om de är planerade eller överraskande. Artificiell eller naturlig kon- 

texteffekt innebär att datainsamlingen sker antingen i en miljö som respondenten är van vid 

eller ovan vid, medan planerad eller överraskande kontexteffekt syftar till om respondenten är 

förberedd eller oförberedd inför undersökningen (Jacobsen, 2002). Som redan nämnt skicka- 

des intervjufrågorna  ut i förväg för att samtliga  respondenter skulle kunna  förbereda sig och 

få en uppfattning om vad ämnet berör. Tid för intervjun bestämdes  även i förväg gemensamt 

och respondenterna fick själva välja sin egen miljö för att besvara intervjuerna då dessa ge- 

nomfördes  över distans via telefon. Således har kontexteffekterna  försökt motverkas  genom  

att möjliggöra för respondenterna att förbereda sig och befinna sig i en van  miljö. 
 

Risk för bristande uppmärksamhet innebär att reliabiliteten kan påverkas negativt om inter- 

vjuaren är ouppmärksam, vilket kan leda till slarvfel och missuppfattningar (Jacobsen, 2002). 

Vid datainsamlingen har ett försök till att motverka detta gjorts genom att först spela in inter- 

vjun och sedan göra tolkningen,  samt transkriberingen därefter. 
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3.6 Etik 

Vid alla olika sorter av undersökningar är det en förutsättning att ta olika etiska aspekter i 

beaktning. Jacobsen (2002) beskriver tre väsentliga faktorer att ta hänsyn till vid undersök- 

ningar, vilka omfattar: informerat samtycke, rätt till privatliv och krav på riktig presentation 

av informationen. 
 

Informerat samtycke innebär att respondenten ska bli fullt informerad om syftet till varför 

intervjun äger rum,  vad studien går ut på och att respondenten har förstått informationen,  

samt ha lämnat sitt fulla samtycke till att delta i undersökningen och dess utformning. I denna 

studie har det via telefon tydligt förklarats syftet med undersökningen och öppet besvarat 

eventuella följdfrågor. Genom att acceptera intervjuförfrågan som skickades ut över mail 

tillsammans med intervjufrågorna lämnades ett samtycke till undersökningen och att en in- 

spelning av telefonintervjun fick genomföras. 
 

Med rätt till privatliv menar Jacobsen (2002) på att insamlingen av informationen inte ska 

kunna härledas till privata aspekter eller känsliga uppgifter om organisationen. Redan vid 

undersökningsprocessen innan man utvecklar sin studie bör man således ifrågasätta hur käns- 

lig information man eftersöker för att undvika uteblivna svar. Jacobsen (2002) fortsätter med 

att betona vikten av att ju känsligare information man vill samla in, desto viktigare är det att 

ha höga krav kring anonymisering. I denna studie har frågor utformats som berör organisat- 

ionen i sin helhet och är därmed inte riktade mot respondenten. På så sätt har respondentens 

privata aspekter inte berörts. Vidare har möjligheten att vara anonym givits för respondenter- 

na och deras organisationer om så önskas. 
 

Enligt Jacobsen (2002) är det väsentligt att presentera information  korrekt efter intervjun. 

Detta innebär att man ska undvika att använda ett resultat som är taget ur sitt sammanhang till  

att argumentera för något  som har missuppfattats  från respondenten (Jacobsen, 2002). Såle- 

des ska respondenterna  få möjligheten att validera och ändra eventuella missuppfattningar. 

Resultatet får därmed inte heller manipuleras i enlighet med studiens syfte (Jacobsen, 2002). 

För att säkerställa att informationen är korrekt har intervjuerna i studien, som nämnt ovan 

spelats in och transkriberingarna har således kunnat presenteras i en så korrekt version som 

möjligt efter eventuell  tillsyn av respondenterna. 

 

 

3.7 Litteratururval 

Då studiens område berör i stor del lagar och förordningar har den här studien i största mån 

använt sig av referenser som kommer från myndigheter såsom exempelvis Europaparlamen- 

tets och rådets förordning, Datainspektionen och Statens offentliga utredning. Inom andra 

områden har information i första hand sökts via Google Scholar genom nyckelord tillsam- 

mans med olika kombinationer som till exempel Privacy by Design, GDPR, Privacy by de- 

sign + principles och så vidare. Därefter har referenser valts efter innehåll, när de skapades, 

samt hur många  andra som använt  sig av dem. 
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4 Resultat 
 

4.1 Uppgiftsminimering 

 

4.1.1 Rutin och kontroll över lämpligt, samt relevant ändamål av informationsin- 
samling 

 

Angående frågan om vilka rutiner och kontroller organisationerna har vad gäller hur lämpligt 

och relevant ändamålet är för insamlingen av information svarade respondenterna ganska 

varierande. Hälften av respondenterna uppgav att de i dagsläget inte kan svara på frågan då 

detta håller på att kartläggas. Vidare betonade R6 utmaningen med kartläggningen då det är 

omfattande och innefattar flera system. Enligt R1 arbetar de kontinuerligt med systemföränd- 

ringar samt förbättringar. För att förtydliga hur de arbetar förklarade R1 detta med ett exem- 

pel: 

”Om till exempel en anställd slutar, hamnar personen i en alumniprofil, vilket endast är syn- 

bar för till exempel HR och löneavdelningen som kan behöva enligt lag, upprätthålla viss 

spårbarhet eller historik. För anställda syns personen inte längre i systemet, och för chefer 

eller övrig behörig personal finns bara namnet och att de till exempel varit anställda tidi- 

gare.” (Appendix 7.3, rad 132-135) 

Vidare tyder detta på att R1 arbetar i enlighet med vad GDPR kommer att kräva angående 

uppgiftsminimering, det vill säga om en anställd skulle sluta kommer deras uppgifter att mi- 

nimeras i olika grader för olika roller. Även R2 uppgav att de har en rutin kring frågor som 

berör ändamål av informationsinsamling inför GDPR. Detta sker på sådant sätt att alla oklar- 

heter och frågor dirigeras till en person, nämligen CTO som hanterar alla frågor kring GDPR. 

Däremot uppfattades  det som att denna  rutin är tillfällig enligt nedanstående citat: 

”Men det vi måste göra där på sikt är ju att informera, when in doubt gå till den och den 

människan. Rutinerna är att fråga den som vet om du är osäker.” (Appendix 7.4, rad 452- 

454) 

Utifrån ovanstående svar från R2 tyder det på att de inte har några tydliga rutiner utan  man 

som anställd ska fråga någon annan vid oklarheter. Vidare berättade R5 att de kontrollerar att 

ändamålet av informationshanteringen är lämplig och relevant genom granskning av allt in- 

kommande material. R5 fortsatte med att om olämplig information skulle identifieras så vid- 

tas olika rutiner, samt att berörda parter informeras. Således kan detta tolkas som att deras 

rutiner och förebygger integritetsskydd till viss grad i form av regelbundna granskningar och 

åtgärder. 

 

4.1.2 Rutin vid ändring/borttagning av ändamål för insamling 
 

Vid frågan om ändring eller borttagning av ändamål för informationsinsamling svarade samt- 

liga respondenter att de antingen  inte vet utifrån sin roll på organisationen eller att de inte gör 
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något i dagsläget, men  håller på att kartlägga  tillvägagångssättet. 

”[…] eftersom vi rätt så mycket kollaborerar mycket med våra kunder i projekt så släpper vi 

in dem i våra katalogtjänster. […] Så vi släpper in dem på insidan och det är ju deras per- 

sonuppgifter vi hanterar hos oss. Vad vi gör är att vi kan ju inte lägga upp en användare som 

ska existera för alltid hos oss för om de slutar från sitt jobb så har de en inloggning till oss, 

och samtidigt är det ingenting som triggar och säger till oss att om de slutar från sitt jobb så 

ska vi ta bort dem också. Det vi gör är att vi tidsbegränsar allting och det är tre månader åt 

gången. Vill man senare förlänga det så får de kontakta oss. Det är ett exempel att efter tre 

månader så försvinner det hos oss här, men det är enbart informationen från katalogen. Sen 

ska även all information som de har lagt upp ska även hänga med där och cascadas ut, men 

där är vi inte ännu. Vi har inga bra rutiner för det.” (Appendix 7.4, rad 504-515) 

Utifrån vad R2 har berättat kan detta krav från den nya lagen vara utmanande att implemen-  

tera då såväl interna som externa system behöver samarbeta för att kunna signalera att per- 

sonuppgifter ska raderas på fler än ett ställe. I dagsläget har R2 en period på tre månader  in- 

nan information gallras, vilket följer uppgiftsminimeringen på så sätt att information inte ska 

lagras längre än vad som är nödvändigt. Dock ska även all tillhörande information som per- 

sonen har lagt upp i katalogtjänsterna följa med borttagningen, vilket det i nuläget saknas en 

rutin för. Således tyder detta på att rutinerna i dagsläget är otillräckliga och behöver ses över 

för att ha integritetsskydd i fokus. R4 betonade även problematiken med detta krav utifrån sin 

roll på organisationen, där exempelvis rutiner för radering av inkomna  CV och personliga  

brev som inte längre är aktuella saknas i dagsläget. Vidare nämnde  R4 att personen som 

skickat sina uppgifter  kanske  inte vill raderas ur systemet  ifall en tjänst skulle bli aktuell igen. 

 

4.1.3 Uppgifter för identifiering 
 

Angående vilka uppgifter organisationerna använder för att identifiera sina kunder eller an- 

ställda svarade respondenterna varierande. Merparten av respondenterna identifierar sina an- 

ställda och kunder via namn och personnummer, men exempelvis R2 och R3 identifierar även 

sina kunder via organisationsnummer, samt kundnummer. R5 som är en finansorganisation 

uppgav att de utöver personnummer och namn även använder maskerade kortnummer och 

kontonummer för att identifiera sina kunder. Ett problem R6 uppgav med lagens krav var att i 

och med att de är en vårdorganisation kommer de behöva identifiera sina patienter via per- 

sonnummer  då allt är kopplat till det i grund  och botten. 

 

”[…] allt är kopplat till personnumret i grund och botten och är det man söker på för att få 

fram information idag och kommer fortsätta med även sedan då vi har Patientdatalagen som 

ännu inte är helt tydlig hur den ställs till GDPR. Så hur det kommer att bli för de som driver 

vård vet jag ännu inte, men vi har ju rätt då vårt ändamål är att bedriva vård och det har vi 

lagkrav på att göra så det är svårt och vi får se om det kommer en utredning framöver.” 

(Appendix 7.8, rad 1390-1394) 

 

Utifrån vad R6 uppgett är det svårt för vårdorganisationer att förbereda sig i den här aspekten 

då det i dagsläget är oklart hur Patientdatalagen förhåller sig till GDPR. Därmed vet inte R6 

om de kommer dölja kundidentiteter i form av pseudonymisering eller inte då detta fortfa- 

rande är oklart. Vidare uppgav hälften av respondenterna att de i dagsläget inte har någon  

form av pseudonymer  eller liknande  för att minimera uppgifterna. 
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”Vi kommer inte att behöva det för oss själva, är jag helt övertygad om. Vi är väldigt mycket 

enklare än så. […] De scenarion där vi måste kunna radera en människa från våra system så 

kommer vi göra just det. Vi kommer ta bort snarare än att försöka anonymisera eller pseudo- 

nymisera.” (Appendix 7.4, rad 304-305, 311-313) 

 

Utifrån svaret R2 uppgav ovan kan det uppfattas som att en lösning till uppgiftsminime- 

ringskravet är att istället för att försöka anonymisera en individ tar man bort individen från 

systemen istället. Vidare uppgav R2 även att deras systemadministratör har tillgång till all 

grundinformation  där inga pseudonymer  används. R1, R3 och R5 uppgav att de har någon  

slags funktion för att dölja kundidentiteter, men att det inte förekommer på alla platser. Ex- 

empelvis svarade R3 att kunden identifieras via nummer i databasen, men för anställda identi- 

fieras de via personnummer.  R5 berättade att de inte kan pseudonymisera  all sorts informat- 

ion på grund  av eventuella misstag som då kan ske i handläggningen. 

 

”Ja, det är något vi har haft och kommer fortsätta med. Ett annat exempel är att kortnummer 

som då måste vara maskade inte heller får benämnas i dess fulla längd utan enbart som mas- 

kad vilket är en satt rutin. När det sedan gäller övrig personlig data måste vi hantera den i 

sin ursprungsform för att undvika misstag i handläggningen.” (Appendix 7.7, rad 1192-1195) 

 

Utifrån R5s svar kan det uppfattas som att fullständig minimering av uppgifter kan innebära 

andra problem i arbetsprocessen såsom att misstag kan ske i handläggningen om uppgifterna 

inte hanteras  i sin ursprungsform. 

 

4.1.4 Sammanfattning av uppgiftsminimering 
 

I dagsläget används alla möjliga sätt att identifiera personer som kunder eller anställda i såväl 

stora som små organisationer, exempelvis genom namn,  personnummer  samt  kundnummer. 

Hälften av organisationerna använder någon form av pseudonymisering, varav en av respon- 

denterna uppgav att de hellre tar bort informationen än att försöka pseudonymisera. Vidare 

angående kontroller på att denna informationsinsamling är lämplig och relevant för dess än- 

damål är oklart och beaktas på lite olika sätt. Hälften ansåg att en kartläggning på vad som 

finns  eller inkommer  måste göras för att ta ställning till relevansen för ändamålet och hur 

länge informationen ska finnas, medan den andra hälften redan har någon plan på hur de kon- 

trollerar lämpligheten  och relevansen för informationsinsamlingen.  Vidare visade resultatet 

att samtliga organisationer inte har eller vet hur de ska gå tillväga om ändamålet skulle änd- 

ras. 

 

 

4.2 Behörighetsåtkomst 

 

4.2.1 Behörighetsstyrning 
 

I samband med GDPR ställs det starkare krav kring behörighetsåtkomst, vilket i sin tur ställer 

krav på behörighetsstyrning.  Samtliga  respondenter uppgav att de har behörighetsstyrning  

som ger olika roller i organisationen tillgång till olika uppgifter. Däremot svarade merparten 

av respondenterna  angående  frågan om begränsning  av tillgång till information i databasen 

för system-  eller databasadministratörer att de inte vet hur  detta kommer  att gå till. En re- 
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spondent, R2 svarade att administratören har tillgång till allting då de ser en problematik med 

att begränsa tillgång som förklaras i nedanstående  citat: 

 

”Det är det som är lite svårt idag. De som ska utveckla systemen har inte tillgång till den 

datan de ska hantera, vilket gör det svårt att utveckla.” (Appendix 7.4, rad 352-353) 

 

Problematiken R2 försökte belysa med det nya kravet om begränsning av behörighetsåtkomst 

är att det försvårar för olika roller att utföra sina arbetsuppgifter, vilket är anledningen till 

varför deras administratör har tillgång till alla uppgifter. Merparten av respondenterna var 

överens om att behörighetsstyrning är något som behöver läggas fokus på inför GDPR för att 

göra informationen  spårbar. 

 

”Idag ligger det hos IT, men sen är det olika roller på olika system så frågar du mig är det 

väldigt rörigt, men det tycker kanske inte de. Jag anser att vi behöver ta ett gemensamt grepp 

där och styra upp så att det blir hårdare och att man strävar efter att ha behörigheter som 

kan översättas till olika situationer och nivåer.” (Appendix 7.8, rad 1438-1441) 

 

Utifrån R6s svar kan det uppfattas som att behörighetsstrukturen inom deras organisation är 

ganska otydlig och behöver därmed tittas över för att förtydliga behörigheten för olika an- 

vändare. 

 

4.2.2 Lagring lokalt på datorn 
 

Vad gäller frågan kring om klienten kan lagra information lokalt på datorn svarade fyra av 

sex att det i dagsläget inte finns  någon begränsning. 

 

”I dagsläget handlar allt om balansfakta för så fort vi börjar begränsa oss så skapar det 

tröghet och det är det sista vi behöver i våra projekt. Det är en balans mellan effektivitet, 

nytta och security och compliance. […] har man ett ont uppsåt så kan de alltid ta sig runt 

det.” (Appendix 7.4, rad 520-525) 

 

R2 antydde att begränsning för lagring lokalt inte löser några problem utan skapar endast 

tröghet. Vidare menade R2 att om en person har ett ont uppsåt så kommer de ändå att kringgå 

säkerheten på något sätt. Detta kan uppfattas som att ett effektivt arbete vägs mot integritets- 

frågan. En ytterligare problematik som R4 belyste är exempelvis information som man skri- 

ver ut på papper måste  hanteras  då även detta omfattas  av GDPR. 

 

”De omfattas ju också av GDPR,  men just den distribuerade informationen är den allra 

största utmaningen och den vet jag inte om vi kommer kunna lösa helt och hållet.” (Appendix 

7.6, rad 1098-1100) 

 

Utifrån svaret R4 uppgav tyder det på att det är många faktorer organisationer behöver ta i 

beaktande för att arbeta proaktivt med integritetsskydd både i sina system, men även i organi- 

sationen. Detta förklarades vidare av R6 som uppgav att anledningen till varför det i dagslä- 

get lagras mycket  information  lokalt är av ren okunskap. 

 

”Det vi måste göra är att få alla att förstå att du får inte göra det. Det är lätt så att det kan 

ske i okunskap eller ovisshet för att ett system exempelvis inte fungerar och man tänker jag 

laddar ner det istället. Det är jättesvårt att undvika, men vi pratar om att tvinga de som går 
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in i det nya dokumenthanteringssystemet att tvinga dem att använda det och inte kunna an- 

vända någon annan yta.” (Appendix 7.8, rad 1556-1560) 

 

R6 antydde således att arbetet för att skydda personuppgifter inte enbart är en teknisk lösning 

utan behöver även informeras till användarna av systemen. Detta tyder på att kraven från 

GDPR inte enbart innebär en teknisk förändring utan även en organisatorisk förändring som 

PbD förespråkar. 

 

4.2.3 Sammanfattning behörighetsåtkomst 
 

Resultatet visar på att samtliga organisationer har någon form av åtkomststyrning som be- 

gränsar vilka rättigheter som finns till information. Dock visade det sig att merparten inte kan 

svara på hur  begränsning av system-  eller databasadministratörer görs. Vi får en uppfattning 

av att respondenterna inte ägnat frågan någon större tanke och därför inte kan svara. Vidare 

framgick  det även att begränsningar  kan påverka det effektiva  arbetet, vilket kan uppfattas 

som ett problem. Fyra av sex organisationer använder inte några speciella begränsningar av 

vad som kan lagras lokalt och de större organisationerna framhävde även att det krävs förstå- 

else för vad man får och inte får göra med information. Det framgick även att det är en pro- 

blematik med att kontrollera och spåra utskriven information på papper. Det finns dock tek- 

niska möjligheter  som gör att man  kan låsa vissa ytor från andra miljöer för att begränsa  

detta. 

 

 

4.3 Uppgiftsskydd 

 

4.3.1 Styrdokument 
 

Angående styrdokument svarade endast en organisation att de i dagsläget inte har någon form 

av styrdokument  för att skydda  den personliga integriteten. 

”Vi har inga styrdokument för det i dagsläget. Anledningen är att vi är mitt uppe i att byta ut 

våra centrala system idag. Den plattformen vi baserar oss på då kommer ge oss security in 

compliance möjligheter som vi inte har idag. […] Inom kort kommer EU och datainspektion- 

en att ställa krav på de här förmågorna som måste finnas i plattformar som du baserar dig 

på och det är det vi är på väg in i just nu. […] Vi kommer inte ha några jättestora tekniska 

projekt utan handlar mer om process och dokumentation - tydliggörande” (Appendix 7.4, rad 

220-227, 240-242) 

Från ovanstående citat från R2 tyder det på att de kommer att förlita sig på att leverantören 

tillhandahåller lösning av de tekniska bitarna medan organisationen själva kommer fokusera 

på dokumentationen. Således framgick det att de kommer att fokusera på att tydliggöra pro- 

cessen och förlita sig på att plattformen de använder har funktionaliteter såsom kryptering, 

anonymisering  och spårbarhet inbyggda. 

Bland de övriga respondenterna svarade samtliga att de använder kryptering. R1 uppgav även 

att de har en ISO certifiering och R3 berättade att de arbetar med ITIL, samt har dataskydd i 

form av brandväggar och antivirus. Vidare förklarade R3 att deras organisation skyddar den 

personliga integriteten med  hjälp av tydliga regelverk. 
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”[…] viktigt är det här med on- och off-boarding hur man får ut en individ ur systemen och 

att det finns lagrade dokument på det.” (Appendix 7.5, rad 662-663) 

R3 menade på att regelverken ska vara så pass tydliga att det går att få ett kvitto på att en in- 

divid har förts ut ur systemen och således kunna säkerställa att individen inte finns kvar. Vi- 

dare framgick det att R4, R5 och R6 använder sig av olika policyer och riktlinjer för att han- 

tera integritetsskydd.  R6 uppgav att de har ett flertal styrdokument  och hanteringssystem, 

men att dessa behöver ses över och anpassas efter den personliga integriteten i fokus. Detta 

kan således uppfattas som att i dagsläget fokuserar dessa styrdokument och säkerhetsfunkt- 

ioner på att skydda systemen och informationen, men de är inte anpassade efter den person- 

liga integriteten som den kommande  lagen kommer  att kräva och således behöver ses över. 

 

4.3.2 Rutiner för identifiering av obehörig åtkomst 
 

Vid frågan om organisationerna har eller kommer att ha rutiner för att upptäcka obehörig åt- 

komst svarade hälften av respondenterna att de i dagsläget har rutiner medan en av de reste- 

rande tre inte vet och de övriga två har inte kommit  dit i sina förberedelser ännu. 

 

”Intrusion detect eller prevention är en jättestor del som heter security compliance center i 

Microsoft molnmiljöer. […] Våra rutiner just nu är helt obefintliga. Det beror på att vi är en 

liten låda i stort affärssystemsbyte. Våra rutiner kommer vi vara tvungna att dokumentera 

här, men idag har vi inte. Vi kommer att förlita oss mycket på standardfunktionalitet för att vi 

är väldigt mycket standard. Vi är lite sneakna där och kommer piggybacka på jättarna.” 

(Appendix 7.4, rad 258-265) 

 

Utav de två organisationerna som ännu inte kommit  dit än med sina förberedelser svarade R2 

att de kommer att förlita sig på standardfunktionaliteter som finns inbyggda i systemen från 

leverantören av den anledningen att de är en liten organisation och arbetar mycket efter stan- 

darder. Detta kan således uppfattas som att deras basering på sin leverantör är en enkel och 

effektiv lösning för dem för att motsvara kraven inför GDPR då detta rör sig om komplexa 

miljöer. R4 nämnde även komplexiteten med att införa rutiner för identifiering av obehörig 

åtkomst  då kartläggningen  är rätt omfattande. 

 

”Man ska ju ha rutin för att kunna meddela Datainspektionen och så vidare. Vi är inte där 

än, det är relativt nytt. Vi håller på att se över detta. […] Den är ganska omfattande och 

kommer att kräva en hel del. Det vi gör nu då är att vi gör en inventering över allt vi har 

även geografiskt för att se att vi täcker alla delar. Sen håller vi på att titta på olika ansvars- 

positioner för att hör vad de anser vad gäller applikationer och databaser till exempel för att 

göra en kartläggning. När vi har gjort det kommer vi att göra en analys av det här för att se 

vad har vi för persondata, var finns den och sen får vi se till att vi följer GDPR det vill säga 

att vi har processer för samtycke överallt. Att man vet att ens persondata finns på olika stäl- 

len. Vi måste även se till att vi får rutiner för de här frågorna så om det sker ett brott , ett in- 

trång att vi kan konstatera vad kan det här gälla, vilka personer kan det gälla och meddela 

då. ” (Appendix 7.6, rad 919-932) 

 

Utifrån vad R4 sa kan det uppfattas som att de är medvetna om vad som behöver göras för att 

motsvara kraven i GDPR, men då det är en omfattande process kommer  detta att ta tid, vilket 

är något organisationerna har brist på i dagsläget, vilket bland annat R2 uttryckte (Appendix 

7.4, rad 296-297). Således ökar utmaningarna  inför GDPR. 
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”[…] om det är någon som kommer åt våra personuppgifter och någon anmäler en incident 

till Datamyndigheten, så har vi 72 timmar på oss att komma tillbaka med att vi har loggat 

och gjort vad vi har kunnat etcetera.” (Appendix 7.5, rad 674-676) 

 

Som uttryckt av R3 ovan ska organisationer kunna meddela eventuella incidenter till Datain- 

spektionen. Vidare berättade R6 att de i dagsläget har ett avvikelsehanteringssystem där inci- 

dentrapportering sker internt vid eventuella fel och som enligt R6 måste ses över så att även 

en rapportering skickas till Datainspektionen inom 72 timmar framöver. Följaktligen tyder 

detta på att organisationer kan behöva se över sina rutiner trots att de redan har en rutin för 

identifiering av obehörig åtkomst, då GDPR ställer krav på att Datainspektionen ska bli in- 

formerade inom 72 timmar  från det att incidenten upptäcks. 

 

4.3.3 Kryptering 
 

För att öka skydd av information kan kryptering användas. Angående frågan i vilken omfatt-  

ning kryptering kommer att användas svarade hälften av respondenterna att de inte vet eller är 

osäkra på omfattningen,  men samtliga uppgav att de har  kryptering. 

 

”Det finns två delar av kryptering – data in transit och at rest. Båda är ju relevanta. Både 

när saker ligger och vilar i en databas eller i ett filsystem eller någonstans så ska det vara 

krypterat, loggad och hela den biten och sen så har du ju när det förflyttar sig. Där igen ba- 

serar vi oss på standardsystem. […] Det som inte ligger hos dem, vi har ett antal system som 

vi har här hos oss, i dagsläget har vi ingenting. Vi krypterar ingenting mer än våra backuper. 

Där vi också kör standardmjukvara för backup och där krypteras det ju.” (Appendix 7.4, rad 

357-365) 

 

R2 berättade att de har kryptering i bland annat databaser och fildata, vilket även R3 uppgav, 

men R2 berättade att detta är baserat på den funktionalitet  deras leverantör tillhandahåller. 

Till skillnad från dessa kunde R5 inte svara på var de har kryptering, men att det endast är ett 

fåtal system som innehåller krypterad  data. 

 

”Jag kan inte säga var vi har det, men jag vet att det enbart är ett fåtal av våra system som 

innehåller krypterad data på grund av att vi måste ha snabba svarstider. Men sen har vi PCI 

och DSS skydd vilket i sig innehåller krypterad miljö.” (Appendix 7.7, rad 1220-1222) 

 

Utifrån R5s svar kan det tyda på att kryptering inte omfattar alla system för att effektivisera 

arbetsflödet då de kräver snabba svarstider. 

 

4.3.4 Loggning 
 

Loggning kan användas för att spåra eventuella incidenter eller obehörig åtkomst.  Vid fråga 

om organisationerna använder loggning svarade samtliga respondenter att de har någon form 

av loggning som bland annat används för spårning. R2 uppgav dock att deras loggning främst 

används för efterlevnad i exempelvis marknadsföringssyften. R2 har även tidigare uppgett att 

de inte har några rutiner för att identifiera obehörig åtkomst i dagsläget utan det är något som 

tillkommer först i den nya plattformen de kommer att ha. Således kan det uppfattas som en 

integritetsrisk om de inte kan spåra exempelvis obehörig åtkomst. 
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De övriga respondenterna uppgav att spårbarhet vid eventuella incidenter finns och plockas 

enbart fram om det finns ett ändamål för det. Således underlättar detta för identifiering av 

obehörig åtkomst  och organisationerna kan snabbare åtgärda och rapportera incidenter. 

 

 

4.3.5 Autentisering 
 

Samtliga respondenter svarade att de i dagsläget har någon form av autentiseringsmöjlighet 

varav merparten har inloggningsautentisering  i form av användarnamn  och lösenord. 

 

”De flesta lösenord är vanliga lösenord som har krav på att uppfylla en viss typ av säkerhet 

och dessa byts med jämna mellanrum och är olika från program till program. Andra miljöer 

kräver verifiering via kod som skickas till annan enhet, som till exempel en dosa eller mobil.” 

(Appendix 7.7, rad 1256-1258) 

 

Utifrån R5s svar tyder det på att de i nuläget har en rutin för att säkerställa informationssä- 

kerheten. De använder även tvåfaktorsautentisering som ökar säkerheten ytterligare än vid 

bara användning av användarnamn och lösenord. Även R3 uppgav att de använder  sig av 

andra autentiseringsmekanismer såsom Bitlocker som krypterar datorn om den skulle bli stu- 

len, samt biometrisk autentisering via fingeravtryck. Till skillnad från R3 och R5 framgick  

det att R2 baserar sig däremot helt och hållet på autentiseringslösningar  från sin leverantör. 

 

”I dagsläget baserar vi oss på standarder. Det är ingenting man vill uppfinna själv överhu- 

vudtaget. Du baserar dig på industristandarder. Det är ytterligare en anledning att många 

flyttar upp och använder sig av Identity-provider som inte är du själv utan du baserar dig på 

exempelvis Microsoft, Googles eller Amazons infrastruktur[…] Vi är riggade för det, men vi 

har inte applicerat dem. Mycket generellt handlar detta här om att rigga sig för det, du vill 

inte dra på dig för mycket klydd. Du vill bara se till att du har förmågan när du väl behöver 

det.” (Appendix 7.4, rad 418-425) 

 

R2 menade därmed att de är förberedda att slå på dessa autentiseringar, men att de i dagsläget 

endast kommer att skapa röra och således leda till frågan om vilket problem det är man löser, 

vilket R2 förklarade i följande citat: 

 

”Ja. Jag hade ju kunnat gå in nu och flyttat på tvåfaktorsverifiering på alla våra anställda, 

men det hade blivit ett ramaskri. De loggar in 30 gånger om dagen och det är klyddigt och vi 

ska ha dosor och vi ska hantera autentiseringsappar och så. Då måste jag ju veta – vilket 

problem idag är det jag löser? Vi baserar oss på plattformar och kan switcha det om det 

skulle behövas.” (Appendix 7.4, rad 428-432) 

 

Följaktligen kan detta uppfattas som att det inte arbetas proaktivt för att öka den tekniska 

säkerheten utan  fokus  ligger mer på att arbetsflödet ska gå  smidigt. 

 

4.3.6 Säkerställning av integritetskrav med tredje part 
 

Gällande säkerställning av integritetskrav från tredje part framgick det att merparten av re- 

spondenterna  använder avtal och rutiner. 
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”[…] det säkerställs idag genom ett sekretessavtal, men det kan komma att se annorlunda ut 

framöver då vi måste ha en överenskommelse med dem [tredje part] och de måste ha en 

GDPR plan vi kan leva upp till.” (Appendix 7.5, rad 787-789) 

 

Utifrån R3s svar kan det tyda på att trots att de i dagsläget har avtal och rutiner på hur de ska 

säkerställa integritetskrav med tredje part, så kan detta behöva ses över inför GDPR. R4 be- 

rättade att de inte har någon tredje part som levererar persondata och R2 uppgav att de inte 

har någon säkerställning i dagsläget. 

 

4.3.7 Life Cycle Management 
 

Samtliga respondenter svarade att de inte har eller delvis har life cycle management på indi- 

videns information och hälften av dem håller på att se över detta inför GDPR. R2 och R3 har 

exempelvis rutiner på on-boarding och off-boarding som dokumenteras när en person blir 

anställd eller slutar i organisationen. 

 

”Inte i nuläget. Vi har on-boarding och off-boarding process som är dokumenterat. Den är i 

många delar manuell, att när en människa kommer till oss så ska följande kicka igång och så 

är det lite instruktioner och så ska det läggas i olika system. Därmed har vi dokumenterat det 

som krävs, men vi har inga formella på persondata. Det är framförallt ingen automatisering i 

dagsläget. Anledningen är för att vi inte har hunnit med det. […] Vi kommer basera oss på 

funktionaliteten på plattformarna vi använder.” (Appendix 7.4, rad 469-475) 

 

R2 förklarade att deras process för on-boarding och off-boarding sker manuellt, men behöver 

automatiseras, vilket kan uppfattas  som att det i dagsläget är en omständlig process. 

 

”Den typen av automation finns inte inbyggt i systemet nu och istället för att varje bolag ska 

bygga det var för sig så ska ju leverantörerna bygga standardfunktionalitet och så hoppar vi 

på.” (Appendix 7.4, rad 477-479) 

 

Utifrån ovanstående citat kan det tolkas som att R2 syftar till att det underlättar för anpass- 

ningen inför GDPR om man kan basera sig på standardlösningar än om varje bolag skulle 

utveckla sin egen lösning i sina system. Vidare berättade R4, R5 och R6 att rutiner för life 

cycle management  behöver ses över då detta är viktigt. 

 

”Nej, men med de nya kraven för GDPR är det viktigt att kunna visa på den personliga in- 

formationens life cycle, så vi håller på att titta på utformningen av detta för våra tjänster.” 

(Appendix 7.7, rad 1273-1274) 

 

Därmed uppfattas det utifrån R5s uttalande att det endast är de stora organisationerna som 

betonar vikten av life cycle management  och således anser att detta behöver ses över. 

 

4.3.8 Säkerställa förståelse och hantering av personlig integritet 
 

Samtliga respondenter var överens om att personalen behöver informeras om vikten av per- 

sonlig integritet på något sätt för att öka förståelsen och hanteringen av personuppgifter, vil- 

ket merparten av respondenterna  gör genom policyer eller utbildningar. 
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“[…] utbildning, utbildning, utbildning. Det är enda sättet vi kan säkerställa det på.” (Ap- 

pendix 7.4, rad 411-412) 

 

Som R2 uttryckte sig ovan gäller det att utbilda personalen för att säkerställa att de har för- 

stått hanteringen av personlig integritet. Samtliga respondenter var överens om att det är svårt 

att säkerställa förståelsen, men enligt R2 måste  detta sitta i huvudet,  vilket man  försöker 

uppnå via utbildning. Både R5 och R6 uppgav att de årligen har utbildningar och tester i ex- 

empelvis PCI och om PuL. 

 

4.3.9 Sammanfattning av uppgiftsskydd 
 

Alla utom en organisation har någon form av styrdokument och omfattningen  är större i de 

stora organisationerna. Många av dessa dokument bygger på traditionell säkerhet såsom kryp- 

tering och behörighetsstyrning och beaktar således personlig integritet indirekt. Två välkända 

ramverk ISO och ITIL kom även på tal hos två av respondenterna. Vidare loggar samtliga 

organisationer idag information som används till bland annat spårbarhet och felsökning.  De 

har även någon form av autentiseringsmekanism och den vanligaste är inloggning via använ- 

darnamn och lösenord. Det framkom även att tvåfaktorsverifiering och fingeravtryck används 

på enstaka  ställen. Resultatet visade även att samtliga organisationer använder kryptering,  

men att detta kan påverka exempelvis svarstider och därför har man  det bara där man  anser 

att det behövs. Hälften av organisationerna har idag något sätt för att identifiera obehörig åt- 

komst medan den andra hälften  arbetar med  det i dagsläget. En organisation uppgav även att 

de baserar sig på standardlösning från sin leverantör då tiden står emot dem, samt att det rör 

sig om komplexa miljöer. Vi får en uppfattning att merparten av organisationerna inte kan 

motsvara de krav GDPR kommer att ställa kring detta, men att de är medvetna om det och 

kommer anpassa sig så att de bland annat kan rapportera eventuella incidenter inom 72 tim- 

mar till Datainspektionen. Life cycle management på personlig information finns delvis eller 

inte alls i organisationerna och det framgick bara att det är de stora organisationerna som för- 

söker bli bättre på detta. Personal informeras om personlig integritet i samband med anställ- 

ning, samt genom utbildning i liten grad eller hjälpdokument såsom policyer och rutiner, men 

någon större säkerställning av förståelse görs inte. Enbart en stor organisation har tvingande 

PCI tester årligen och en annan stor har kontinuerlig  utbildning i PuL. 

 

 

4.4 Låt systemet  styra  användarna rätt 

 

4.4.1 Begränsa inmatning av information i användargränssnitt 
 

Angående frågan om begränsning av inmatning av information i användargränssnitt svarade 

merparten av respondenterna att det i dagsläget är oklart hur det kommer förhålla sig till 

GDPR, men  att det håller på att undersökas. 

 

”[…] vad jag ser framför mig inom snar framtid här är att vi baserar oss på anpassnings- 

bara standardsystem. [...] Vi har tok för lite tid för företag att ställa om. Vi har många kun- 

der som har 4-, 5-, 6-, 700 olika system som är 5, 10, 15, 20, 30 år gamla som Cobolt-system, 

faktura-system. Vi har stora utmaningar här. Vi ser att vi kommer att piggybacka mer på 

standardsystem. Det är en jättetrend idag att basera på standardsystem av den anledningen 
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att vi kommer inte kunna lösa det på egen kammare själv.” (Appendix 7.4, rad 284-285, 296- 

301) 

 

Enligt R2 kommer många organisationer att basera sig på anpassningsbara standardsystem då 

utmaningarna är alldeles för stora för att lösas på egen hand inom den tidsramen de har. Vi- 

dare bland respondenterna som uppgav att de någorlunda har begränsningar i sina användar- 

gränssnitt i form av formulär, berättade R4 att dessa kommer anpassas ytterligare efter det att 

samtyckekraven tillkommer, vilket i sin tur tydliggör styrningen av användarna. R5 har i 

dagsläget begränsning  i gränssnittet som hindrar användaren från att fylla i exempelvis ett 

helt kortnummer. 

 

4.4.2 Hantering av informationslagring, samt gallring 
 

Angående hanteringen av informationslagring och gallring ska enligt GDPR all information 

raderas när behovet inte längre finns. Merparten av respondenterna svarade att de måste se 

över sina rutiner angående  den frågan. 

”[…] vi kommer att behöva ha första principiella diskussion om såhär regelverk om hur vi 

ska purcha information, men vi är inte där ännu.” (Appendix 7.4, rad 483-485) 

Enligt R2 är anledningen till avsaknaden av rutiner att de inte hunnit belysa detta i förbere- 

delserna inför GDPR. 

”Det finns minimalitetsprinciper i GDPR och jag tror det är där konversationen börjar prin- 

cipiellt med att vi sparar det du behöver istället för att ta det mycket bredare. […] Mindset- 

skiftet som krävs kring hur vi approachar dataflytt generellt sett som inbegriper personupp- 

gifter. Jag tror det är där man börjar principiellt.” (Appendix 7.4, rad 490-499) 

Vidare tror R2 att diskussionen kring hanteringen av informationslagring och gallring börjar 

med ett mindset-skift, vilket R2 förklarade som ett nytt tänk kring minimalitetsprinciper. Så- 

ledes tyder detta på att integritetsskydd även innebär organisatoriska förändringar. Vidare 

framgick det utifrån svar från R3, R4 och R6 att rutiner behöver tittas över trots att de i dags- 

läget har någon  form av hantering för informationslagring  och gallring. 

”Om någon anställd blir anställd igen får de tillbaka sitt ID som jag nämnde tidigare, så det 

spåret finns ju.” (Appendix 7.6, rad 1083-1084) 

Enligt R4 ligger det spår kvar efter att en anställd säger upp sig, vilket även framgick i inter- 

vjun med R3 som berättade att spår om anställda finns kvar hos vissa myndigheter och HR. 

Därmed uppgav både R3 och R4 att deras rutiner behöver tittas över då information fortfa- 

rande är spårbar efter exempelvis uppsägning. R5 nämnde även att inom sin bransch där de 

arbetar med kort har de olika lagar att följa och kan således inte gallra all information trots att 

deras behov eventuellt inte finns längre. Vidare berättade R5 att även här måste de se över 

vilka rutiner som behövs beroende på vad informationen  används till. 

 

4.4.3 Sammanfattning av Låt systemet styra användarna rätt 
 

Anpassning av användargränssnitt för inmatning av information sker idag till viss del hos de 

flesta organisationerna, exempelvis genom formulär. Dock var merparten av respondenterna 

medvetna om att nya krav följer av GDPR och ansåg att detta kan behöva ses över och anpas- 

sas, bland annat när det kommer  till samtyckesbiten  och jobba efter ett minimikrav.  Det 
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framgick även att ett nytt tankesätt behövs för att beakta minimalitetsprinciperna. En av orga- 

nisationerna tror att det kommer komma standardsystem där det går att sätta upp regler och  

göra inställningar för hur information ska krypteras och vad som får matas in. Detta uppfattas 

som att organisationen anser att standardlösningar kommer att behövas då det framgick att de 

inte tror tiden kommer att räcka till att själva anpassa alla system. Angående hantering av 

lagring och gallring hanterar merparten av organisationerna  detta, men  vi får en uppfattning 

om att de flesta anser att hanteringen måste ses över då det finns spår av information kvar och 

då andra faktorer såsom lagar kan påverka detta. 

 

 

4.5 Transparens och samtycke 

 
4.5.1 Möjlighet för den registrerade att se var och vilken information som finns 

 

Vid frågan angående om den registrerade kan ta fram den lagrade informationen om sig själv 

svarade fyra av sex att den registrerade inte kan göra det själv i dagsläget. En av de resterande 

två uppgav att de kunde delvis medan den andra svarade att den registrerade kan. Exempelvis 

förklarade R2 att deras nuvarande lönesystem är begränsat, men att det kommande lönesy- 

stemet ska tillåta viss visibilitet såsom personuppgifter.  Även R1 och R3 har begränsat vad 

den registrerade som anställd kan ta del av för information om sig själv genom ett intranät. 

Uppgifter som inte ligger tillgängliga på intranätet får den registrerade begära från sin chef 

som i sin tur kan ta fram den lagrade informationen. Således tyder det på att den registrerade 

kan ta del av sin information via någon annan, men  att den informationen  är begränsad för 

dem själva och därmed kan det uppfattas  som att full transparens inte finns i  dagsläget. 

”Däremot finns det säkert information i mappar och sånt som gäller mig och den kanske jag 

inte alltid känner till.” (Appendix 7.6, rad 1108-1109) 

I ovanstående citat belyste R4 problematiken med utskriven information som den registrerade 

eventuellt inte är medveten om, vilket kan ses som en integritetsrisk. 

”[…] det är inte alltid så lätt att ta fram för det kan finnas både i det fysiska arkivet och sen 

kan det finnas i olika system” (Appendix 7.8, rad 1568-1570) 

Enligt R6 finns det svårigheter vid framtagandet av informationen då denna kan befinna sig i 

både fysisk och i digital form, samt i olika system. Det kan uppfattas som att informationen är 

okontrollerad och svåra att spåra. 

 

4.5.2 Förmedling av ändamål för behandling till den registrerade 
 

Angående hur organisationer förmedlar sitt ändamål för behandling av den registrerades in- 

formation svarade hälften av respondenterna att detta var uppenbart, men samtliga utom en 

respondent ansåg att de behöver titta över rutinerna på hur detta ska gå till. Detta kan uppfatt- 

tas som att organisationer inte riktigt tagit detta i beaktande tidigare då majoriteten av re- 

spondenterna var överens om att det är något organisationerna behöver bli bättre på och vara 

tydligare med. R1 förklarade i följande citat hur de går tillväga för att tydligt förmedla sitt 

ändamål  för behandling: 

”För de som går med i vår digitala databas, finns informationstext liknande användarvillkor 

där det bland annat framgår att inget delas med tredje part utan samtycke.” (Appendix 7.3, 
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rad 170-171) 

Utifrån R1s svar tyder det därmed på att deras organisation förmedlar ändamål för behandling 

till den registrerade i text som liknar användarvillkor, som enligt R1 sker på ett tydligt  sätt. 

Vidare uttryckte  R2 i nedanstående  citat att de inte anser detta var några större utmaningar: 

”Allting är ju teoretiskt just nu, men det jag kan säga är att vi är sjukt enkla, att vi har inga 

problem överhuvudtaget med att sätta upp de här rutinerna. Vi är så enkla i hur vi är rig- 

gade, men det ska göras och när det börjar bli mer komplext. […] Vi har ett samarbete med 

ett antal människor, exempelvis våra försäljningspipelines och vilka vi jobbar med. Denna 

information delar vi med våra leverantörer. Det är en typisk sån grej som de kommande åren 

vi behöver fundera på" (Appendix 7.4, rad 572-574, 577-579) 

Utifrån R2s svar kan detta uppfattas som att de inte anser att det är första prioriteringen inför 

lagen, men då de delar information med tredje part måste de se över den processen. De reste- 

rande respondenterna uttryckte även oklarheter i hur detta ska hanteras  och således var det 

inget de kunde  svara på i dagsläget. 

 

4.5.3 Möjlighet för den registrerade att påverka användningen av dess information 
 

Angående frågan om den registrerade har möjlighet att påverka användningen av dess in- 

formation svarade samtliga respondenter att det är begränsat och att de måste kontakta någon 

annan som exempelvis HR eller ekonomiavdelningen.  R1 förklarade detta på följande sätt: 

 

”För de anställda så görs redigeringar via intranätet eller via vår assistent, men för att ta 

bort en anställds uppgifter krävs däremot hjälp från annan behörig personal.” (Appendix 

7.3, rad 181-183) 

 

Från ovanstående citat tyder det på att en anställd kan påverka sin information i form av vad 

som publiceras i deras profil på intranätet.  Större ändringar kräver andra rättigheter, vilket 

kan uppfattas som en begränsning för den registrerade att påverka användningen av sin egen 

information.  Detta  styrks även av R2 som berättade att anställda kan påverka sin information 

i den utsträckningen som visas i deras profil såsom namn och organisationstillhörighet. Änd- 

ringar av bland annat e-post eller adress kräver annan behörighet som personer på ekonomi- 

avdelningen har. 

 

”De kan exempelvis hos de flesta om inte alla av våra kunder logga in på mina sidor och 

göra vissa ändringar och dessa ändringar kan då vara styrda av exempelvis ålder eller andra 

bakomliggande spärrar. Ändra ändringar måste de be en handläggare om hjälp med på nå- 

got sätt.” (Appendix 7.7, rad 1306-1309) 

 

Utifrån ovanstående uttalande från R5 kan deras anställda ändra sin information till viss ut- 

sträckning via min sida, men att övriga ändringar kräver andra rättigheter och måste således 

genomföras av en handläggare, vilket även R6 uppgav. Detta kan tolkas som att den registre- 

rade inte har den friheten att påverka hur ens egen information används utan behöver kontrol- 

leras av någon annan. 

 

”[…] är det så att du inte tycker att uppgifterna stämmer med verkligheten så kan du ansöka 

om rättning. Så där har man en viss möjlighet att påverka och du kan få läsa din informat- 

ion.” (Appendix 7.8, rad 1584-1586) 

 

– 32 – 



Personlig integritet Lam  och Wrangmark 

– 33 – 

 

 

 

 

 

Utifrån svaret R6 uppgav kan det således tolkas som att den registrerade kan påverka sin in- 

formation via någon med rättigheten att ändra, men vad de själva får lov att ändra är begrän- 

sat. Samtliga respondenter har uppgett att de antingen inte kan påverka sina uppgifter mer än 

sin egen profil eller så kan de göra det till viss mån genom att kontakta respektive avdelning 

eller ansvarig. 

 

4.5.4 Hantering av samtycke 
 

Vid fråga om hur organisationer kommer att gå tillväga för att samla in, hålla reda på, samt 

avregistrera samtycke  till personuppgifter  som använts, svarade samtliga respondenter att det 

i dagsläget är otydligt och håller på att tittas över. 

 

”[…] det kommer att vara väldigt många olika sorters samtycken och det kommer förmodlig- 

en gå ner på förvaltningsnivå. Så varje förvaltning får själva titta på hur detta ska göras och 

förvalta det. […] samtycke kommer att ske på väldigt många olika sätt beroende på vilket 

fall, men jag tror vi behöver jobba generellt med att bli tydligare med informationen och det 

kommer ju att krävas mycket mer samtycke än vad vi haft behov av att ha tidigare.” (Appen- 

dix 7.8, rad 1414-1415, 1423-1425) 

 

Utifrån svaret R6 uppgav tyder det på att hanteringen av samtycken behöver förtydligas. 

Merparten av respondenterna svarade även att detta behöver förtydligas vad gäller exempel- 

vis hur uppgifterna används, samt hur individerna kan avregistrera sig. Däremot finns det en 

del svårigheter med hanteringen  av samtycken  som R2 belyste: 

 

”Det vi kommer prata om med advokaterna här och för våra kunders räkning framförallt, det 

är ju hur vi ska göra med alla manuella telefonsamtal. Man ringer ett cold call till någon och 

sen så ’det här var ju intressant, men du, skulle jag inte kunna maila dig och så lägger vi in 

det i vårt CRM-system’. Hur du ska hantera ett formellt samtyckeförfarande där.” (Appendix 

7.4, rad 321-325) 

 

Detta kan således tyda på att de nya kraven på hanteringen av samtycken innebär en föränd- 

ring av arbetsprocesser då samtycken över telefon sker indirekt i nuläget. R2 menade  på att 

de kommer behöva uppvisa spårbarhet och kunna avregistrera dem, vilket innebär att det 

måste  finnas en rutin för detta inför GDPR. 

 

”Vi är inte där än. Alla måste ju göra detta och det är angeläget, men vi är inte det företag 

som samlar in brett personnummer eftersom vi har business till business, men där det skulle 

kunna bli mycket integritetsfrågor är kopplat till vår personal. Vi har inte mycket outsource, 

vi har cloud hos Microsoft 365 som har kommit väldigt långt med tekniska lösningar. Jag 

tror inte vi kommer drabbas hårt av detta samtidigt som det är en process vi måste gå ige- 

nom, men vi har inte alla svar än.” (Appendix 7.6, rad 967-972) 

 

Även R4 uppgav oklarhet i dagsläget då de inte är där i sina förberedelser ännu, men utifrån 

R4s svar kan det uppfattas som att detta inte kommer medföra några större utmaningar då de 

antydde att de förlitar sig på sin molnleverantör som då enligt R4 har kommit långt i sina 

tekniska lösningar. 
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4.5.5 Sammanfattning av transparens och samtycke 
 

Idag har individen liten möjlighet att själv se och påverka vilken information som finns  om 

dem. Informationen de själva kan påverka är profilinformation och övrig information kan tas 

fram och ändras vid begäran, men kräver högre rättigheter såsom en handläggare eller deras 

chefer. Framtagning av information kan vara omständlig då informationen kan finnas på olika 

ställen både fysiskt i exempelvis pappersform, men även digitalt i olika system. Vidare fram- 

gick det att enkel förmedling av ändamål till behandling av information är bristande där hälf- 

ten av respondenterna uppgav att det är något som är uppenbart. Endast en respondent ansåg  

att de uppfyller detta genom information som liknar användarvillkor. Det finns  idag någon  

form av samtycke hos de flesta organisationer, men vår uppfattning  är att många  av dem an- 

ser att detta måste utökas, förtydligas och anpassas till GDPR utan att veta riktigt hur de tek- 

niskt och/eller processmässigt ska lösa det. 
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5 Diskussion 
 

5.1 Uppgiftsminimering 

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU, 2016/679) ska alla organisationer som 

behandlar personuppgifter minimera insamlingen  av dessa. Således är det viktigt att fastställa 

att enbart minimumkravet för behandlingsändamålet samlas in som både David och Prosch 

(2010), samt Cavoukian (2010) nämner. Utifrån studiens resultat visade det sig att samtliga 

respondenter i dagsläget identifierar individer via uppgifter som kan härledas till varje enskild 

individ. Vi uppfattar det inte som att de tänker göra några större förändringar för att ändra på 

detta utan att det är självklara uppgifter för dem, vilket innebär en integritetsrisk. Ett sätt att 

minska integritetsriskerna enligt PbD är genom pseudonymisering som hälften av responden- 

terna uppgav att de hade. Däremot uppgav de även att detta inte täckte all behandling av per- 

sonuppgifter varav slutsatsen blir att det återstår arbete att göra. Vidare visade även resultatet 

på att kontrollering av relevant, samt ändring av ändamål för insamling av information är 

oklart, vilket antyder att minimering av insamling, samt behandling av uppgifter är problema- 

tiskt. Exempelvis uppgav en av respondenterna att behandling av personuppgifter  måste ske i 

sin ursprungsform för att undvika misstag i handläggningen. Om detta innebär att de inte kan 

pseudonymisera eller om det har med arbetseffektiviteten att göra framgår inte. Enligt Euro- 

paparlamentets och rådets direktiv (EU, 2016/679) får behandling av personuppgifter ske vid 

lämpligt och relevant ändamål, men utmaningen som då uppstår är hur man klassificerar vad 

som är relevant och lämpligt. Att ta emot information som man inte underhåller, håller aktuell 

och riktig, innebär nämligen en risk för den personliga integriteten och således ska man inte 

samla in mer uppgifter  än vad ändamål  och syfte kräver. 

 

Ytterligare ett sätt att minimera mängden av informationsinsamling är att man arbetar proak- 

tivt med att förebygga  integritetsriskerna (SOU, 2016:41). Detta förespråkas även av PbD. 

Att arbeta proaktivt syftar till ett ansvarskoncept där sekretesspolicyer, samt mekanismer ska 

finnas på plats så att integritetsfrågor kan lösas innan de leder till ett problem (Cavoukian, 

Taylor & Abrams, 2010). Utifrån resultatet uppgav merparten av respondenterna att hante- 

ringen av informationen i dagsläget behöver kartläggas och att förändringen är ganska omfat- 

tande. Detta tyder på att organisationer ännu inte är förberedda och behöver se över sina ar- 

betsprocesser för att kunna identifiera var det brister och således kunna åtgärda, samt före- 

bygga  detta för att uppfylla kraven inför  GDPR. 
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5.2 Behörighetsåtkomst 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB, 2009) nämner att känslig information 

inte ska göras tillgänglig för obehöriga, vilket även GDPR ställer krav på. Enligt Datainspekt- 

ionen (2012) kan detta göras genom behörighetsstyrning. Cavoukian (2010) stärker detta yt- 

terligare i sitt ramverk PbD och säger att genom att ha behörighetsstyrning och begränsa åt- 

komsten till informationen så arbetar man proaktivt för att skydda integriteten. Utifrån resul- 

tatet kan man utläsa att samtliga respondenter använder behörighetsstyrning som en lösning  

för att begränsa informationstillgängligheten, samt att de var överens om att fokus behöver 

läggas på detta i förberedelserna inför lagen. Dock framgick det även från resultatet att det 

ligger svårigheter i hur de ska begränsa tillgången till lagrade uppgifter i databasen för exem- 

pelvis system- eller databasadministratörer utan att arbetsflödet och effektiviteten i proces- 

serna blir lidande. En av respondenterna  lyfte  även upp problematiken med att kontrollera 

och spåra utskriven information på papper vilket också omfattas av lagen då dessa kan vara 

geografiskt utspridda. I en av intervjuerna framgick det att man kan låsa användaren till vissa 

ytor i systemen, vilket gör att informationen  inte kan lämna  miljön, men  detta är något  nytt 

som de precis börjat prata om. Således innebär detta att användarna  i dagsläget har tillgång 

till mer information än vad de är i behov av för att uträtta sina arbetsuppgifter  och begräns- 

ning  av detta behövs i större utsträckning. 

 

Mycket i GDPR och även PbD bygger på behörighet och det är i grunden enbart den enskilda 

individen som har rätt till sina personliga uppgifter fram till dess att ett ändamål  finns  för 

någon annan,  vilket då kan kontrolleras med  exempelvis behörighetsstyrning.  Personuppgif- 

ter ska således skyddas automatiskt i IT-system och arbetsflöden (Cavoukian,  2010), vilket 

görs mer eller mindre för olika personer enligt resultatet. Vidare framgick det från intervjure- 

sultatet att användarnas förståelse för vad de får eller inte får göra med informationen är vik- 

tigt, vilket enligt David och Prosch (2010) kan genomföras med  lämplig utbildning för att 

skapa förståelse för den personliga integriteten. 

 

 

5.3 Uppgiftsskydd 

Inom informationssäkerhetsområdet  finns  det vedertagna ramverk såsom ISO 27000 (SIS, 

u.å.) och PCI-DSS som skyddar bland annat kreditkortsinformation och transaktioner (PCI, 

2017). Dessa kom på tal av två av de stora organisationerna, men något liknande krav på in- 

formationssäkerhetshantering av personlig information har däremot inte fått samma acceptans 

och spridning enligt resultatet. Även om vissa respondenter nämnde att deras styrdokument 

skyddar personlig integritet, så uppfattar vi det som om att personlig integritet inte är en ut- 

tryckligen kravställd skyddskomponent i dessa dokument utan snarare något man fått med på 

köpet som en standardlösning. Cavoukian (2010) uttrycker i sina principer i PbD att säker- 

hetsfunktioner ska vara inbyggda i system för att skydda personuppgifterna från början. Upp- 

gifterna  kan således skyddas på olika sätt, exempelvis nämner  Datainspektionen  (2012) att 

det kan göras genom autentisering, kryptering,  tydliga rutiner, säkerhetskopiering,  loggning  

och säker utplåning. Samtliga organisationer loggar idag information och merparten loggar 

främst för spårbarhet, men även för felsökning.  De har även någon  form av  autentiserings- 
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mekanism där användarnamn och lösenord är det vanligaste, vilket enligt Datainspektionen 

(2012) är det minsta kravet bland olika autentiseringsmetoder. David och Prosch (2010) anser 

dock att man bör använda starkare autentiseringstekniker som one-time password eller bio- 

metrics som i dagsläget verkar vara mer sällsynt, men någonting som är på väg att vinna ac- 

ceptans enligt respondenterna  i studien. 

 

Resultatet visade även att samtliga organisationer använder kryptering, men att detta kan på- 

verka arbetsflödet och därför väljer man bort säkerhet i vissa delar. Således verkar det som att 

integritetsskydd vägs mot effektiviteten i arbetet som ENISA (2014) även belyser som en 

begränsning när man arbetar med ökat integritetsskydd. Detta strider således mot Cavoukians 

(2010) princip som vill att man eftersträvar att den personliga integriteten blir en del av kärn- 

funktioner  som levereras utan att minska  funktionaliteten.  Istället tolkar vi det som att en 

zero-sum situation uppstår som enligt Cavoukian (2010) innebär att andra intressen priorite- 

ras över integriteten. 
 

GDPR kräver att tjänsteleverantören meddelar Datainspektionen inom 72 timmar om en inci- 

dent inträffar och beroende på risknivån även den berörda individen (European Commission, 

2016b). Idag har hälften enligt resultatet något tillvägagångssätt för att identifiera obehörig 

åtkomst, men de anser att de behöver anpassa lösningen till lagen då kravet på extern rappor- 

tering tidigare inte har funnits. Således är organisationerna medvetna om det och håller på att 

arbeta på en lösning. Resultatet visade vidare på att life cycle management  är bristande och 

att det enbart är de stora organisationerna som arbetar för att bli bättre på detta. Vad anled- 

ningen till detta är vet vi inte, men indikationer från respondenterna tyder på att de tror att 

större organisationer kommer att testas och bevakas i första hand vad gäller att motsvara kra- 

ven i GDPR. David och Prosch (2010) nämner att lämplig utbildning till de som arbetar med 

personuppgifterna bör ges för att skapa förståelse och öka säkerheten för uppgifterna. Utbild- 

ning ges då och då eller i samband med anställning ute hos organisationerna, exempelvis har 

en organisation tvingande PCI tester och en annan utbildning i PuL. I övrigt används styrdo- 

kument  såsom policyer, men  någon  större säkerställning av förståelse görs inte vilket kan 

vara en förklaring till att personlig integritet inte är en central del idag kring  säkerhetstänk. 

 

 

5.4 Låt systemet  styra  användarna rätt 

Enligt Datainspektionen (2012) bör system byggas användarvänligt för att styra användaren 

mot ett integritetssäkert arbetssätt. Vidare ska de vara byggda för att minimera integritetsris- 

kerna på ett sätt som även beaktar eventuella felhanteringar av användaren (Cavoukian, u.å.). 

Idag anpassas användargränssnitt till viss del hos merparten av organisationerna, exempelvis 

genom formulär. Att använda inmatningsformulär med  färdiga valalternativ antyder  David 

och Prosch (2010) gör att information skyddas genom gränssnittet. Trots detta ansåg merpar- 

ten av respondenterna att de måste  anpassa sig till GDPR som ställer högre  krav på bland 

annat samtycke och minimal insamling. Således innebär detta att anpassade gränssnitt finns, 

men att dessa inte är anpassade efter vad PbD förespråkar. Utmaningen som framgick utifrån 

resultatet är att merparten av respondenterna uttryckte tidsbristen för att genomföra alla änd- 

ringar och således har vi fått en uppfattning att framförallt de små organisationerna kommer 

förlita sig på standardlösningar. 

 

David och Prosch (2010) antyder även att man redan innan informationsinsamlingen bör ha 

bestämt lagringsperiod och plats, samt när borttagning  av informationen  ska ske i förhållande 
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till ändamålet. Enligt GDPR ska all information raderas när behovet inte längre finns, men 

resultatet visade på att rutiner för lagring och gallring idag behöver ses över då det bland an- 

nat finns spår av information kvar. Datainspektionen (2012) ger som exempel att man kan 

använda  automatisk  gallring för uppgifter  som inte längre är relevanta, vilket kan anknytas 

till respondent R2 som har en tidsbegränsning på information i deras katalog på tre månader, 

men däremot stannar all tillhörande information kvar, vilket den inte får göra utan anledning 

enligt GDPR. Under intervjuerna har det framkommit att det mer eller mindre inte går att ta  

bort information om en person helt och hållet på grund av spårningskrav och att viss inform- 

ation måste lagras på grund  av andra lagar och myndigheter  som kräver detta. Således tolkar 

vi det som att utmaningen ligger i vilka lagar och regler som prioriteras om dessa nu motsä- 

ger varandra. Vidare framgick det från empirin att man måste förändra sättet att tänka på vad 

gäller dessa frågor, vilket tyder på att personlig integritet behöver få en central plats när an- 

vändargränssnittet  ska designas. 

 

 

5.5 Transparens och samtycke 

Datainspektionen (2012) skriver att det ska finnas  transparens som tillåter individen att få 

insyn i hur dess uppgifter används. Vidare ska individen kunna ha fri och lätt åtkomst till 

personuppgifterna, samt ha rätt att kunna flytta eller radera informationen vid begäran (Euro- 

pean Commission, 2016b) Det framgick i resultatet att individen idag har liten möjlighet att 

själv se och påverka vilken information som finns om dem och hur denna används. Detta ty- 

der på att transparensen måste ökas, vilket utifrån resultatet visade att organisationerna själva 

är medvetna om det. Vidare har organisationerna en utmaning vad gäller att presentera vad 

informationen  kommer  att användas till på ett enkelt och tydligt sätt, vilket är ett krav i  

GDPR. Hälften av respondenterna tyckte dock att detta var uppenbart, men  enligt Nissen- 

baum (2010) lämnar många ut sin information i utbyte mot att få bruka en tjänst utan att vara 

medvetna  om vad de har gett samtycke  till. Statens  offentliga  utredning  (2016:41) förklarar 

att detta beror på att de inte förstår användarvillkoren som är långa, vaga och svårt skrivna. 

Då det idag finns någon form av samtycke hos merparten av organisationerna ligger utma- 

ningen i att göra dessa enkla, tydliga och lättbegripliga för individen, då det enligt Statens 

offentliga  utredning (2016:41) framgår  att användarna  inte vet vad de ger samtycke till. 
 

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU, 2016/679) ska individen ges ett val, att 

genom ett samtycke godkänna behandlingen och ändamålet av uppgifterna. Vidare står det i 

lagen att individen även ska ha rätt att få ifrågasätta informationens  korrekthet  är och kunna  

få den ändrad eller borttagen. Hur detta ska göras för att motsvara kraven har inte organisat- 

ionerna svar på idag enligt resultatet. Organisationer måste även ha ordning och reda, större 

kontroll på vilken information de samlar in, vad den ska användas till och var den finns 

(Europaparlamentet och rådets förordning, EU, 2016/679). Utan kontroll kan de enligt vår 

uppfattning  inte motsvara de krav som ställs på transparens och samtycke. 
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6 Slutsats 

 
Studien ämnade  att besvara följande forskningsfråga: 

 

• Hur beaktar olika organisationer den personliga integriteten vid förberedelser inför 

Dataskyddsförordningen (GDPR)? 
 

Fram till dess att GDPR träder i kraft har det varit relativt enkelt för organisationer att för- 

hålla sig till PuL och relaterade lagar. Men då världen blir allt mer global med gränsöverskri- 

dande avtal och tjänster som utökat tillgången till information och skapat ett nytt beteende i 

samhället som hotar den personliga integriteten, har lagstiftningen behövt anpassas för att 

hänga med i den tekniska  utvecklingen.  Denna  studie visar att tekniken  rör sig snabbare 

framåt än lagarna, vilket skapar utmaningar för verksamheter när lösningar skapas innan kra- 

ven är ställda. 

 

För att kunna hantera samtliga krav på personlig integritet under hela livscykeln, har indikat- 

ioner utifrån denna studie visat på att det behöver finnas en helhetssyn hos organisationerna 

om hur man i alla avseenden ska kunna säkerställa rätt hantering av de personliga uppgifter- 

na. Detta synsätt har ännu  inte slagit igenom,  vilket framgår  i studien, men  generellt sett har 

vi fått indikation på att organisationerna är duktiga på datasäkerhet såsom exempelvis behö- 

righetsstyrning, då det i dagsläget funnits med  en längre tid bland kraven. Det framgår  även 

att det finns certifieringar som PCI-DSS, samt kvalitetsramverk såsom ISO och ITIL vars 

krav är genomarbetade och accepterade och förstärker dataskyddet och även informationsin- 

tegriteten.  Andra frågor är svårare att besvara trots att de funnits  på agendan en längre  tid. 

Detta är exempelvis pseudonymisering som inte minst i support-, test- och utvecklingsmiljöer 

är svår att hantera. Det som framgår i studien är att organisationerna  främst har utmaningar 

med att vara transparenta med vilken information man håller om individen och vad man gör 

med den. Vidare har organisationerna en utmaning i hur de ska formulera samtycke på ett 

adekvat, enkelt och tydligt sätt för insamling och hantering av personuppgifter och hur dessa 

därefter ska hanteras löpande under livscykeln fram till dess att de ska gallras bort. Studien  

ger även indikation på att små organisationer kommer förlita sig på standardlösningar som 

hanterar GDPR-frågor  från system-,  lagrings- och driftleverantörer. 

 

Personlig integritet är en komplex fråga som ännu inte har fått en central plats ute i organisat- 

ionerna varken i design av affärer, arkitektur eller systemutveckling. Dock har vissa lyckats 

bättre än andra och det finns ramverk för att skapa strukturer och ordning, men vi saknar me- 

toder och modeller som anammat tankar bakom PbD, det vill säga hantering av personlig 

integritet.  Det framgår  i studien att det idag inte finns  någon  tydlig eller enhetlig väg att gå 

för att motsvara kraven då alla gör olika, men som alltid är det viktigt att kraven framkommer 

tidigt för att undvika att i efterhand  skapa något  icke enhetligt  och kostsamt  som tar tid och 

kan påverka kvaliteten. Vi kan således konstatera att såväl tekniska som organisatoriska åt- 

gärder måste beaktas för att motsvara de krav GDPR ställer på personlig integritet då inga 

motverkande  krav, såsom exempelvis effektivitet  får åsidosätta detta krav. 
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De krav GDPR ställer är egentligen inget nytt då det har funnits liknande  i PuL,  men trots 

detta har resultatet i denna studie visat att de flesta organisationer har fler utmaningar än lös- 

ningar att ta sig an i samband med den nya lagen. Vad som framhävs av PbD och även re- 

spondenterna i studien är att man måste fostra ett tänk kring personlig integritet. Således kan 

PbD ses som en riktlinje för att skapa ett säkerhetstänk i organisationerna i syfte att skydda 

den personliga integriteten som idag är utsatt på grund av att teknikens utveckling drar ifrån 

lagarna vilket skapar problem för organisationerna. 

 

 

6.1 Rekommendation  för  vidare forskning 

Denna studie har visat på att ju mer personlig information som hanteras ute i organisationerna 

desto större utmaningar står de inför när GDPR träder i kraft. Vidare forskning kring vilka 

konsekvenser GDPR och kraven på personlig integritet kommer att ge på företag vars af- 

färsidé bygger på Big Data och analys av kundinformation, skulle vara intressant att gå dju- 

pare in på då exempelvis begreppet Business Intelligence är ett aktuellt ämne i dagsläget. Vi- 

dare är det även intressant att undersöka om det kommer att behövas nya modeller och meto- 

der för att implementera kraven på personlig integritet på rätt sätt vid affärs- och systemut- 

veckling. 
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7 Appendix 
 

7.1 Introduktionsbrev  till intervjuförfrågan 

Hej, 

 

Vi är två studerande från Lunds Universitet som ska skriva vår kandidatuppsats inom 

systemvetenskap (informatik) och vill ta reda på hur organisationer förbereder sig inför den 

nya  Dataskyddsförordningens  (GDPR) krav som kommer  i maj 2018. 

 

Ett av syftena med de nya kraven är att kunna skydda den personliga integriteten genom att  

ha kontroll på vilken information som har samlats in, var informationen finns, samt kunna 

hantera den om den registrerade önskar få gjort en ändring eller ett återkallande. 
 

Det hade varit till stor hjälp om du eller någon  som har insikt om detta kan tänka  sig ställa 

upp på en telefonintervju. Givetvis får både den intervjuade och organisationen vara anonyma 

och vi kommer  att skicka ut intervjufrågorna  i förväg så att ni kan få titta på  dem. 
 

Om ni kan tänka er hjälpa oss med detta ber vi er återkomma så fort som möjligt så att vi kan 

boka in en tid! 

 

Vill ni veta mer är ni varmt välkomna att återkomma! 

Stort tack på förhand! 
 

Med vänlig hälsning, 

Hanna  Wrangmark  och Louise Lam 
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7.2 Intervjuguide 

INLEDNING 

● Berätta lite kort om er organisation, bl.a. hur många  anställda är ni? 

● Vad är din roll på företaget och vad innebär  den? 

● Hur ser er IT-miljö ut? (t.ex.: egen drift, cloud, egna  system,  vem förvaltar) 

 

UPPGIFTSMINIMERING 

● Har ni eller kommer ni använda pseudonymisering eller något liknande för att öka 

dataskyddet? 

● Vilka uppgifter  kommer  ni att använda för att identifiera era  kunder? 

● Vilka rutiner har ni eller kommer ni ha för att kontrollera att datainsamling är lämplig 

och relevant för dess ändamål? 

● Vad gör ni (har ni en rutin) om ändamålet för insamlad information ändras eller inte 

finns längre? 

 

BEHÖRIGHETSÅTKOMST 

● Finns behörighetsstyrning eller något liknande som begränsar vem som får ta del av 

vilken personinformation  och hur går det till i så fall? 

- Vem är ansvarig för hur behörighetssystemet administreras? 

- Vad kommer det att finnas för åtgärder för att hindra system- eller databas- 

administratörer från att läsa lagrade personuppgifter? 

● Kommer det eller finns det begränsningar på vad klienten kan lagra lokalt (download 

data)? 

 

UPPGIFTSSKYDD 

● Vilka styrdokument har ni och hur förebygger dessa personlig integritet? (t.ex.: behö- 

righetssystem, kryptering, backup, dataskydd) 

- Vad har ni för arkitekter och vilka är deras ansvarsområden? 

● Vad har ni för befintliga, eventuellt kommer ha för rutiner för att upptäcka ett brott 

som har skett eller att någon  obehörig kommer  åt personuppgifterna? 

● I vilken omfattning kommer kryptering användas? (t.ex. i databasen, nätverk, kom- 

munikationslinjer, loggar) 

● Kan ni utifrån informationen ni loggar ta reda på t.ex. vad som hänt med en informat- 

ions post, vem som gjort vad och när (spårbarhet)? 

- Vad kommer loggarna användas till? 

- Hur säkerställer ni att supportpersonal inte tar del av personlig information 

som inte behövs för felsökningen? 

● Vilken/vilka autentiseringsmekanismer använder ni och används de för olika ända- 

mål? Vilka i så fall? 

● Om ni arbetar med parter som levererar personlig information till er, hur säkerställs 

att de lever upp till era kvalitetskrav? 

● Har ni life cycle management  på personens information? 

● Hur håller ni personalen regelbundet informerad  om personlig integritet och hur  sä- 
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kerställer ni full förståelse? 

 

LÅT  SYSTEMET  STYRA ANVÄNDARNA RÄTT 

● Kommer ni att anpassa era användargränssnitt så det begränsar inmatning av data som 

inte får tas in? 

● Om ni vill göra en databasutsökning  - tvingas  ni ange  ändamålet? 

- Kan man utifrån utsökningen  härleda till en specifik individ? 

- Har de krav på gallring (d.v.s. definitivt borttag) av uppgifterna  efter en viss 

tid? 

● Hur hanterar ni lagring och gallring av data, bl.a. hur länge lagras den innan den gall- 

ras? 

 

TRANSPARENS  OCH SAMTYCKE 

● Kan/kommer den registrerade att kunna ta fram all information om sig själv? ( t.ex. 

vad som är lagrat, vart informationen är lagrad och vem som kan ta del av den) 

● Hur talar ni om för den registrerade vilken behandling (ändamål) som görs av deras 

information? 

- Görs det på ett enkelt och tydligt sätt? 

- Görs det även vid förändringar av ändamålet? 

- Görs det vid delning av informationen till annan part? (t.ex. 3e part) 

● På vilket sätt kan den registrerade påverka hur dess information  används? 

- Kan personen själv rätta sina uppgifter? (t.ex. manuellt inskick, webbgräns- 

snitt) 

- Kan den registrerade själv ta bort information utan att tappa helheten? 

● Hur kommer ni gå tillväga för att samla in, hålla reda på, samt avregistrera samtycke 

till personuppgifter  som använts? 
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1 7.3  R1 
 

2 Organisation - liten: OL1 

3 Respondent: R1 

4 Intervjuare: I1 

5 Tid och datum: 13.00, måndagen  den 10 april 2017 

6 

7 I1: Berätta lite kort om er organisation,  bland  annat hur  många  anställda  är ni? 

8 R1: Vårt företag heter OL1  och är ett bolag i OL1  koncernen.  Vårt bolag är verksamt inom 

9 konsulttjänster  till den svenska industrin med leverans inom mekanik,  projektledning, tekniskt 

10 inköp, elkonstruktion  och automation.  Vi är i dagsläget 164 anställda och finns  i södra Sve- 

11 rige. OL1  koncernen har drygt 3300 anställda i Sverige och är verksamma  med  konsulttjänster 

12 inom ytterligare områden som IT, Infrastruktur,  Teknisk dokumentation  etc. Till vår styrka 

13 har vi även ett stort nätverk med  partners som vi kan ta hjälp av för att möta  våra kunders be- 

14 hov. 

15 

16 I1: Okej, vad är din roll på företaget och vad innebär  den? 

17 R1: Jag är chef för en mekanikavdelning  och har därmed personalansvar, säljansvar och re- 

18 kryteringsansvar  för att upprätthålla avdelningen på cirka 25 till 30 personer. Till detta kom- 

19 mer även kundansvar  för utvalda kunder.  Utöver detta är jag ansvarig chef för alla IT och  tek- 

20 niska områden inom vårt företag för södra delen, och är sammanhållande  länk med  övriga 

21 bolag inom koncernen. 

22 

23 I1: Okej. Hur ser er IT-miljö  ut då? 

24 R1: Vi  har delvis egna  system,  delvis delade system med övriga OL1-bolag. Vi  har egen drift 

25 via OL1-support  för serverlösningar och datorer och nätverk på kontoren.  Detta bolag tillhan- 

26 dahåller även vår mailserver där vi hanterar mycket av vår kommunikation. 

27 

28 I1: Jag förstår. Har ni några  styrdokument  och vilka i så fall? 

29 R1: Kan du utveckla frågan? 

30 I1: Har ni exempelvis behörighetssystem, kryptering,  backup,  dataskydd? 

31 R1: Ja, all data är krypterat och behörighetsnivåerna  är anställda eller ledningsgrupp/chef och 

32 backup  sker kontinuerligt  på koncernnivå. 

33 I1: Aha,  okej. På vilket sätt förebygger era styrdokument  personlig integritet? 

34 R1: Våra styrdokument  behandlar den personliga integriteten så att endast behörig personal 

35 har tillgång till denna information. 

36 I1: Okej. Vidare  till nästa fråga: vad har ni för arkitekter och vilka  är deras ansvarsom- 

37 råden? 

38 R1: Vi i ledningen och framförallt vår VD,  är ansvarig för att vi som bolag efterlever lagar 

39 och regler, men arkitekterna för systemen finns  på koncernnivå  så det kan jag inte svara  på 

40 tyvärr. 

41 

42 I1: Okej, nej, det förstår jag. Vad kommer ni ha för rutiner för att upptäcka  ett brott 

43 som har skett eller att någon obehörig  kommer  åt personuppgifterna? 

44 R1: Detta sker via vår IT-avdelning eller OL1  Support som tillgodoser att vi har de senaste 

45 skyddssystemen  tillgängliga och vid eventuella hot kan rätt åtgärder tas. 

46 I1: Vet du  hur  de arbetar med detta? 
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47 R1: Nej. 

48 

49 I1: Okej. Vilka uppgifter  kommer  ni att använda  för att identifiera era kunder? 

50 R1: Vi  utgår  från företagsnamn,  kontaktpersoner,  telefonnummer  och e-post. 

51 I1: Hur  identifierar  ni era anställda då? 

52 R1: Det görs genom namn, personnummer och anställningsnummer. 

53 

54 I1: Okej. Kommer  ni  att anpassa  era användargränssnitt  så det begränsar  inmatning av 

55 sådant  som inte får tas in? 

56 R1: Både ja och nej. Detta sker på koncernnivå  via koncerngemensamma  program. Vi  har 

57 endast obligatoriska fält för relevant information. 

58 

59 I1: Har ni eller kommer  ni använda  pseudonymisering  eller något liknande  för att öka 

60 dataskyddet? 

61 R1: Det används inom vissa delar, såsom IT-support och öppna tjänster. 

62 I1: Okej. Vad innebär  öppna tjänster? 

63 R1: Öppna tjänster är liknande support för våra anställda men  även support för våra nätverk 

64 som medlemssidor och svar på ansökningar vid mottagande. 

65 

66 I1: Hur  kommer  ni gå tillväga för att samla  in,  hålla reda på eller avregistrera samtycke 

67 till personuppgifter  som använts? 

68 R1: Vi katalogiserar vår indata, till exempel som ansökningar  och i samband med detta  med- 

69 delas samtycket  till personuppgifternas  användande och möjlighet  till avregistrering från våra 

70 system. 

71 

72 I1: Aha.  Finns  behörighetsstyrning  eller något liknande  som begränsar  vem som får ta 

73 del av vilken personinformation? 

74 R1: Ja det finns  och det görs via ledningen på företaget. 

75 I1: Okej, hur  många  roller och profiler har ni identifierat? 

76 R1: Det finns  två stycken:  begränsad access och full access. 

77 I1: Aha! Vem är ansvarig  för hur  behörighetssystemet administreras? 

78 R1: Det är varje chef genom vår gemensamma  assistent, men  per default ges alltid begränsad 

79 access. 

80 I1: Okej. Vad kommer det att finnas  för åtgärder för att hindra  system- eller databas- 

81 administratörer  från att läsa lagrade personuppgifter? 

82 R1: Det kan jag inte svara på tyvärr. 

83 

84 I1: Då går vi vidare  till nästa fråga istället - I vilken omfattning  kommer  kryptering an- 

85 vändas? 

86 R1: Det kan jag tyvärr inte heller svara på. Det är på koncernnivå. 

87 I1: Jag förstår. Vet du om ni kan utifrån informationen  ni loggar ta reda på   exempelvis 

88 vad som hänt med en informations  post, vem som gjort vad och när? 

89 R1: Ja, spårbarhet finns  och tas fram på begäran. 

90 I1: Kan  du ge exempel på vad loggarna  kommer  att användas till? 

91 R1: Vanligast är till felsökning. 

92 

93 I1: Okej. Hur säkerställer ni  att supportpersonal  inte tar del av personlig  information 

94 som inte  behövs för felsökningen? 

95 R1: Det vet jag inte, så det kan jag tyvärr inte svara  på. 

 

– 46 – 



Personlig integritet Lam  och Wrangmark 

– 47 – 

 

 

 

 

96 

97 I1: Okej. Tvingas marknadsförare  eller analytiker att ange ändamålet  för en databas 

98 utsökning  vid exempelvis framtagning  av rapporter  eller statistik? 

99 R1: Nej, det finns  inget sådant krav. 

100 I1: Okej, då kan vi hoppa  nästa delfråga och gå vidare  till om det finns  några  krav på 

101 gallring  av dess uppgifter efteren viss tid? 

102 R1: Nej, inte det heller. 

103 I1: Okej då släpper vi den frågan. 

104  
105 I1: Hur  säkerställer ni handläggarnas  förståelse för personlig  integritet och säker han- 

106 tering av information?  Till exempel om det finns  policyer och rutiner  för hur  handläg- 

107 gare ska arbeta? 

108 R1: Det görs per styrdokument  som behandlar sekretess bland annat. 

109 I1: Hur  ser ni till att de anställda  har tagit del av dessa dokument  och förstår dem? 

110 R1: Vid varje anställning ges en introduktion  av sekretess och tystnadspliktsklausul.  Detta  gås 

111 noggrant  igenom då det inte bara integritetsmässigt  är viktigt utan  även för vår övriga verk- 

112 samhet.  Att säkerställa att alla har förstått och efterlever detta är såklart svårt att genomföra. 

113 Skulle det framkomma  missbruk  eller liknande,  kan till exempel  en code of conduct eller lik- 

114 nande kurs genomföras brett inom företaget. 

115 

116 I1: Okej. Vilken eller vilka autentiseringsmekanismer  använder  ni och görs det för olika 

117 ändamål  i så fall vilka? 

118 R1: Vad jag vet eller kan svara på använder  vi inga  sådana mekanismer.  Om ni inte menar 

119 inloggning  till våra olika system för då används användarnamn  och personligt lösenord för 

120 åtkomst  till mail, tidrapportering, personalportal, intranät, inloggning  på datorer och tillgång 

121 till kontoren. 

122 

123 I1: Det var det vi bland  annat  tänkte på. Om ni arbetar med parter som levererar per- 

124 sonlig information  till er, hur  säkerställs att de lever upp  till era kvalitetskrav? 

125 R1: Via leverantörsuppföljning och kvalitetssäkring enligt rutiner. 

126 

127 I1: Okej. Vilka rutiner  har ni eller kommer  ni ha för att kontrollera att  datainsamling 

128 är lämplig  och relevant för dess ändamål? 

129 R1: Det görs genom  ständig förändring och förbättring i våra system som är en stor del av vår 

130 verksamhet. 

131 I1: Hur  menar du? 

132 R1: Om till exempel en anställd slutar, hamnar  personen i en alumniprofil, vilket endast är 

133 synbar för till exempel HR och löneavdelningen som kan behöva enligt lag, upprätthålla  vi ss 

134 spårbarhet eller historik. För anställda syns personen inte längre i systemet,  och för chefer 

135 eller övrig behörig personal finns bara namnet och att de till exempel varit anställda tidigare. 

136 

137 I1: Då är jag med dig.  Har ni life cycle management  på personens  information? 

138 R1: Nej. Detta ligger på individen själv att tillgodose. 

139 

140 I1: Har ni bestämt i förväg hur  länge  data ska lagras och gallras  allt därefter? 

141 R1: Det vet jag inte. Det ligger på koncernnivå. 

142 

143 I1: Okej, men då går vi vidare. Vad gör ni eller har ni rutiner  om ändamålet  för  insam- 

144 lad information  ändras  eller inte  finns längre? 
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145 R1: Det kan jag tyvärr inte heller svara på. Det ligger också på koncernnivå. 

146 

147 I1: Okej. Nästa fråga då - kommer  det eller finns  det begränsningar  på vad klienten kan 

148 lagra lokalt? 

149 R1: Nej inga sådana begränsningar  finns, förutom rent mängdmässigt  på grund  av hårddisk- 

150 storlek. Dock har väldigt få av våra anställda tillgång till personlig dator via företaget. 

151 

152 I1: Jag förstår. Kan eller kommer den registrerade att kunna  ta fram all information 

153 om sig själv? Såsom vad som är lagrat om dem, vart  informationen  är lagrad och vem 

154 som kan ta del av den? 

155 R1: All användardata sparas på ett ställe för att vi ska kunna  säkerställa att all data är tillgäng- 

156 lig och redigerbar efter behov. Anställda är dock inte behöriga att göra detta. Däremot kan  de 

157 om de så begär via sin chef ta del av informationen  som finns  sparad. Information såsom 

158 namn,  adress, telefonnummer,  yrkesroll etcetera kan däremot varje individ se om sig själv på 

159 intranätet och även redigera. 

160 

161 I1: Hur  talar ni om för den registrerade vilken behandling  som görs av deras  informat- 

162 ion? 

163 R1: Genom information.  Får vi till exempel in ett CV eller liknande  via e-post, får de i retur 

164 ett mail att vi mottagit  deras ansökan. När vi sedan väljer att inte gå vidare med dem,  får de 

165 ett nytt  mail, där vi meddelar att vi kommer  behålla deras uppgifter. Om de önskar  att ej vara 

166 kvar ber vi dem kontakta  oss för att bli borttagna. 

167 I1: Okej, görs det på ett enkelt och tydligt sätt? 

168 R1: Ja i samband med att registreringen görs. 

169 I1: Vad säger informationen  och hur  ges den? 

170 R1: För de som går med  i vår digitala databas, finns  informationstext  liknande användarvill- 

171 kor där det bland annat framgår  att inget delas med tredje part utan  samtycke. 

172 I1: Okej, görs det även vid förändringar  av ändamålet? 

173 R1: Ja, om sådan förändring skulle ske. 

174 I1: Okej. Görs det vid delning  av informationen  till annan  part också? 

175 R1: Nej, vi delar inte med oss till tredje part. 

176 

177 I1: Okej. På vilket sätt kan den registrerade påverka hur  dess information används? 

178 R1: Hur menar  du? 

179 I1: Kan till exempel personen själv rätta sina uppgifter eller ta bort  dem och i så  fall 

180 hur? 

181 R1: Ja, vi har två system,  ett för intresserade personer och ett för anställda. För de anställda så 

182 görs redigeringar via intranätet, eller via vår assistent, men  för att ta bort en anställds uppgif- 

183 ter krävs däremot hjälp från annan behörig personal. För intresseanmälda personer eller part- 

184 ners, kan de via internet logga in på sin personliga sida och hantera samtliga uppgifter   om sig 

185 själv och även ta bort sin användare och radera all data om så begärs. 
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186 7.4  R2 
 

187 Organisation - liten: OL2 

188 Respondent: R2 

189 Intervjuare: I1 

190 Tid och datum:  10.00, tisdagen den 11 april 2017 
 

191 I1: Vi tänkte om du  kan berätta lite kort om organisationen  först, typ hur  många an- 

192 ställda  och så vidare? 

193 R2: Ni har koll på att vi är ett konsultföretag. Vi är runt 100 anställda. Vi är ett enkelt företag. 

194 

195 I1: Vad är din  roll på företaget? Vad innebär den? 

196 R2: CTO – Chief technology officer. Teknisk chef. 

197 

198 I1: Jättefint! Då har du liksom hand  om GDPR eller vad specifikt innebär  din  roll? 

199 R2: Vi har ju inte krav på oss att ha en Data Protection Officer. Nu är det en specifik roll som 

200 krävs för GDPR, framförallt för större bolag. Men jag är den för att våra kunder  kräver en 

201 motpart i den frågan så jag har haft den rollen de senaste månaderna.  Och dessutom de för- 

202 ändringar  vi kommer  att göra de kommande  åren har jag ansvar för också. Vår interna  IT äger 

203 jag även om jag inte gör hands-on själv är det jag som ska se till att det hänger  ihop och stötta 

204 dem kraven som vi har på våra system och våra processer. 

205 

206 I1: Du nämner  er IT-miljö,  hur ser den ut? 

207 R2: Idag har vi sedan fyra år tillbaka sagt att all vår IT ska bygga  i cloud-modell. Vi  har enkel 

208 systemflora, vi har inget produktionssystem  eller operationella system.  Det enda vi har är att 

209 vi loggar tid, allting vi gör är time and material. Vi fakturerar ju tid och projekt,  reskostnader 

210 och omkostnader.  Så vi har inga  produktioner, inga supply chain. Våra system handlar  väldigt 

211 mycket  om digitala artefakter i form av dokument  och mjukvara  som vi levererar. Så de flesta 

212 ligger i molnet idag. 

213 

214 I1: Vet ni vem som förvaltar ert moln? 

215 R2: Absolut, det är vår huvudpartner – Microsoft. 

216 

217 I1: Okej, ja. Vad bra  inledning  där! Då tänkte jag att vi kör på frågorna.  Vilka styrdo- 

218 kument  har ni? 

219 R2: Vi  har ett enkelt sätt i hur vi hanterar dokumentation.  Hur vi hanterar kunduppgifter,    per- 

220 sonuppgifter,  i vilka system och vad ska hända  när de vill bli glömda?  Vi  har inga styrdoku- 

221 ment  för det i dagsläget. Anledningen  är att vi är mitt uppe i att byta ut våra centrala  system 

222 idag. Den plattformen vi baserar oss på då kommer  ge oss security in compliance möjligheter 

223 som vi inte har idag. I de plattformarna  som vi vilar på som då levereras av Microsoft – det de 

224 bygger  in där krypteringsförmågan,  data protection regler på väldigt hög nivå som underlättar 

225 både auditing och dokumentation.  Inom kort kommer  EU och datainspektionen att  ställa krav 

226 på de här förmågorna  som måste finnas  i plattformar  som du baserar dig på och det är det vi 

227 är på väg in i just nu.  Vi håller på att byta ut hela vårt affärssystem.  Där kommer  vi ha de 

228 förmågorna och därför vi avvaktar att ta fram formalia. 

229 

230 I1: Vad gäller styrdokument  så kommer  ni ha  dokument  kring  kryptering  – kommer 

231 det vara något annat  också? 

232 R2: Det är större organisationer som Microsoft, Google som får ta och lösa de här frågorna 
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233 kring kryptering,  anonymisering  etc. på central nivå. Exempelvis  när vi jobbar med CRM där 

234 vi hanterar hela kundperspektivet  och i princip bara personuppgifter.  Där ser vi då att Micro- 

235 soft driver det hårt för att se till att systemen  har förmågor  att hantera kryptering, anonymise- 

236 ring, auditing,  spårbarhet, visibilitet och behörighet. 

237 I1: Okej, så styrdokumenten ligger egentligen hos Microsoft? 

238 R2: Allt ligger hos Microsoft. Sen har vi ju en resa kvar att formalisera detta. De kommande 

239 åren kommer  vi såklart behöva sätta upp dokument  som beskriver allting. Vi har PbD  frågan 

240 som vi måste  driva internt här. Men allting ligger där ute  och vi kommer  förlita oss på det. Vi 

241 kommer  inte ha några  jättestora tekniska  projekt utan  handlar mer om process och doku- 

242 mentation  – tydliggörande. 

243 I1: Okej, om vi kollar på era arkitekter och så då. 

244 R2: Jag är ju en och vi har en handfull  andra. Jag har då läst på de senaste 8 månaderna  för att 

245 sätta mig in i frågan. Vi samtalar med advokaterna. Det är mitt ansvar att vi flyttar   frågan 

246 framåt. Våra arkitekter för övrigt som kommer  bli deras ansvar håller på att lära sig nu  också 

247 är hur ska de föra en dialog med våra kunder.  Vad får dessa för konsekvenser  för  ERP-system 

248 eller liknande. Vad  är det som gäller här? 

249 I1: Hur  säkerställer ni  Microsoft att de håller standarden? 

250 R2: Deras trust center. Allting bygger  på trust. Oavsett hur du drar i det, men i slutändan  är 

251 det om du litar på dem eller inte. Två månader  tillbaka har de committat  till att underlätta den 

252 här processen inför GDPR. 

253 

254 I1: Vad kommer  ni ha för rutiner  för att upptäcka  ett brott som har skett eller att någon 

255 obehörig  kommer  åt personuppgifterna? 

256 R2: Hela vår förmåga  att upptäcka  brott eller att det ska gå signal som av en eller annan an- 

257 ledning säger att vi har en brist i våra processer kring detta här. I dagens  komplexa  värld 

258 kommer  det bli en teknisk  fråga. Det är så komplexa  miljöer vi snackar om.  Intrusion detect 

259 eller prevention är en jättestor del som heter security compliance center i Microsoft molnmil- 

260 jöer. De har gigantiska  portaler där för att detectera olika mönster  och hitta anomalier i bete- 

261 enden och så. Du kan sätta upp regelverk för att detectera. Våra rutiner just nu är helt  obefint- 

262 liga. Det beror på att vi är en liten låda i stort affärssystemsbyte.  Våra rutiner kommer  vi vara 

263 tvungna  att dokumentera  här, men  idag har vi inte. Vi  kommer  att förlita oss mycket  på stan- 

264 dardfunktionalitet  för att vi är väldigt mycket  standard. Vi är lite sneakna där och kommer 

265 piggybacka på jättarna. 

266 

267 I1: Ja, jag förstår. Hur identifierar ni era  kunder? 

268 R2: Företagen är ju org-nummer,  men inte som en fast nyckel,  men vi har org-nummer.   Men 

269 så fort de blir kunder  så har vi kundnummer,  men återigen är det ju företagen som juridisk 

270 person och inte person person. Men personer är bara namn  och e-post. Vi  har inga nycklar 

271 där. Personerna är bara relaterade till bolag. 

272 

273 I1: Anser ni att ni kommer  att fortsätta att ha de bitarna  när lagen kommer?  Ser ni  det 

274 mer som data man samlar  in för att man alltid gjort det eller det finns  faktiskt en vikt i 

275 att ha den? 

276 R2: Vi  kommer  inte att bry oss speciellt så mycket  om det för ändamålet är så uppenbart. 

277 Marknadsföringsaktiviteter  är fortfarande  någonting  vi måste  kunna  få göra framöver. Våra 

278 ändamål  är väldigt alignade med  de lagar och förordningar  som finns. Vi samlar inte på oss 

279 data som vi inte har behov av för att vi eventuellt i framtiden ska kunna  göra big data  ana- 

280 lyser, vi är inte den branschen. Vi har dock kunder som gör det, men vi gör inte det. 

281 
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282 I1: Intressant.  Kommer  ni att anpassa era användargränssnitt  så att det begränsar  in- 

283 matning  och sånt som får tas in? 

284 R2: Ja, igen, vad jag ser framför  mig inom snar framtid här är att vi baserar oss på anpass- 

285 ningsbara  standardsystem.  Ta CRM som område där du hanterar  dina kunder,  marknad och 

286 försäljning, så att säga. Och även kundtjänst  och hela den biten, men kund  360 graders kund- 

287 system,  de kommer  absolut bli intelligenta. Du kan sätta upp regelverk centralt i de här  sy- 

288 stemen  som fattar att det här är en typ  av individ och den här individen lyder under  GDPR typ 

289 av lagstiftning  och sen kan du sätta upp så att den kommer  hjälpa dig på traven där. Du kom- 

290 mer ha den här förmågan  ner på inmatningskontrollsnivå  som säger att nu har du knappat  in 

291 någonting  här och dels så klassificeras det på ett visst sätt av er organisation och dessutom får 

292 du vara försiktig här med att detta här är data som vid eventuell ”glöm mig”-scenario  måste 

293 kunna  hanteras. Och då sätter du upp de reglerna - ska det krypteras och hur  ska det  krypte- 

294 ras? Hur ska nycklarna  hanteras? Eller sätta in regler som gör att du inte ens kan mata  in  det, 

295 att det kommer  vara inbyggt  i systemet,  men det är standardsystemen  då. Det rör ju de stan- 

296 dardsystem som folk hinner  gå till. Det är där tiden för GDPR är lite typisk. Vi  har tok för  lite 

297 tid för företag att ställa om.  Vi  har många  kunder  som har 4-, 5-, 6-, 700 olika system som är 

298 5, 10, 15, 20, 30 år gamla  som Cobolt-system, faktura-system.  Vi  har stora utmaningar  här. Vi 

299 ser att vi kommer  att piggybacka  mer på standardsystem.  Det är en jättetrend idag att basera 

300 på standardsystem av den anledningen  att vi kommer  inte kunna  lösa det på egen kammare 

301 själv. 

302 

303 I1: Pseudonymisering  – är det någonting  ni kommer  att ha? 

304 R2: Vi kommer  inte att behöva det för oss själva, är jag helt övertygad om.  Vi är  väldigt 

305 mycket  enklare än så. Alla personer vi hanterar är ju egentligen inom tre kategorier, men sen 

306 är det även partners som vi måste  hantera så låt säg ungefär  fem kategorier av olika roller som 

307 vi måste hantera. Och det är så enkelt som att när vi kommer  ge oss på detta här och säga   att 

308 de få områdena att exempelvis rätten att bli glömd  är viktigt.  Till exempel om du är anställd, 

309 så kan du inte sticka in huvudet  och säga att du vill bli glömd  för vi måste  spara transaktioner 

310 för löneutbetalningar.  Har du ingått  ett anställningsavtal  så kan du inte hursomhelst  bara säga 

311 ”glöm mig”.  De scenarion där vi måste  kunna  radera en människa  från våra system så kom- 

312 mer vi göra just det. Vi  kommer  ta bort snarare än att försöka anonymisera  eller pseudonymi- 

313 sera. 

314 

315 I1: Hur  kommer  ni att gå tillväga för att samla  in och hålla  reda på samtycke? 

316 R2: Allt som är systematiskt,  det vill säga att du signar upp för ett nyhetsbrev  eller du regi- 

317 strerar dig till något av våra event. Det är ju de vanligaste delarna här och där är det ju väldigt 

318 enkelt. Där kommer  vi, på grund  av att vi är enkla  är att vi kommer  presentera en länk till en 

319 sida och säger det här använder vi det till – vi kommer  maila dig, vi kommer  kontakta  dig, vi 

320 kommer  använda det för marknadsföring  och berätta precis vad det är vi gör. Det är inget  kon- 

321 troversiellt i vårt fall. Det vi kommer  prata om med  advokaterna  här och för våra kunders räk- 

322 ning  framförallt, det är ju hur vi ska göra med alla manuella  telefonsamtal. Man ringer ett  cold 

323 call till någon  och sen så ”det här var ju intressant,  men du, skulle jag inte kunna  maila dig 

324 och så lägger vi in det i vårt CRM-system”.  Hur du ska hantera  ett formellt samtyckeförfa- 

325 rande där. Det har jag inte kunskap  om just nu.  Men det kommer  också tiden att utvisa hur det 

326 kommer  att landa i. Om du upprepar ditt mail och dina uppgifter  på telefon så kanske  du får 

327 räkna med att man skriver ner det  också. 

328 I1: Okej, så det blir  som ett indirekt samtycke? 

329 R2: Ja, det blir det ju, men rent formellt har vi inte riktigt rett ut detaljerna där. Vi är  enkla 

330 där. Vi  måste kunna  uppvisa spårbarhet och sen ska vi kunna  avregistrera dem. 
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331  
332 I1: Ja, men det är bra.  Behörighetsstyrning  – har ni någonting   sånt? 

333 R2: Ja, idag gör vi det på ett väldigt grundläggande  sätt. Vi  är mitt uppe i övergången där.  Vi 

334 har ett nytt  lönesystem på gång in och vi har ett nytt  affärssystem på gång.  Så den strukture- 

335 rade informationen  om löneutbetalningar,  lönenivåer och allt sånt är idag och kommer  att vara 

336 begränsad tillgång till. Vad det gäller andra delar så har vi i dagsläget behörighetsstyrning, 

337 exempelvis att det bara är din chef som får ta del av medarbetarsamtal  och sånt som doku- 

338 menteras. 

339 I1: Har ni olika nivåer på behörighetsstyrning  – har ni olika   roller? 

340 R2: Ja, för just den biten då så är det bara du och din närmaste  chef som får se det och din 

341 närmaste  chef är definierad i en katalog hos oss. Vår organisationsstruktur.  En roll kan vara 

342 en roll rent logiskt och så kan det betyda något  specifikt rent tekniskt.  Men vår business är så 

343 enkel i jämförelse med  många  av våra kunder.  De håller definitivt på med detta här. Det 

344 kommer  inte finnas ett behörighetssystem,  det kommer  vara myller av olika  behörighetssy- 

345 stem som kommer  vara beroende av varandra. De kommer  vara delvis eller inte alls automati- 

346 serade eller integrerade. 

347 I1: Vem styr behörighetssystemet hos er? 

348 R2: Vi har en kille hos oss, vi är ett litet bolag, men vi har en kille som heter A som är, så  att 

349 säga vår administratör  för alla våra miljöer och system internt.  Det är där vi idag kommer att 

350 lägga rättigheter. 

351 I1: Mm,  okej. Hur hindrar  man  honom att läsa uppgifterna? 

352 R2: Det gör vi inte. Han har tillgång till allt. Det är det som är lite svårt idag. De som ska ut- 

353 veckla systemen  har inte tillgång till den datan de ska hantera, vilket gör det svårt att utveckla. 

354 Vi har inget sånt in place nu. 

355 

356 I1: Nej, okej. I vilken omfattning  kommer  kryptering användas? 

357 R2: Det finns två delar av kryptering  – data in transit och at rest. Båda är ju relevanta. Både 

358 när saker ligger och vilar i en databas eller i ett filsystem eller någonstans  så ska det vara 

359 krypterat, loggad och hela den biten och sen så har du ju när det förflyttar  sig. Där igen base- 

360 rar vi oss på standardsystem.  Vi har allt ifrån autentisering,  inloggning  till lagring, logghante- 

361 ring, loggar för auditing och allt sånt baserar vi oss på Microsofts teknologier. De har  ju ton- 

362 vis av information  om vilka certifieringar de har tagit på sig för att hantera detta på ett säkert 

363 sätt och det är inte bara GDPR. Vi  baserar oss på det. Det som inte ligger hos dem,  vi har ett 

364 antal system som vi har här hos oss, i dagsläget har vi ingenting.  Vi  krypterar  ingenting  mer 

365 än våra backuper. Där vi också kör standardmjukvara för backup och där krypteras det ju. 

366 

367 I1: Okej, du nämnde   loggning  där också. Kan ni utifrån information  ni loggar ta  reda 

368 på vad som har hänt  med informationen  och så vidare? Vem som har gjort vad och är 

369 det spårbarhet liksom? 

370 R2: Framförallt från vår webbsida går det indirekt säkert. Jag har inte kollat exakt. Det är 

371 olika typer av loggar, dels är det applikationsloggar, auditing-typ  av logga. De systemen  vi 

372 kör, all dokumenthantering  vi håller på med där filhanterar ju folk något galet och  kollabore- 

373 rar kring dokument  och det checkas ut och checkas  in och flyttar  på sig. Varenda  liten action 

374 där från när A accessar, nu sparade han,  nu delar han med sig, nu byter han namn  på det,  allt 

375 sånt loggas, men  det är ju centralt igen. Det är ju krypterat. Och där har du en rättighet  av be- 

376 hörighetsmodell.  Och när vi väl säger att nu ska A bort och det är det jag menar  att det är en 

377 av de grejerna som de här systemen säger att ”vad får det för implikationer  när vi ska ta  bort 

378 A här?” Då kommer  det ju att göra beteendeanalys  och se vad är det för fotavtryck han har 

379 gjort under de fem åren han har varit här och sen så kan vi då välja att arkivera detta här  och 
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380 kryptera  det eller ta bort det. Vi  kan ju inte ta bort allt han har gjort under  fem år på företaget 

381 nödvändigtvis  utan  här måste  man vara selektiv. Exakt hur  selektiv man  ska vara där har vi 

382 inte kommit  till. 

383 I1: Vad använder  ni loggarna till? Är det till för att hitta  fel eller? 

384 R2: Nej, det är bara efterlevnad. Vi arbetar inte med loggarna i dagsläget. För webben till  ex- 

385 empel, det är ofta där fotavtryck  sparas om du vill kunna  relatera till andra grejer där. Vi arbe- 

386 tar inte aktivt med det där förutom i typ av adworks eller marknadsföring  onlineperspektiv.  Vi 

387 som företag jobbar inte med loggarna. 

388 

389 I1: Då är nästa fråga inte relevant om hur  ni säkerställer att supportpersonal  inte  tar 

390 del av personlig  information  som inte behövs för felsökningen? För ni  felsöker inte med 

391 loggarna  då eller? 

392 R2: Nej, vi har inte den typen av system.  Vi har inte den typen av business. Vi kommer    säkert 

393 tangera  det någon  gång  i framtiden när vi går in i specifika liksom processteg, men just nu har 

394 vi inte det. 

395 I1: Nej, precis. Sen nämnde  du  att ni  har såhär marknadsföringsmaterial  och liknande. 

396 Tvingas  de som gör marknadsföringarna  eller analyserna  att ange ändamålet  för en da- 

397 tabas utsökning? 

398 R2: Nej, nej, ingenting.  Ingenting  idag. Det är igen en sån grej som jag tror kommer  bli vanli- 

399 gare och vanligare i standardplattformar.  Vi har bara inte hunnit  reagera på det. Vi har  kund- 

400 system som vi utvecklat  som absolut har det så, så du får bara söka från den datorn du har 

401 behörighet till. Tillhör du en viss roll som har behörighet att göra, för att gå utanför  det  måste 

402 man ange  varför för att skapa spårbarhet. Men vi har inga såna system och det är rätt fritt  idag 

403 kring hantering av personuppgifter som ligger i våra system. 

404 

405 I1: Okej, ja. Hur  säkerställer ni handläggarnas  förståelse för personlig  integritet och 

406 säker hantering  av personalinformation  till exempel? 

407 R2: Mm,  det enda vi har här är att vi har haft två, en i januari en allmän genomgång  av GDPR 

408 och att det är på gång  så det är utbildning,  massmöte  och sen så har vi haft en ytterligare ut- 

409 bildning i mer detalj. Så det vi kommer  att göra här nu är att vi kommer  ta fram guidelines  för 

410 vår leverans och sen internt – vad folk ska tänka  på och informera dem om vad det är för stöd 

411 i våra system, hur  det funkar  och vad är det som måste sitta i huvudet  på oss. Så det är utbild- 

412 ning,  utbildning,  utbildning.  Det är enda sättet vi kan säkerställa det på. Sen jobba med upp- 

413 följning, auditing och så där vi kan se att de faktiskt  inte mailar ut saker som  innehåller 

414 någonting  eller att de inte släpper ut information.  I dagsläget har vi inga  policy på det, men vi 

415 jobbar på det. 

416 

417 I1: Ja, absolut.  Vad kommer  ni  ha för autentiseringsmekanismer? 

418 R2: I dagsläget baserar vi oss på standarder. Det är ingenting  man vill uppfinna  själv överhu- 
419 vudtaget.  Du baserar dig på industristandarder. Det är ytterligare en anledning att många flyt- 
420 tar upp och använder sig av Identity-provider som inte är du själv utan du baserar dig på ex- 

421 empelvis Microsoft, Googles eller Amazons  infrastruktur.  Det finns en uppsättning  såna här 

422 och de ingår i en standard tillsammans.  De erbjuder då möjlighet  att autentisera sig och har 

423 extremt  detaljerade regelverk. Vi  är riggade för det, men  vi har inte applicerat dem. Mycket 

424 generellt handlar detta här om att rigga sig för det, du vill inte dra på dig för mycket   klydd. 

425 Du vill bara se till att du har förmågan  när du väl behöver det. 

426 I1: Okej, så det är snarare att man tar problemen  när de kommer istället för att  förbe- 

427 reda sig för det? 

428 R2: Ja. Jag hade ju kunnat  gå in nu och flyttat  på tvåfaktorsverifiering på alla våra anställda, 
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429 men det hade blivit ett ramaskri. De loggar in 30 gånger  om dagen och det är klyddigt  och vi 

430 ska ha dosor och vi ska hantera  autentiseringsappar  och så. Då måste  jag ju veta – vilket pro- 

431 blem idag är det jag löser? Vi baserar oss på plattformar och kan switcha det om det skulle 

432 behövas. 

433 

434 I1: Har ni några parter som levererar personlig  information  till  er? 

435 R2: Ja, fast inte personlig information.  Det är ju företagsupplysning,  men  de inkluderar ju 

436 personuppgifter  som nyckelpersoner till exempel. 

437 

438 I1: Okej. Nyckelpersoner till bolagen då? 

439 R2: Ja, men vem som är VD  och så. Vi har även en annan en finsk tjänst som vi använder  för 

440 prospektering som jag tror hanterar lite djupare prospektering. Där tror jag att de hanterar per- 

441 soner också, men det är individer. Här vet jag inte för om du tänker  såhär, om du går till alla 

442 bolag och söker ett företag så står där vem som sitter i styrelsen – vem är VD och vem är fir- 

443 matecknare.  Det är liksom bolagsverkets standardupplysningar.  Och jag tror inte att detta är 

444 grejer som vår VD  kan komma  om två år och säga ”jag vill bli glömd”.  Jag tror inte GDPR 

445 täcker det här, men det här är lite gritty detail. Och det är personnummer  och namn.  Så fort  du 

446 startar ett företag så är du inte anonym.  Du kan liksom inte avtala dig bort från det eller i ef- 

447 terhand kommer och säger att du vill bli glömd. GDPR generellt sett täcker inte det medvetet. 

448 

449 I1: Nej, okej. Vad kommer ni ha  för rutiner för att kontrollera  er datainsamling,  att den 

450 är lämplig  för ändamålet? 

451 R2: Ja, det är ju att gå ut till alla och säga, vilket vi har gjort nu att alla frågor ska dirigeras till 

452 mig så fort det har någonting  med detta att göra. Men det vi måste  göra där på sikt är ju att 

453 informera, when in doubt gå till den och den människan.  Rutinerna  är att fråga den som  vet 

454 om du är osäker. Så om jag hanterar  detta här är det okej om vi läser in de här, om vi designar 

455 upp de här tjänsterna till att integrera den här datan men den här datan och så  vidare. 

456 I1: Tror  ni att ni kommer  att skapa någon lathund  som personer kan titta i? 

457 R2: Ja, absolut! Det är dock på väldigt övergripande nivå just nu.  Har du frågor, kontakta oss. 

458 Typ så är det. Där är vi nu,  men de måste  vi bryta ner lite. Men det viktigaste är kontinuerlig 

459 träning  och ta detta på allvar för det är lätt att du slänger ihop fem dokument  som ligger och 

460 ruttnar  någonstans.  Det måste  levandegöras någonstans  och då är det repetition och konversat- 

461 ion är det bästa, att man hela tiden påminner  och håller koll, håller konversationen levande. 

462 Hela avsikten med  GDPR är att få in det i principen att alla människor  som jobbar i princip. 

463 Det måste finnas  en djupare förändring.  Det tar tid. 

464 I1: Det ska sitta i ryggraden liksom? 

465 R2: Ja, men precis. En förändring som kommer att ta tid. 

466 

467 I1: Jag förstår. Har ni life cycle management  på den personliga  informationen  från det 

468 att ni tar in information  till att den mer eller mindre  ska tas bort? 

469 R2: Inte  i nuläget internt.  Vi har on-boarding och off-boarding process som är dokumenterat. 

470 Den är i många  delar manuell, att när en människa  kommer  till oss så ska följande kicka  igång 

471 och så är det lite instruktioner  och så ska det läggas i olika system.  Därmed har vi dokumente- 

472 rat det som krävs, men vi har inga formella på persondata. Det är framförallt ingen  automati- 

473 sering i dagsläget. Anledningen  är för att vi inte har hunnit  med  det. 

474 I1: Men de kommer? 

475 R2: Vi kommer  basera oss på funktionaliteten  på plattformarna  vi använder. Så de tvingas ju 

476 supportera dessa scenarion på ett eller annat sätt, men vi är inte där i branschen rent generellt. 

477 Den typen av automation  finns  inte inbyggt  i systemet  nu och istället för att varje bolag ska 
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478 bygga  det var för sig så ska ju leverantörerna bygga  standard funktionalitet  och så hoppar vi 

479 på. 

480 

481 I1: Mm,  okej. Har ni bestämmelser för hur  länge  data ska lagras och när det ska gall- 

482 ras? 

483 R2: Ingenting.  Absolut ingenting  i dagsläget. Och som vi är, vi kommer  att behöva ha  första 

484 principiella diskussion om såhär regelverk om hur  vi ska purcha information,  men vi är inte 

485 där ännu. Och det är ingen annan där heller just nu.  Mycket  av GDPR piggybackar  ju på PuL 

486 och såhär, folk har ju haft 20 år på sig att snacka om detta. Av de hundratals kunder  jag arbe- 

487 tat med så är det ingen som tagit detta på allvar, så alla håller på att implementera  detta nu. 

488 I1: Hur  tror du  man resonerar när man ska komma  fram till vad som ska lagras och 

489 vad som ska tas bort? 

490 R2: Det finns  minimalitetsprinciper i GDPR och jag tror det är där konversationen börjar 

491 principiellt med att vi sparar det du behöver istället för att ta det mycket  bredare. Sätter du in 

492 persondata, antingen  om en extern part levererar personuppgifter  alternativt att du internt flyt- 

493 tar från ett system till ett annat, exempelvis från operationella systemet  till datalager. Då är 

494 generella principen så mycket  som möjligt. Frågan man ställer är ”hur mycket  vill ni ha?”  – 

495 ”Ja, ge mig allt så kan jag bestämma  det sen”. Den kommer  att ändras och säga att vi verklig- 

496 en behöver bara postnumret  och förnamnet  för att kunna  göra det vi ska göra med  den. Vi 

497 behöver inte ha in 40 attribut från en individ. Mindset-skiftet som krävs kring hur  vi appro- 

498 achar dataflytt generellt sett som inbegriper personuppgifter.  Jag tror det är där man börjar 

499 principiellt. 

500 

501 I1: Ja, det låter som att det är helt rätt på det. Vad gör ni om ändamålet  för insamlad 

502 information  ändras  eller inte finns längre? 

503 R2: I dagsläget finns  där ingenting.  Man kan säga såhär om man tar personuppgifter  – ett jät- 

504 tebra exempel  här som vi sitter med nu,  det är att vi släpper ju in, eftersom vi rätt så mycket 

505 kollaborerar mycket  med våra kunder  i projekt så släpper vi in dem i våra katalogtjänster. Vi 

506 lägger upp dem som användare så kommer  de åt delar av våra system där de kan  kollaborera 

507 och ha tidsplaner och gemensamma  system för programmering  etc etc. Så vi släpper in dem 

508 på insidan och det är ju deras personuppgifter  vi hanterar  hos oss. Vad vi gör är att vi kan ju 

509 inte lägga upp en användare som ska existera för alltid hos oss för om de slutar från sitt  jobb 

510 så har de en inloggning  till oss, och samtidigt är det ingenting  som triggar och säger till oss att 

511 om de slutar från sitt jobb så ska vi ta bort dem också. Det vi gör är att vi tidsbegränsar allting 

512 och det är tre månader  åt gången.  Vill man senare förlänga det så får de kontakta  oss. Det är 

513 ett exempel  att efter tre månader  så försvinner det hos oss här, men  det är enbart information- 

514 en från katalogen.  Sen ska även all information som de har lagt upp ska även hänga  med  där 

515 och cascadas ut, men  där är vi inte ännu.  Vi  har inga bra rutiner för det. Revisorbolag kartläg- 

516 ger nu vad som ska ändras eller inte finnas  längre. Det är på den här processnivån vi är just 

517 nu. Sen ska det omsättas till lösningar som ska förändras. 

518 

519 I1: Ja. Finns  det begränsningar  på vad klienten kan lagra lokalt på   datorer? 

520 R2: Nej. Vi har 70-tal utvecklare här och de är tio pers, så de har väldigt fria händer. I  dagslä- 

521 get handlar allt om balansfakta  för så fort vi börjar begränsa oss så skapar det tröghet  och det 

522 är det sista vi behöver i våra projekt. Det är en balans mellan effektivitet, nytta  och security 

523 och compliance. Det finns  ju tekniska  begränsningar  såsom ni får inte besöka den här sajten 

524 och så vidare, men  det skapar bara tröghet  och har man ett ont uppsåt så kan de alltid ta sig 

525 runt det. Så det löser inga problem med att begränsa det så vi har inget sånt i dagsläget. 

526 
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527 I1: Om man tittar på era anställda  som är registrerade hos er, de har ju då  sin person- 

528 data i era register – kan de få fram all information  som finns  lagrade  om dem och så 

529 vidare, var informationen  finns  och kunna  ta del av dem? 

530 R2: Vilken typ  av information menar  du? 

531 I1: Nej, men just det här med att det ska vara transparens  mellan den som delar  in- 

532 formation  och den som tillhandahåller information? 

533 R2: Våra personuppgifter  är ju lagrade i en uppsjö av ställen. De grejerna som är skyddade, 

534 rent objektivt kan de ses som hemlig information.  Hos oss är det framförallt lön som är käns- 

535 ligt i Sverige. Men vilken chef man rapporterar till, var man bor någonstans,  vilka projekt de 

536 är involverade i och vilken typ av dokument  de jobbar i är ju öppet då det är en del av en kol- 

537 laborativ plattform. Det är inga hemligheter.  I dagsläget har vi aldrig anställt någon  med 

538 skyddad identitet så vi har aldrig behövt hantera detta historiskt. 

539 I1: Låt säga att en anställd som heter Pelle, kan han se all information  om sig själv? Alla 

540 kopplingar  ni har gjort och liknande. 

541 R2: Nej, som det är nu är det väldigt enkelt. Vi har en grupp av människor  som är i olika  rol- 

542 ler, du tillhör ju ett team, som tillhör ett affärsområde som tillhör OL2. Vi har ett skyddat  om- 

543 råde – HR avdelningen  och lönesystemet  som inte alla har tillgång till. 

544 I1: Så exempelvis den informationen  som HR har av dig  – kan du  ta den av den inform- 

545 ationen? 

546 R2: Nej, det kan du inte i grundsystemet,  vi har ingen  self-service i lönesystemet  nu, men 

547 kommer  att förändras. Vi håller på att implementera  ett nytt  lönesystem här. De kommer  ha 

548 visibilitet, men inte allting. Inte  resonemanget  kring vilken lön en människa  har, men dina 

549 personuppgifter och så kan du komma åt. 

550 

551 I1: Nästa fråga har vi egentligen varit inne  på  – ni sa att ni utbildar  er personal för  att 

552 informera  dem om personlig integritet? 

553 R2: Ja, och det ska jag säga att det gör vi primärt för att vi sitter i leveransprojekt där vi abso- 

554 lut måste  kunna  detta. Det är en del av vår leverans för våra kunder  ställer ju frågor till oss. 

555 Det är en jätteförvirring här nu och många  kunder  vill skriva in sig i våra projektdefinitioner 

556 och avtala att vi ska leverera lösningar som är GDPR-compliant. Och den kan ju alla fundera 

557 på, den kan ju tolkas på 4000 olika sätt. 

558 

559 I1: Hur  kommer  ni säkerställa förståelsen för detta – ni har ju utbildning,  men hur  sä- 

560 kerställer ni att personalen förstår detta? 

561 R2: Det är långsiktigt  som är det viktiga. Mindset skiftet som är det viktiga. Det känner  du i 

562 luften när det sitter för då har du inga  utmaningar.  Det är en komplex fråga  tycker jag. 

563 

564 I1: Ja, det är ett svårt område.  Hur talar ni om för de registrerade, vilken behandling 

565 som görs av deras information? 

566 R2: Ingenting  idag. I dagsläget har vi inte den informationen.  Det är ju slutprodukten  så när 

567 det är färdigt så är det klart. Vi kommer  gå igenom en dokumentationsfas  där, men  vi är abso- 

568 lut inte där ännu. 

569 

570 I1: Då är den här frågan också svår, men låt säga att ni får in ett samtycke till ett ända- 

571 mål och sen ändras  ändamålet  – hur  kräver man in ett nytt samtycke då? 

572 R2: Ja, det hade man ju behövt. Allting är ju teoretiskt just nu,  men det jag kan säga är att vi 

573 är sjukt enkla, att vi har inga problem överhuvudtaget  med  att sätta upp de här rutinerna. Vi   är 

574 så enkla i hur  vi är riggade, men  det ska göras och när det börjar bli mer komplext. 

575 
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576 I1: Delar ni information  till en annan  part, en tredje part? 

577 R2: Mm,  det gör vi. Vi har ett samarbete med  ett antal människor,  exempelvis våra försälj- 

578 ningspipelines och vilka vi jobbar med. Denna  information delar vi med  våra leverantörer. 

579 Det är en typiskt  sån grej som de kommande  åren vi behöver fundera på. 

580 

581 I1: På vilket sätt kan den registrerade påverka hur  dess information används? 

582 R2: Ja, det kan de göra. Kan personen själv rätta sina uppgifter, det är ju lätt att man direkt ser 

583 framför  sig ett webbformulär, att allting ska vara self-service, men förordningarna säger 

584 ingenting  om detta här. Det vi inte har på plats nu,  nu kommer  vi in på frågan om masterdata 

585 hos kunder. Om jag exempelvis ändrar postnummer  hos en kund  och vi har 500 olika  system 

586 och kunduppgifter  flödar genom hundra  av dem – hur  ser det flödet ut när någon  i ett system 

587 ändrar ett felaktigt  postnummer  hos en kund?  Annat  exempel  för att visa komplexiteten, till 

588 exempel  om vi tar kunduppgifter  hos traditionellt sätt, ett tillverkande företag som säljer saker 

589 till en slutkonsument.  Du av nyfiken  första gången  lämnar  ett avtryck någonstans  i någon ka- 

590 nal så klassas du som ett virus. Då kommer  de bearbeta det utifrån datan du har lämnat  ifrån 

591 sig. Sen förhoppningsvis  lägger du en order och de kommer  börja leverera saker till dig. Låt 

592 säga du bor i Lund  och sen flyttar  till Hörby och du gör en personändring hos dem. När för- 

593 säljningschefen gör uppföljning så vill han veta hur mycket  har vi sålt i Lund  och  vill jämföra 

594 2016 och 2017. Så är det viktigt att uppföljningssystemet  visar att ena beställningen gjordes i 

595 Lund  och sedan Hörby. Hela den problematiken kring hur  vi ska hantera  historisk data och får 

596 man göra det? Och vad är ändamålet till det? Måste han kunna  följa upp? Vad är dina   rättig- 

597 heter att kunna  ta bort spår eller att du har bott i Lund?  Det är det som är komplexiteten  i den 

598 här frågan. Det finns många dimensioner i det. Så det håller vi på och jobba med. 

599 

600 I1: Många  företag verkar som att de lägger upp  ”min  sida” som anställda  ska kunna 

601 ändra  sina  egna uppgifter.  Har ni något sånt? 

602 R2: Nej, vi har två delar där. Alla våra anställda ligger ju i en katalog. I den katalogen  så han- 

603 terar vi egentligen bara hur loggar du in, vad heter du och vad är din organisationstillhörighet. 

604 Sen vad varje anställd har så har de möjlighet att ändra sin profil – allt det är self service, men 

605 informationen  som finns  där är inte en instans av vad som finns  i lönesystemet.  Där är ingen 

606 synk emellan. 

607 

608 I1: Kan  de anställda  själva ändra  e-post, adress etc.? 

609 R2: Nej, det kan de inte. Vi har folk på vår ekonomiavdelning  som sitter i de systemen.  När vi 

610 gör löneutbetalningar  så är det ett rakt system.  Vi har ju X vi är beroende av, vi har ju upplagt 

611 våra anställda till automatiska  löneutbetalningar,  det är deras personliga bankkonton som är 

612 ihopkopplade. Vi sitter ju i flera olika system för att underlätta en sån grej som  till exempel 

613 löneutbetalningar.  Så det är inte bara vårt lönesystem utan  vi ska i så fall göra ett integrat- 

614 ionsprojekt med X, vilket man  kan glömma.  Det är massa manuella  steg för att göra det. Det 

615 beror ju på att vi är så små  fortfarande. Hade vi varit 20 000 anställda så hade vi såklart varit 

616 tvungna  till att automatisera  vissa av de här delarna och ju mer automation  och ju mer tid du 

617 lägger på integration och automation  desto lättare har du ju att göra omställningar  och bygga 

618 helintegrerade lösningar, men är du liten har du inte pengar till att göra det här och vi är  en av 

619 dem. 

620 

621 I1: Ja, vi har nog inga  fler frågor nu.  Tack så mycket för din tid! 

622 R2: Ja! och lycka till med arbetet! 

623 

624 I1: Tack! Är det okej om vi mailar  dig  eventuella följdfrågor? 
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625 R2: Absolut, absolut! 

626 

627 I1: Jättebra! Tack så hjärtligt!  Ha det så gott! 

628 R2: Hej! 
 

 
 

629 7.5  R3 
 

630 Organisation - liten: OL3 

631 Respondent: R3 

632 Intervjuare: I1 

633 Tid och datum:  13.00, tisdagen den 11 april 2017 

634 

635 I1: Vill  du börja berätta lite kort om er organisation,  bland  annat  hur  många anställda 

636 är ni? 

637 R3: Vi är ett företag som har funnits  i ca 40 år och idag är vi ca 50 anställda och jobbar främst 

638 med drift och förvaltning till slutkunder.  En del jobbar på support, en i driften sen har vi kon- 

639 sultkåren sen har vi en säljgrupp och en ledningsgrupp.  Vi  jobbar mycket  med  kunder som är 

640 mellan 50-150 anställda ungefär. 

641 

642 I1: Jättebra. Vad är din  roll på företaget? 

643 R3: Jag är säljare och har tidigare varit egen företagare i 10 år där jag drev ett bolag liknande 

644 detta med drift och förvaltning. Jag har således en bild som egen företagare, VD   och vidare 

645 hela vägen, så jag har insikt i det mesta. 

646 

647 I1: Ja, vad fint. Hur ser er IT-miljö  ut? 

648 R3: IT-miljön ser då ut som sådan att vi har dels våra kunders  drift som driftas i två drifthall. 

649  Våra kunder  har dels kanske  egen miljö i stora driftmiljöer eller så har de gemensam  hosting 

650      och det har kanske  de som är lite mindre då. 

651 

652 I1: Okej. Vi hoppar  på frågorna  då.  Vilka styrdokument  har ni  och hur  förebygger de 

653 personlig integritet? 

654 R3: Det vi egentligen  har och det vi jobbar med är ITIL och kryptering och sen har  vi data- 

655 skydd  utifrån brandväggar  och antivirus på klienterna. 

656 

657 I1: Okej, hur  förebygger styrdokumenten  personlig integritet? 

658 R3: Det vi jobbar med  för att skydda  den personliga integriteten är ju att vi har ett tydligt re- 

659 gelverk vad gäller det man kallar on- och off-boarding. Det vill säga off-board om en anställd 

660 slutar ska det finnas  en tydlighet  i vad som görs och hur  han kommer  ur våra system. Och 

661 gäller det våra kunder  då så beror det på vilken GDPR plan de har och hur de ser på det. Men 

662 viktigt är det här med on och off-boarding hur  man får ut en individ ur systemen och   att det 

663 finns  lagrade dokument  på det. 

664 

665 I1: Vad har ni för arkitekter och vad är deras  ansvarsområden? 

666 R3: De som bygger  är de vi kallar solution arkitect som bygger  den tekniska  lösningen och de 

667 har ett ansvarsområde att hela vägen tänka  och förstå kundens  behov. De styr egentligen över 

668 den tekniska  lösningen.  Rättigheterna  på kunderna  och vad de har för roller är något som styr 

669 också individen kan man säga. Det vill säga vad de har för rättigheter  i systemet  då. 

670 
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671 I1: Jag förstår. Vad kommer ni ha för rutiner för att upptäcka  ett brott som har   skett 

672 eller om någon  obehörig  har kommit  åt personuppgifter? 

673 R3: Vi kommer  att ha rutiner  och egentligen  är det att vi ska säkerställa dokumentation och 

674 loggor som finns, för om det är någon  som kommer  åt våra personuppgifter  och någon anmä- 

675 ler en incident till Datamyndigheten,  så har vi 72 timmar  på oss att komma  tillbaka med att vi 

676 har loggat och gjort vad vi har kunnat  etcetera. 

677 

678 I1: Nej, okej. Vilka uppgifter kommer ni att använda  för att identifiera era kunder?   Har 

679 ni kunder? 

680 R3: Nej, det har vi inte eller vi har ju kundnummer  eller organisationsnummer.  Sen när det 

681 gäller personnummer  som finns  när man lagrar det på data så kan man lagrar data i många  år. 

682 Det finns  dock system som plockar bort värdeuppgifterna  och ersätter med siffror istället för 

683 att minska  spårbarheten och det tittar vi på för data som ska lagras under en längre tid då. 

684 

685 I1: Kommer  ni att anpassa  era användargränssnitt  så det begränsar inmatning  av så- 

686 dant  som inte får tas in, till exempel inmatningskontroller? 

687 R3: Det kommer  vi att ha, det är jag helt övertygad om,  men jag kan inte säga hur  eller på 

688 vilket sätt vi kommer  till att göra det. 

689 

690 I1: Det är helt okej. Jag tror du  var inne  på det här med pseudonymisering  tidigare, var 

691 kommer  ni ha det? 

692 R3: Ja, och det kommer  vi väl att jobba med egentligen i den lagrade datan, men  när det  

693 kommer  till servicedesk kommer  inte kunden  att få ett nummer   utan kunden  är kunden men 

694 där är inga personuppgifter  på det sättet. Supportpersonalen får tillgång till egentligen de sy- 

695 stemen som finns. Sen kan det ju finnas känslig information  i  systemen. 

696 I1: Och ni som anställda  kommer ni få andra  nummer  eller kommer  det vara person- 

697 nummer  man använder? 

698 R3: Det kommer  vara personnummer.  Men det är först när jag säger att jag inte ska  jobba kvar 

699 här och vill ha ut alla mina  uppgifter  som de ska kunna  lämna  ut alla dessa uppgifter. 

700 

701 I1: Okej, Hur kommer  ni gå tillväga för att samla  in,  hålla  reda på, samt avregistrera 

702 samtycke till personuppgifter  som använts? Nu har ni ju inte kunder  i  den bemärkelsen, 

703 men ni har ju personal. 

704 R3: Det finns  idag med  i vår personalpolicy. Vilken information vi behöver och sen är avregi- 

705 strering med som talar om off-boarding då, hur en person ska försvinna  ur alla systemen. 

706 

707 I1: Kan  man  ta bort en person utan att helheten fallerar? 

708 R3: Nej, som jag ser det och många  med oss så kommer  det att finnas en grå zon om  vad som 

709 måste  finnas kvar och sparas åt de statliga myndigheterna.  Så jag ser inte att man  kan för-  

710 svinna helt ur ett företag på det sättet i nuläget. 

711 

712 I1: jag förstår vad du menar.  Finns  det behörighetsstyrning  eller något liknande  som 

713 begränsar vem som får ta del av vilken personinformation? 

714 R3: Ja det har vi och det är ju genom  att man sätter rättigheter.  Är man HR eller jobbar på 

715 ekonomiavdelningen  så har man vissa rättigheter. Är man  chef har man oftast  högre rättighet- 

716 er i våra system och så ligger de som olika roller. 

717 I1: Ja. Hur  många  roller tror ni att ni har? 

718 R3: Tror vi jobbar efter sex stora, sen kanske  de byggs  upp mindre  och dem är jag inte riktigt 

719 säker på, men man kanske sätter i supporten att man har en underroll till  supportorganisation- 
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720 erna. 

721 

722 I1: Ja, vad fint. Vem är ansvarig  för hur  behörighetssystemet administreras? 

723 R3: Ytterst ansvarig är ju ledningsgruppen  och VDn,  sen sitter konsultchefen med driftchefen, 

724 men ledning och VD är ytterst ansvariga. 

725 I1: Vet du  vad ni kommer  att ha för åtgärder för att hindra  system- eller databasadmi- 

726 nistratörer från att läsa lagrade personuppgifter? 

727 R3: Behörighetsrättigheterna  finns ju och har de rättigheterna  så kan de läsa det.  Det handlar 

728 mer om att skydda de rättigheterna  om någon  skulle sluta ska de inte kunna  komma   åt hu- 

729 vudadmin.  Sen kan man också via olika system autogenerera  detta. 

730 I1: Är det något ni har eller kommer  att ha? 

731 R3: Vi tittar mycket  på att automatisera processerna för att undvika att den  mänskliga  faktorn 

732 är inblandad i dessa delar. Så kan man automatisera  det som har med personalbitar att göra, 

733 roller, var de finns  och så vidare, desto mer minimerar  man och får loggat vilket kan användas 

734 som bevis vid incidenter. 

735 

736 I1: Ja. I vilken omfattning  kommer  kryptering användas? 

737 R3: Precis som idag. I så stor utsträckning  som möjligt. Vi  jobbar med att titta på hur  vi kan 

738 kryptera och sen är det lite upp till kunderna  också hur de vill hantera  det här. Men pratar man 

739 om oss internt så har vi kryptering  där det går. 

740 I1: Är det i databaser, nätverk och mellan  kommunikation? 

741  R3: Det som vi krypterar i nuläget  är fildatan eller data som ligger på servrar som jag kan 

742 komma  åt. Kommer  man åt en device telefon eller dator då är det krypterat kan man säga.  

743      I1: Så även databasen då eller? 

744 R3: Ja det kan ju vara databasen och applikationsservern. 

745 

746 I1: Okej. Kan ni utifrån informationen  ni loggar ta reda på vad som hänt  med  en in- 

747 formations  post, vem som gjort vad och när? 

748 R3: Ja, vi har en viss spårbarhet och den loggas, men är manuell  att plocka fram.  Vi kommer 

749 att jobba med  att automatisera de här processerna och egentligen är de till för att snabbt kunna 

750 bevisa om en incident inträffar att vi gjort vårt yttersta  för att det inte  skulle hända. 

751 I1: Okej. Hur säkerställer ni  att supportpersonal  inte tar del av personlig  information 

752 som inte  behövs för felsökningen? 

753 R3: Personlig information  styrs av rättighetsnivå  på företaget. När det gäller kunder är det 

754 också på rättighetsnivå  för att begränsa vad man  kan göra. 

755 

756 I1: Tvingas  marknadsförare  och analytiker att ange ändamålet  för en databas utsökning 

757 till exempel när man  skapar rapport  eller tar fram statistik? 

758 R3: Internt  så behöver vi inte ange ändamålet  men det kommer  bli mer viktigt för oss att våra  

759 kunder  har en GDPR plan för utsökning  av data som vi får ta del av för att kunna  leva upp till  

760      deras plan och policy. Det kommer  förmodligen se lite annorlunda  ut framöver. 

761 I1: Den data man söker fram kommer  man  kunna  härleda  den till specifika personer? 

762 R3: Ja och nej. Ja om man söker den delen som är längre tillbaka men om man framöver 

763 kommer  att ha ett nummer  kommer  det vara svårare att hitta. 

764 I1: Har de som gör utsökningar  något krav på  gallring? 

765 R3: Vi har inte varit med om den här gallringen, hur  länge sparar vi en backup, på  vilket sätt 

766 och var finns  det persondata. Tittar man på Microsoft så sparar de det bara en kort tid sen för- 

767 svinner datan och det har vi börjat lista nu och det får man lita med kunderna.  Hur   många 

768 versioner vill de ha data lagrad bakåt. Ju fler versioner lagrad data, desto större koll måste 
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769 man ha. 

770 I1: Men ni har inga  krav eller? 

771 R3: Vi har inga  krav på gallring i dagsläget. 

772 

773 I1: Nej, okej. Hur  säkerställer ni att handläggarna  förstår personlig  integritet och säker 

774 hantering  av information? 

775 R3: Vi har ju informationspolicy och idag går den mycket  mot personalhandboken egentligen. 

776 Och för att de ska förstå är det ju kontinuerlig  utbildning egentligen.  Idag finns  ju PuL och där 

777 blir ju inga  konsekvenser  om någonting  händer, men  nu när GDPR kommer  så blir det konse- 

778 kvenser så det här kommer  bli allt mer viktigt och därför kommer  det att skapas lite  nya roller 

779 som får mandat i en organisation. 

780 

781 I1: Precis. Vilken eller vilka autentiseringsmekanismer  använder  ni? 

782 R3: Vi  använder lösenord traditionellt, sen har vi fingeravtryck  och ytterst har vi kryptering 

783 på datorn. Och egentligen  har vi två lösenord man kan välja antingen  något vi kallar bitlocker 

784 som krypterar  hela datorn om det är någon  som snor den och sen har vi Windows login. 

785 

786 I1: Vad bra.  Har ni några  parter som lämnar  personlig  information  till er? 

787 R3: Ja, och det säkerställs idag genom ett sekretessavtal, men det kan komma  att se an- 

788 norlunda  ut framöver då vi måste  ha en överenskommelse  med dem [tredje part] och de måste 

789 ha en GDPR plan vi kan leva upp till. Till exempel  om de säger att de vill lägga sitt HR- 

790 system i våra servrar då måste vi titta hur  ser GDPR policyplanen ut. Kan vi leva upp  till den, 

791 vilket blir väldigt nytt  för oss. 

792 

793 I1: Det förstår jag. Vilka  rutiner  har ni eller kommer  ni ha för att kontrollera  att data- 

794 insamling  är lämplig  och relevant för ändamålet? 

795 R3: Jag har inget bra svar på den. 

796  I1: Nej, den är svår, men till exempel era anställda  när de blir  anställda  samlas  det in 

797 information  om dem. Anser du att där finns  information  som kanske inte hade  behövt  

798      samlas  in egentligen? 

799 R3: Nej, egentligen inte. 

800 

801 I1: Nej, okej då går vi vidare. Har ni life cycle management  på personens  information? 

802 R3: Vi har rutiner  och en process på on-boarding och off-boarding 

803 I1: Kommer  den att förändras  när lagen kommer  eller anser ni att den lever upp till 

804 lagen? 

805 R3: Ja, det gör vi. 

806 

807 I1: Har ni bestämt i förväg hur  länge  data ska lagras och gallras  allt därefter? 

808 R3: Ja vi har en rutin för det för våra kunder.  En grundrutin  hur länge  datan ligger lagrad, hur 

809 länge den ligger ute i backup. Sen finns  det kunder  som vill ha fler versioner och då ser det 

810 lite annorlunda  ut,  men vi har grundrutinen  för hur  det lagras och hur det gallras och när det 

811 tas en ny backup. 

812 I1: Och när en anställd inte är anställd längre  finns  det då en viss tid när dennes  data 

813 ska tas ur bruk  eller den är alltid kvar på något  sätt? 

814 R3: Personuppgifterna  finns  ju kvar för vissa myndigheter  då men att de inte kommer   åt sy- 

815 stemen är säkert men inom HR kommer  viss information att finnas   kvar. 

816 

817 I1: Okej och om ändamålet  för insamlad  information  ändras  eller inte finns  längre vad 
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818 gör ni då? 

819 R3: Vi har ju CRM system där vi samlar in individer där vi har VD,  telefonnummer,  namn 

820 men inget personnummer.  Men om det är tillräckligt för det ändamålet  att vi ska kunna  skicka 

821 ut ett nyhetsbrev eller vad det nu må vara kan vi göra detta. Den har vi ingenting    om ändamå- 

822 let skulle ändras. Den är lite svår att svara på. 

823 

824 I1: Ja. Kommer  det eller finns  det begränsningar  på vad klienten kan lagra lokalt på sin 

825 dator? 

826 R3: Ja, om man sätter gränserna, men hur  det ser ut vad gäller individdata är att man inte kan 

827 nå det som ligger ute  på servrarna utan vidare. Det finns  möjligheter  att begränsa det. 

828 I1: Okej, men de finns  inte  idag eller? 

829 R3: Jo, det finns  att man inte kan spara ner, att man inte kan spara på USB stickor  och man 

830 kan låsa vissa delar. Men en fil är en fil ettor och nollor så den är väldigt begränsad. 

831 

832 I1: Okej. Kan eller kommer  de anställda  som är registrerade att kunna  ta fram all in- 

833 formation  om sig själv? Till exempel vad har HR för information  om mig? 

834 R3: Nej det kommer  de inte att kunna  ta fram själva. Som det ser ut nu får man  be om det. 

835 I1: Och det har också med behörighet  att göra då eller? 

836 R3: Ja det har det. 

837 

838 I1: Hur  håller ni personalen regelbundet  informerad  om personlig  integritet? Du 

839 nämnde   utbildning  innan. 

840 R3: Ja, det handlar väl mer om att informera, men det är man  väldigt dålig på. 

841 I1: Det kan vara svårt att säkerställa förståelsen men har ni  någon plan  på hur  ni ska 

842 kunna  leva upp  till detta? 

843 R3: Nej, det har vi inte mer än information och vi som jobbar med slutkunder typ  vårdcen- 

844 traler där är integritet på många  andra sätt också så det är information och utbildning som är 

845 svar 

846 

847 I1: Ja, men det är bra.  Hur talar ni om för den registrerade vilken behandling  som  görs 

848 av deras information? 

849 R3: Det görs inte mer än att man har en förståelse för att de tar in den här  informationen. Jag 

850 är en individ och ska få ut min lön och vissa delar måste  skickas  ut till myndigheten.  Men om 

851 det görs på ett enkelt och tydligt  sätt, nej det är mer en självklarhet. Och om någon förändring 

852 görs av ändamålet, nej det görs inte heller på något tydligt  sätt tycker  jag. 

853 I1: Delas informationen  med en annan part? 

854 R3: Det är bara till myndigheterna  som behöver det. 

855 I1: Framgår  det för de anställda  att myndigheten kommer  få ta del av din  information, 

856 det kommer  skapas statistik och så vidare? 

857 R3: Nej, det gör det inte, det bara är så, men  vad jag kan säga här är att vi fick information när 

858 vi outsourcade hela vår lönekörning  till tredje part. Där fick vi information om hur  det skulle 

859 gå till, på vilket sätt och hur  vi är skyddade då. För då kom ju vi in med vår data i en hostad 

860 miljö. Så där kan man säga att vi fick tydlig information. 

861 

862 I1: På vilket sätt kan de anställda  påverka hur  dess information  används?  Kan  ni själva 

863 ändra  exempelvis adresser, kontonummer  med mera? 

864 R3: Nej, det kan vi inte. 

865 I1 Är det något som kommer  tror du? 

866 R3: Nej, det kommer  vi inte kunna  göra. 
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867 I1: Hur  går man  tillväga idag  för att genomföra  ändringar  eller ta bort information om 

868 sig? 

869 R3: Då mailar vi HR/ekonomi. 

870 

871 I1: Har ni hört talas om något som heter Privacy by  Design? 

872 R3: Det har jag hört talas om men jag har inte djupdykt  i det. 
 

 
 

873 7.6  R4 
 

874 Organisation - stor: OS4 

875 Respondent: R4 

876 Intervjuare: I1 

877 Tid och datum:  11.00, torsdagen den 13 april 2017 

878 

879 I1 Kan du  berätta lite kort om er organisation,  bland  annat  hur  många  anställda ni är? 

880 R4: Globalt är vi ungefär  1500 anställda. Vi  är ett kemiföretag som har global närvaro och 

881 tillverkning i flera kontinenter. 

882 I1: Hur  många  är ni i Sverige? 

883 R4: Vi är ungefär  1000 i Sverige 

884 

885 I1: Och din  roll på företaget, vad innebär den? 

886 R4: Jag är CIO och ansvarig för IT i koncernen.  Jag är strategisk ansvarig för IT, jag har en 

887 organisation som levererar IT-tjänster på olika sätt i form av support och tjänster generellt. Vi 

888 ser till att det finns  en väl fungerande  infrastruktur  och att det finns  applikationer och appli- 

889 kationsutveckling. 

890 

891 I1: Hur  ser er IT-miljö ut? 

892 R4: Vi har en ganska  central IT-miljö där vi har datacenter  i X [stad] och där driftas så många 

893 som möjlig av våra applikationer. Det mesta  finns  inhouse  men vi har börjat lägga ut externt. 

894 Vi  använder Microsoft 365 så vi har ju mail och vi lägger även ut det som heter Onedrive, 

895 personliga foldrar och så vidare. Sen finns  det exempel där vi har lokala system på lokala  

896 servrar men det försöker vi minimera  så mycket  som möjligt. 

897 

898 I1: Vilka  styrdokument  har ni? 

899 R4: Det finns  massor. Vi har management  system och sen är vi ju ISO certifierade. Sen har vi 

900 ju inom den strukturen  ett antal dokument  som styr IT. Vi  har ju från säkerhetshåll security 

901 policys och sen finns  det naturligtvis  policys för HR frågor som kan vara relevant ur ett 

902 GDPR perspektiv när det gäller persondatan och det finns  ju då inom vårt management  sy- 

903 stem. 

904 I1: Okej, så ni har styrdokument  som ska förebygga personlig  integritet då menar du?  

905  R4: Ja, men det är inte vi på IT som ansvarar för det. Däremot finns  det i våra policys, våra 

906      guidelines hantering  som syftar till personlig integritet. 

907 I1: Vad har ni för arkitekter och vad ansvarar de för? Jag tänker exempelvis på   mjuk- 

908 varuarkitekter och infrastrukturarkitekter. 

909 R4: Vi har inte riktigt tydliga arkitektroller på det sättet, utan arkitektrollen ligger   inbyggd  i 

910 sånt som vi kallar andra roller. Det är lite vad ni är ute efter. 

911 I1: Vet du exempelvis om ni bygger in säkerhet i era system och hur  det i så fall går till? 

912 R4: Ja, det gör vi naturligtvis och vi har infrastruktur  i den grad vi anser fyller behovet och  är 
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913 rimligt. Vi  jobbar med  olika typer av former av säkerhetsfrågor  i många perspektiv. 

914 

915 I1: Okej, då vet vi lite. Vad kommer  ni ha för rutiner  för att upptäcka  till exempel om 

916 ett brott har inträffat eller om någon obehörig  kommer åt personuppgifter  den inte har 

917 rätt till? 

918 R4: GDPR är ju ny.  De flesta håller på att försöka förstå dem och anpassa sig till dem. Det 

919 innebär bland annat  då att om man upptäcker  intrång  så ska de som berörs meddelas. Man ska 

920 ju ha rutin för att kunna  meddela Datainspektionen  och så vidare. Vi är inte där än, det är rela- 

921 tivt nytt.  Vi håller på att se över detta. Det är helt annat  än vad PuL har varit som vi bara har 

922 varit lite inblandade i. PuL-ansvariga  har ju funnits  inom HR och det kommer  fortsätta att 

923 vara så. Personuppgiftsansvaret  kommer  inte att ligga inom IT. Däremot det vi gör nu är att vi 

924 driver ett projekt för att bli så compliant som möjligt enligt GDPR. Den är  ganska omfattande 

925 och kommer  att kräva en hel del. Det vi gör nu då är att vi gör en inventering över allt  vi har 

926 även geografiskt  för att se att vi täcker alla delar. Sen håller vi på att titta på olika ansvarspo- 

927 sitioner för att höra vad de anser vad gäller applikationer och databaser till exempel för att  

928 göra en kartläggning.  När vi har gjort det kommer  vi att göra en analys av det här för  att se 

929 vad har vi för persondata, var finns  den och sen får vi se till att vi följer GDPR det vill säga att 

930 vi har processer för samtycke  överallt. Att man vet att ens persondata finns  på olika ställen. Vi 

931 måste  även se till att vi får rutiner för de här frågorna  så om det sker ett brott, ett intrång att vi 

932 kan konstatera vad kan det här gälla, vilka personer kan det gälla och meddela då.  Och också 

933 att man får till rutinerna  som gäller om någon  undrar var finns  jag i era system,  det vill jag 

934 veta eller om de inte vill att det ska finnas  några spår av dem.  Allt det här får vi se över när vi 

935 har en helhet. Vår generella bedömning  är att personuppgifter  finns  främst  i HR registret och 

936 där har man ju en vana med att jobba med  det. Vi tror ju inte att det är mycket  mer  än namn, 

937 telefonnummer  och mailadresser och kanske  vad som sagt. 

938 I1: Jag förstår, men har ni exempelvis intrusion  detection eller prevention? 

939 R4: Vi har bevakning  på det vi har, men det finns  många  olika lösningar. 

940 

941 I1: Nästa fråga är det här med hur  ni kommer  att identifiera personal.  Då nämnde   du 

942 adress, telefonnummer  bland  annat. Använder  ni även personnummer? 

943 R4: Ja, på HR har vi ju ett ID för varje person som vi använder  både till vårt HR-system men 

944 även till vårt active directory system.  Och som vi sen då använder så mycket  som möjligt för 

945 att identifiera en person i systemen och det är mer för att ha single sign on och sådant.  Och det 

946 ID:t är ju helt avneutraliserat eller vad man ska säga. Det finns en komponent  som säger vil- 

947 ket land och vilken placeringsort du har och sen har du initialer. Det är liksom nyckeln som 

948 används så den registreras i vårt HR-system och sen används den i andra system. Sen  är per- 

949 sonnummerna  viktiga  för till exempel  de som jobbar i Sverige, men de stannar i HR-systemet. 

950 

951 I1: Okej, vad bra.  Vet du om ni kommer anpassa era användargränssnitt  för vad  man 

952 kan mata  in i era system? 

953 R4: Det kan jag inte svara på ännu,  men det är klart att det kommer.  Vi  har redan idag när 

954 man lämnar  uppgifter  på vår hemsida och är intresserad av ett jobb eller något  annat där man 

955 registrerar sig för saker och ting.  Där finns  det ju en klausul, dels är det styrt av formulär och 

956 sen är det samtyckebiten  jag generellt sett tycker  som vi måste se över, men först vill vi veta 

957 skopet så att vi gör det på ett strukturerat  sätt. Jag tror nog att gränssnitt kommer  att anpassas 

958 just med tanke  på samtycket  så att det blir tydligare. 

959 

960 I1: Ja, men det är kul att höra  hur  tankarna  går. Vet du  om ni kommer  att använda 

961 pseudonymisering  eller något liknande  för att öka dataskyddet? 
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R4: Den kan jag inte svara på. Det är system och applikationsberoenden och så vidare. 

 

I1: Okej då går vi vidare. Hur kommer ni gå tillväga för att samla in, hålla reda på, 

samt avregistrera samtycke till personuppgifter  som använts? 

R4: Det är det vi inte vet än. Vi måste försöka få till lösningar, men hur vi ska göra det har vi 

inte svar på än. Vi är inte där än. Alla måste ju göra detta och det är angeläget, men  vi är inte 

det företag som samlar in brett personnummer eftersom vi har business till business, men där 

det skulle kunna bli mycket integritetsfrågor är kopplat till vår personal. Vi har inte mycket 

outsource, vi har cloud hos Microsoft 365 som har kommit väldigt långt med tekniska lös- 

ningar. Jag tror inte vi kommer drabbas hårt av detta samtidigt som det är en process vi måste 

gå igenom,  men vi har inte alla svar än. 

I1: Och ni har inte heller börjat diskutera hur det skulle kunna gå till, till exempel om 

någon söker ett jobb samlas  ju det in uppgifter  om den personen? 

R4: Idag vet jag inte hur det går till, men det är det vi måste strukturera och täppa till de hålen 

tillsammans i den här projektgruppen. Anledningen till att vi på IT är med är ju för att det rör 

mycket  system men  vi kommer  inte ha huvudbitarna.  Vi  kommer  ju kunna  svara på vad som 

är praktiskt tillämpbart kring teknikdelarna  om det behövs. 

 

I1: Okej. Behörighetsstyrning eller något liknande är det något som ni har eller kommer 

att ha för att begränsa  vem som får ta del av vilken personinformation? 

R4: Det är klart att vi har behörighetsstyrning. 

I1: och till exempel HR är de enda som har tillgång till personlig    information? 

R4: Ja, den känsliga personinformationen hoppas och tror vi bara finns på HR och på få andra 

ställen. 

I1: Vet du  vem som har ansvar för behörighetsstyrningen? 

R4: Generellt sett vad gäller alla våra applikationer och system så är det ju så att det finns 

någon som är applikationsansvarig som beslutar vem som får se vad, men sen kan det vara 

väldigt komplext. Till exempel ta ett ERP system och SAP som vi har. Där är behörighets- 

styrningen väldigt komplex.  Att man  inte får ha för mycket  behörighet  av andra skäl för att 

man inte kan lägga in ordrar och betala fakturor och så vidare. En finns  det andra system där 

det inte alls är lika känsligt, så man får titta på varje applikation och det kan inte en person ta 

ansvar för i ett så stort och komplext bolag. Så när det gäller HR så ligger ansvaret inom HR. 

Vi har ett HR-system där vi själva kommer åt vår egen information, där jag kan titta på mina 

medarbetare och alla som rapporterar till mig, men jag kan inte se på andra, så där finns en 

struktur som är beslutad av HR om man ska ta det som exempel. När det gäller generellt IT är 

det mycket vi sköter via active directory, eftersom mycket i våra miljöer styrs efter behörig- 

heter. Till exempel single sign on och då styrs det den vägen rent tekniskt. Någon ansvarig 

eller chef tar ju dessa besluten och säger att en anställd ska ha tillgång till det och det. Och 

nivån på hur man jobbar med detta är väldigt olika. Till exempel ERP har en väldigt komplex 

struktur  finns  väldigt många  olika roller. Sånt tittar även revisorer på. 

 

I1: Okej. Vet du hur ni kommer gå tillväga förhindra hindra system- eller databasad- 

ministratörer  från att läsa lagrade personuppgifter  om anställda? 

R4: Just i HR-systemet så finns det ingen tillgång till dataadministration, men i andra fall så 

sitter det dataadministratörer som har högre behörighet än andra. Det är något man får titta på 

från revisorns håll och då får man ha rutiner och dokumentation, möjlighet att spåra och så 

vidare. Det är också olika för olika applikationer. Det ena kan ju vara att man inte får göra 

sådant som är lämpligt. Det andra är ju att man ser information om personer som kanske inte 

är lämplig men just HR kommer  vi inte åt internt. 
 

 

– 65 – 



Personlig integritet Lam  och Wrangmark 
 

 

 

 

1011 

1012 

1013 

1014 

1015 

1016 

1017 

1018 

1019 

1020 

1021 

1022 

1023 

1024 

1025 

1026 

1027 

1028 

1029 

1030 

1031 

1032 

1033 

1034 

1035 

1036 

1037 

1038 

1039 

1040 

1041 

1042 

1043 

1044 

1045 

1046 

1047 

1048 

1049 

1050 

1051 

1052 

1053 

1054 

1055 

1056 

1057 

1058 

1059 

 
I1: Nej, okej. Vilken omfattning kommer kryptering användas? Till exempel i databa- 

sen, nätverk, kommunikationslinjer, loggar 

R4: Vi använder redan idag kryptering där vi tycker det är riktigt och lämpligt. Och vad det är 

måste vi fundera över i samband med den nya lagen, men vi har ju till exempel kryptering på 

våra personliga PC om någon till exempel stjäl min dator. Vi har säkra anslutningar i vår 

kommunikation som är krypterat, mellan våra sajter och så vidare. Sen om vi lägger på ytter- 

ligare krypteringslösningar  kan jag inte svara på. 

 

I1: Nej, det får vi se. Jag antar att ni loggar information? 

R4: Ja, vi loggar en hel del information. Vi loggar vad som händer i systemapplikationer och 

så vidare, men det kan vara på olika grad det också. 

I1: Ja, men kan man  till exempel se vem som har gjort vad och när? 

R4: Det beror på vilken applikation du pratar om. På vissa ställen kan man det, inte på andra. 

Antingen beror det på vad det handlar om eller vilket område det gäller. Till exempel inflöde 

av trafik finns det loggar på. Vi kan gå tillbaka och söka och det kan beröra personlig inform- 

ation till exempel när man i efterhand har haft en rättsprocess eller någonting och vill gå in i 

kommunikation för att se vad som föregått mellan parter, där det kan ha varit en anställd hos 

oss som man misstänker inte har gjort sitt jobb och agerat inkorrekt då. Då har vi haft extern 

hjälp för det för att kunna bevisföra att den här mailen skickades då och då, men det finns 

strukturer och förutsättningar till att spåra sådant. Vi konstaterar det i våra guidelines att allt 

man gör i våra miljöer som anställd på nätet, det kan vi logga och ta fram men man gör det 

bara om det finns  ett ändamål  för chefer eller annat att ta fram det. 

 

I1: Jag förstår. Sen har vi det här med om till exempel marknadsförare eller analytiker 

vill söka fram information från databaser. Behöver dem ange något ändamål och går  

den informationen  att härleda  till individer? 

R4: Statistik över våra anställda gör bara HR eller om man som chef över sin grupp. Då kan 

statistik förekomma utifrån infon jag kommer åt vilket kan vara personnummer, ålder och var 

man bor och tjänar. Men då gör jag ju det som deras chef och för att jag behöver göra det för 

att göra mitt jobb eller om någon  bett mig göra det. 

I1: Okej, och om en utsökning har gjort. Finns det då några rutiner på när den inform- 

ationen måste tas bort? 

R4: Nej, inte vad jag vet så finns  det inga  sådana rutiner. 

 

I1: Okej. Hur säkerställer ni handläggarnas förståelse för personlig integritet och säker 

hantering  av information?  Till exempel HR 

R4: HR blir ju en stor målgrupp för oss när det gäller GDPR och då gäller det ju att skapa 

förståelse i den här processen. Det är inget vi gjort nu men i allmänhet känner de till det hur 

de har skött PuL. Det har funnits PuL-ansvariga så en generell förståelse och vetskap finns, 

men det blir en del av projektet att verkligen säkerställa förståelsen. 

I1: Kommer  det finnas  policyer och rutiner  då eller hur  kommer  det gå till? 

R4: Det är jag helt övertygad om att vi kommer att ha. Vi har policys idag men de kommer att 

utökas  och ses över. 

 

I1: Okej. Vilka autentiseringsmekanismer  använder  ni? 

R4: Det beror lite på vilket sammanhang, men jobbar du i våra nät är det autentisering via 

användarnamn och password, men vi tittar mycket på tvåfaktorsautentisering och det finns i 

vissa tillämpningar  där man  får en kod till sin telefon. Till exempel om man behöver byta  sitt 
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lösenord eller om man har blivit utestängd. Det finns olika typer av lösningar, men det är nå- 

got infrastrukturchefen  har talat mycket  om hur  man kan göra det här. 

I1: Jag förstår. Har ni parter som levererar personlig  information  till er? 

R4: Nej, det kan jag inte säga att vi har. 

 

I1: Nej, då går vi vidare. Vilka rutiner har ni eller kommer ni ha för att kontrollera att 

datainsamling  är lämplig  och relevant för dess ändamål? 

R4: Det kan jag inte svara på, men när vi väl gjort kartläggningen kan vi se över detta i förhål- 

lande till GDPR. HR är ju en sak men det kan vara sjukhushistoria och annat som finns på HR 

och jag tror man tänker mycket på det här men  det kan finnas  andra sammanhang  där man 

kanske  inte har vanan inne. Till exempel  i ett CRM-system  är det relevant att någon tycker 

om något eller att någon har barn och så vidare. Så vi kommer säkert att få titta på det också 

när vi vet mer  vad som finns  och att man då får bli tydlig med att det ska vara relevant. 

 

I1: Precis. Har ni life cycle management på personens information? Det vill säga från 

det att informationen  samlas  in till att den ska bort. 

R4: Eftersom personlig information kan vara ett namn kan jag inte säga att vi har det till 100 

procent, vi har det på vissa håll. Men vi försöker se över det på ett bättre sätt. 

I1: Okej, och om en anställd försvinner ur företaget. Hur länge  stannar dennes uppgif- 

ter kvar? Är det så att man kan ta bort en anställd eller det blir alltid något spår kvar? 

R4: Jag är ganska  övertygad om att det finns  någon  typ  av spår kvar. I alla fall så länge  man 

har haft den typen av register. Att saker och ting tas bort helt och hållet det är jag ganska sä-  

ker på att det inte görs. Det får man också titta på vad rutinerna säger och vad som är relevant. 

Om någon anställd blir anställd igen får de tillbaka sitt ID som jag nämnde tidigare, så det 

spåret finns ju. Det kan ju vara relevant, men återigen får vi se över de bitarna. 

I1: Ja, och om vi kollar på ändamålet med information. Om det ändras hur hanterar ni 

det? 

R4: Det kan jag inte svara på, det är en HR fråga. Men om jag ser bara på mig själv så får jag 

ju in information när någon  söker anställning.  CV och personligt brev och så vidare och där 

har vi inga rutiner på hur jag behöver få bort det från mina  filer om den inte längre är aktuell  

för anställningen. Det är något man får titta över, men samtidigt kanske inte den personen vill 

det. Den kanske vill finnas i min samling om jag kanske kan tänka på en annan tjänst för per- 

sonen. Så det är väldigt intressant hur man  ska göra i den situationen. 

 

I1: Ja, det är jätteintressant. Du nämnde att du får in till exempel CV. Finns det be- 

gränsningar  på  vad klienten kan lagra lokalt? 

R4: Det ligger snarare på mina personliga filer som ligger på en lokal server eller på Micro- 

soft Onedrive. Däremot är det snarare frågan om man samlar eller skriver ut det på papper och 

lägger det i en mapp. De omfattas  ju också av GDPR men just den distribuerade information-  

en är den allra största utmaningen och den vet jag inte om vi kommer kunna lösa helt och hål- 

let. 

I1: Okej, så idag finns det inget skydd som hindrar anställda från att ladda ner doku- 

ment på USB stickor eller skriva ut? 

R4: Nej, inte tekniska saker, utan mer generella policys vad man får göra eller inte göra, men 

inget tekniskt  hindrar någon  från att göra det. 

 

I1: Okej. Den information  HR har om dig.  Kan du själv ta fram och ändra  den? 

R4: Inte all information kan jag komma åt, men den information som finns i HR-systemet kan 

jag ta fram och se. Däremot finns  det säkert information  i mappar och sånt som gäller mig och 
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den kanske jag inte alltid känner till. Men det mesta och den viktigaste informationen finns i 

HR-systemet  och den kan jag se. 

I1: Okej. Vet du vem mer som kan se och ta del av den? 

R4: Ja, min chef. Och jag kan ju då se de som rapporterar till mig så det går hierarkiskt kan 

man säga. 

I1: Ja, okej, så du känner att du vet vem som kan läsa dina uppgifter och var de finns 

lagrade? 

R4: Ja, det känner  jag mig trygg med. 

I1: Känner du att du har fått information om vad dessa uppgifter kommer att användas 

till? Till exempel till att betala ut lön skapa statistik om anställda och allt vad det kan 

vara. 

R4: Både ja och nej. Jag kan inte säga att den informationen är väldigt tydlig. Men oftast för- 

står man det själv kan jag tycka, men det är möjligt att det behöver förbättras. Det är väl sna- 

rare information om personer som vi står i relation med som jag kan se en risk med att vi be- 

höver förstå. Finns det dessutom information om att denna har två barn som gillar ditten och 

datten är det kanske  inte relevant och vet den personen i så fall om det? Det kan bli svårt. 

I1: Ja. Ni arbetar ju med andra bolag. Får de ta del av dina personliga uppgifter och 

känner du dig  trygg i det avseendet med ändamålet? 

R4: Ja, de har både min mailadress och telefonnummer, så den typen av uppgifter har ju andra 

för annars hade det inte kunnat göras affärer. Men det blir ju en utmaning samtidigt som per- 

sonliga telefonböcker inte går under  lagen sa någon jurist. Men information  om när någon 

fyller år och så där det finns det ju och det är inget som är vattentätt hur man ska lösa. Det 

kommer  inte att vara möjligt att följa i alla delar om man  inte förtydligar lagen som jag ser 

det. 

 

I1: Nej, okej. Men dina  personuppgifter  som ligger på HR. Kan du  själv gå in och ta 

bort dem eller ändra på dem? Exempelvis om du byter bank och får nytt kontonummer 

eller flyttar och får ny adress. 

R4: Då får jag kontakta dem och säga att jag har nya uppgifter. Jag kan inte själv göra det. Vi 

kan se informationen  på våra egna  sidor men vi kan inte ändra eller ta bort. 
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Organisation - stor: OS5 

Respondent: R5 

Intervjuare: I1 

Tid och datum:  14.00, tisdagen den 18 april 2017 

 

I1: Då sätter vi igång. Kan du berätta lite kort om er organisation? Hur många an- 

ställda är ni exempelvis? 

R5: Vi är cirka 14 000 anställda fördelade på 20 olika länder. Företagets kunder återfinns 

främst inom bank- och finanssektorn men även inom telekommunikation, hälsovård och sjuk- 

vård, skola och skogsindustri. 

 

I1: Okej, och vad är din roll på företaget och vad innebär  den? 

R5: Jag är Team Leader för en enhet inom bank- och finanssektorn men även Security Mana- 

ger för hela Back Office organisationen. 

 

I1: Jag förstår. Vet du hur er IT-miljö ser ut? Har ni exempelvis egen drift, cloud eller 

förvaltar någon annan det åt er? 

R5: Ja, vi har både egna system och program där vi kör både drift och förvaltning internt. Sen 

vet jag att vi även erbjuder olika cloud-baserade tjänster. 

 

I1: Okej. Vilka styrdokument  har ni och hur  förebygger de personlig  integritet? 

R5: Vi har instruktioner för samtliga arbetsuppgifter för att säkerställa att alla som utför ar- 

betsuppgifterna gör dem på samma sätt, och dessa uppdateras då kontinuerligt av olika ansva- 

rig person efter vad det exempelvis kommer  för nya  lagar och regler. 

I1: Okej, och vad har ni för arkitekter och vad är deras ansvarsområden när det gäller 

personlig integritet? 

R5: Det kan jag inte svara på, men då vi hanterar känslig information i form av kortnummer, 

kontonummer  och personnummer  i nästintill allt vårt dagliga arbete krävs det bland annat 

säkra program. Vi har till exempel personlig inloggning till de flesta miljöer och tillgången till 

de olika miljöerna baseras på vilken roll du som anställd man har. 

I1: Okej, så ni har behörighetsstyrning  bland  annat  till era system? 

R5: Ja, och olika lösenord till olika miljöer. 

 

I1: Jag förstår. Vad har ni eller kommer ni att ha för rutiner för att upptäcka eller för- 

hindra  ett brott? Exempelvis  om en obehörig  person kommit  åt personuppgifter? 

R5: Handläggarna har som rutin att alltid kontrollera inkomna ärenden eller uppgifter, sen har 

vi även en säkerhetsavdelning som kontinuerligt tar stickprov för att kontrollera om det inte 

står rätt till. Skulle ett brott begås eller om personuppgifter hamnar i orätta händer meddelas 

alltid berörda parter och åtgärder vidtas beroende på omfattning. 

 

I1: Okej. Vilka uppgifter kommer ni att använda  för att identifiera era  kunder? 

R5: Vi använder kontonummer och maskerade kortnummer, men även personnummer och 

namn  på våra kunder. 

 

I1: Okej. Vet du om ni kommer att anpassa användargränssnitt så att inmatning av in- 

formation begränsas? 

R5: Vi håller på att titta över detta. I de flesta fall behöver vi behålla mallar och liknande  så 
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som de ser ut idag, men vi har sedan tidigare gränssnitt som förhindrar att man till exempel 

råkar lägga in ett helt kortnummer. 

 

I1: Okej, ja, du nämnde tidigare att de måste vara maskade vilket knyter an till frågan 

om ni kommer  att använda  pseudonymisering  eller något liknande? 

R5: Ja, det är något vi har haft och kommer fortsätta med. Ett annat exempel  är att kortnum-  

mer som då måste vara maskade inte heller får benämnas i dess fulla längd utan enbart som 

maskad vilket är en satt rutin. När det sedan gäller övrig personlig data måste vi hantera den i 

sin ursprungsform  för att undvika  misstag i handläggningen. 

 

I1: Jag förstår. Hur kommer ni att gå tillväga för att samla in, hålla reda på och avregi- 

strera samtycken till användningen  av personuppgifter? 

R5: Vi kommer som tidigare få in personuppgifter via vårt ärendehanteringssystem och även 

en del via telefon och beroende på typ av ärende så sparar vi dem på respektive yta. Samtliga 

lagringsytor gör det sedan möjligt för oss att söka på specifika uppgifter som till exempel 

namn,  personnummer,  maskerat kortnummer  eller handläggningsdatum. 

I1: Okej, och i vilket skede kommer samtycket in då? 

R5: Samtycket lämnar kunden när de tecknar korttjänsten men idag finns det inte för till ex- 

empel ärendehanteringssystem,  så det är något som vi måste se över i samband  med  GDPR. 

 

I1: Okej, det är bra. Då går vi vidare. Du nämnde tidigare att ni har behörighetsstyr- 

ning som begränsar vem som får ta del av vilken personinformation. Hur många olika 

roller har ni? 

R5: Ja, vi har olika roller som begränsar åtkomst till program och miljöer som personalen inte 

behöver tillgång till i sitt arbete. Vi håller även på att titta över detta för att möjligtvis anpassa 

det mer  efter GDPR, men  i dagsläget har vi cirka sju olika roller. 

I1: Okej, och vem är ansvarig för hur  behörighetssystemet administreras? 

R5: Det gör Security Manager  och ansvarig chef. 

I1: Okej, vidare till nästa fråga – vad kommer det att finnas för åtgärder för att hindra 

system- eller databasadministratörer  från att läsa lagrade personuppgifter? 

R5: Det vet jag inte så det kan jag inte svara på tyvärr. 

 

I1: Aha  - I vilken omfattning  kommer  kryptering  att användas? 

R5: Jag kan inte säga var vi har det, men jag vet att det enbart är ett fåtal av våra system som 

innehåller krypterad data på grund av att vi måste ha snabba svarstider. Men sen har vi PCI 

och DSS skydd vilket i sig innehåller krypterad miljö. 

 

I1: Jaha, okej. Kan ni utifrån information ni loggar ta reda på till exempel vad som hänt 

med en informations  post, vem som gjort vad och när? 

R5: Ja, de flesta ärenden eller uppgifter går att följa från det att de tas in till det att de lagras, 

handläggs  och fram till dess att de raderas. 

I1: Okej - och vad använder  ni loggarna till? 

R5: Uppgifter som lagras används till att följa upp ärenden och i vissa fall måste vi enligt lag 

kunna  redogöra för utfört  arbete flera år efter att det utförts  och därför måste vi logga. 

I1: Hur säkerställer ni att supportpersonal inte tar del av personlig information som 

inte behövs för exempelvis en felsökning? 

R5: Eftersom samtliga handläggare måste identifiera sig med personliga inloggningsuppgifter 

går det alltid att se vilken handläggare som utfört vad och i de flesta fall även vid vilken tid- 

punkt,  så det går att se och sen är det även styrt via behörighetsroller vem som kan se och 
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komma  åt vad. 

 

I1: Jaha, okej. Vidare till nästa fråga - tvingas exempelvis marknadsförare eller analyti- 

ker att ange ändamålet för en databas utsökning och går dessa att drilla  ner till speci- 

fika personer? 

R5: Vi lämnar aldrig ut uppgifter utan att veta ändamålet, och vi använder till exempel alltid 

helt anonymiserade uppgifter  om vi till exempel behöver visa en befintlig eller presumtiv 

kund hur vi arbetar. Vidare om vi tar ut statistik är denna också alltid framtagen på ett sådant 

sätt att den inte avslöjar personlig data. 

I1: Okej, och finns  det krav på gallring  av uppgifterna  efteren viss tid då eller? 

R5: Inte  vad jag vet i dagsläget. 

 

I1: Då hoppar vi den frågan. Hur säkerställer ni handläggarnas förståelse för personlig 

integritet och säker hantering  av information? 

R5: De handläggare som arbetar med kortnummer gör årligen en PCI certifiering som står för 

Payment Card Industry Data Security Standard, vilket då är ett samarbete med världens le- 

dande kortleverantörer VISA, Mastercard med flera. I alla fall, i denna utbildning eller certifi- 

ering får varje anställd information  om hur  kortnummer  måste hanteras. 

 

I1: Vad bra.  Vilken eller vilka autentiseringsmekanismer  använder ni? 

R5: De flesta lösenord är vanliga lösenord som har krav på att uppfylla en viss typ av säkerhet 

och dessa byts med jämna mellanrum och är olika från program till program. Andra miljöer 

kräver verifiering via kod som skickas till annan enhet, som till exempel en dosa eller  mobil. 

 

I1: Okej. Om ni arbetar med parter som levererar personlig information till er, hur sä- 

kerställer ni  att de lever upp  till era kvalitetskrav? 

R5: Vi kräver att få detta skriftligt och vi undersöker i nuläget om vi behöver säkerställa detta 

ytterligare med till exempel egna  kontroller. 

 

I1: Okej - och vilka rutiner har ni eller kommer ni ha för att kontrollera att datain- 

samling  är lämplig  och relevant för dess ändamål? 

R5: Allt inkommande material granskas av respektive handläggare, så skulle olämplig in- 

formation inkomma vidtas de olika rutiner som gäller och berörda parter informeras. Inform- 

ationen är även möjlig att ta bort och uppgiftslämnaren måste då skicka in informationen på 

nytt  och anpassa den efter våra krav. 

 

I1: Vad bra.  Vet du om ni har life cycle management  på personens  information? 

R5: Nej, men med de nya kraven för GDPR är det viktigt att kunna visa på den personliga 

informationens  life cycle, så vi håller på att titta på utformningen  av detta för våra tjänster. 

 

I1: Ja, den gör ju det. Har ni bestämt i förväg hur länge information ska lagras och gall- 

ras ut? 

R5: Nej, inte det heller, men vi kommer att ha olika rutiner beroende på vad informationen 

används eller har använts till, och det finns även olika lagar som vi måste följa. Vi får därför 

inte ta bort information även om vi kanske  inte längre behöver  den. 

 

I1: Jag förstår. Vad gör ni om ändamålet för insamlad information ändras eller inte 

finns längre? 

R5: Vi har i dagsläget ingen rutin för detta men det ska arbetas fram nu under    2017. 
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I1: Okej, då är det på gång. Kommer det eller finns det begränsningar på vad klienten 

kan lagra lokalt? 

R5: Ja, det finns  direktiv på vad som får lagras lokalt och vad som inte får. 

 

I1: Okej. Kan eller kommer den registrerade att kunna ta fram all information om sig 

själv? Exempelvis  vad som är lagrat och vem som har tillgång  till informationen? 

R5: Nej, det är inte möjligt som det är idag för den registrerade att få fram all data, men detta 

är också något som vi tittar på nu. 

 

I1: Okej. Hur håller ni er personal regelbundet informerad  om personlig  integritet? 

R5: Företaget tillhandahåller då som jag nämnde tidigare e-baserade utbildningar som PCI, 

som måste göras årligen och till dessa utbildningar finns test kopplade till innehållet som de 

anställda måste  klara av. 

 

I1: Ja, just det, det sa du. Då går vi vidare. Hur talar ni om för den registrerade vilken 

behandling  det vill säga ändamål  som görs av deras information? 

R5: Vi har aldrig kontakt med slutkund utan detta ansvaret ligger på våra kunder att informera 

slutkunderna  om. 

I1: Okej. Vet du om dessa slutkunder kan påverka hur dess information används? 

Kan exempelvis kunden själv rätta eller ta bort  sina  uppgifter? 

R5: Det kan de i viss mån. De kan exempelvis hos de flesta om inte alla av våra kunder logga 

in på mina sidor och göra vissa ändringar och dessa ändringar kan då vara styrda av exempel- 

vis ålder eller andra bakomliggande spärrar. Ändra ändringar måste de be en handläggare om 

hjälp med på något sätt. Det kan vara genom ett mail eller personligt besök men oftast måste  

de vara legitimerade för att genomföra större ändringar eller ändringar som är koppl ade till 

personlig information. 
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Organisation - stor: OS6 

Respondent: R6 

Intervjuare: I1 

Tid och datum:  10.00, torsdagen den 20 april 2017 

 

I1: Kan du börja med att berätta lite kort om organisationen, bland annat hur många  ni 

är? 

R6: OS6 har 33 000 anställda så det är en ganska så stor organisation och vi har märkt att in- 

tegritetsskyddet  inte bara berör tekniska  frågor utan även en hel del mjuka  frågor som är 

främst inom mitt område. Sen har vi ett personuppgiftsombud som ansvarar för de här frå- 

gorna,  men även jag som sitter inom informationsstyrning  är med i projektet som kretsar 

kring den nya  lagen då och pratar om allt från prioriteringar och budget  till vilka utmaningar 

vi står inför. Vi har ju haft PuL tidigare men det är inte superenkelt att implementera integri- 

tetsfrågor i system och sen är det ju även en användarfråga nu med den nya lagen, men vi för- 

söker att få folk från olika delar av organisationen för att tillsammans  ro i land det. 

 

I1: Okej. Du sa att du  jobbar inom  informationsstyrning.  Vad har du för roll där  och 
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vad innebär den? 

R6: Ja, jag sitter då på avdelningen som heter informationsstyrning, men i grund och botten är 

jag arkivarie. Så mitt  fokus  är mycket  på bevarande och gallring det vill säga hur  länge ska 

info sparas och varför. Där har vi arkivlagen som vi lutat oss på länge men arkiv ändamål och 

lagen kommer  förmodligen stå högre hierarkiskt än GDPR så har vi grunder  till att arkivera  

får vi göra det, men sen måste vi så klart behandla personuppgifter på rätt sätt ändå men det 

finns ett hål där som gör att vi kan ta ut informationen  snabbare och stoppa in den i e-arkiv 

som vi då exempelvis har. 

 

I1: Ja precis. Hur ser er IT-miljö ut, är det egen drift, är det cloud eller förvaltas den av 

någon? 

R6: Ja du, det är jag dålig på men vi har ett annat företag som driftar åt oss och sen har vi 

molntjänster också. Min känsla är att det är ganska  så rörigt och otydlig ibland och det har 

varit mycket problem med att beslut sker utan att alla berörda parter har varit inbl andade. Det 

är mycket som händer och det är svårt att haka på med appar och liknande där vi inte alltid är 

inkopplade. 

I1: Okej, så ni har väldigt  många  system då? 

R6: ja, jättemånga. Jag skulle tro att vi har över 1000 och det är bara verksamhetssystem sen 

antar jag att appar och sådant tillkommer, men det pågår en konsolidering där vi försöker 

minska  antalet system och titta  utifrån funktion,  men det tar tid och är inte helt lätt. 

I1: Jag förstår, och anledningen  till att man  vill minska  antalet system är då? 

R6: Dels för att det ska bli lättare att koppla ihop dem med varandra men framförallt styrning- 

en, det vill säga att vi enklare kan styra utvecklingen av systemen och anpassningar till nya 

lagrum eller förbättringar. Det ställs ju högre krav på större företag som har större system att 

kunna  leva upp till detta. 

 

I1: Ja, precis. Vilka  styrdokument  har ni? 

R6: Ja, vi har ganska så många, men jag är inte med och författar dessa. Vi har exempelvis 

ledningssystem för informationssäkerhet och där ligger det mesta som ni då är intresserade av, 

men sen har vi även IT som då har fler styrdokument som jag inte är insatt i, men vi har en 

informationssäkerhetspolicy,  riskhantering  för informationssystem  som är då ett verktyg  för 

att även riskhantera. Vi har risk och händelseanalys sen har vi hantering av tillgångar som är 

riktlinjer för tillgång till och utlämning av patientinformation framförallt. Vi har behörighets- 

styrning av åtkomst och mycket av detta ligger i löptext men andra är beslut och fastställda 

instruktioner. Sen har vi säker e-post som kan tänkas gå under kryptering. Det är väl det i stort 

sen har vi sekretessbelagd information  och hur  det ska hanteras  och det är något vi kommer 

att behöva titta över. Sen har vi ju dataskydd som har med fysiska och miljörelaterade  

aspekter, men där är det även mycket  annat som kort som vi använder för att logga  in med  

och så vidare för säker inloggning. Sen finns det också driftsäkerhet, då har vi driftrutiner och 

skydd  mot skadlig kod och säkerhetskopiering.  Så det är lite blandat. 

I1: Ja, en hel del. Tror du att dessa är uppbyggda med en tanke på personlig integritet? 

R6: Jag tror inte att det har varit en given komponent som man haft med sig i alla dessa utan 

vad vi behöver göra nu i det här projektet är att kolla vilka anpassningar  vi behöver göra för 

att uppfylla kraven från den nya lagstiftningen. Så när vi går igenom alla styrdokument kom- 

mer personlig integritet förmodligen vara en given komponent när vi kollar vilka ändringar vi 

behöver göra. 

I1: Okej. Vad har ni  för arkitekter och vilka är deras ansvarsområden? 

R6: Arkitekter  har vi, men  det är ett mörkt  hål för mig som jag inte vet någonting  direkt om. 
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I1: Okej, då hoppar vi över den frågan. Vad kommer ni ha för rutiner för att upptäcka 

ett brott? Exempelvis  om någon kommit  åt personuppgifter  som de inte får? 

R6: Där kommer det vara incidentrapportering och vi har ju idag ett avvikelsehanteringssy- 

stem som vi tänker att vi ska anpassa den rutinen så att när det lyfts in något i systemet  som 

inte är rätt ska det genereras en rapport till Datainspektionen. Det har funnits idag också men 

då har det varit en intern utredning och nu är det en extern part som ska ha den inom 72 tim- 

mar så vi behöver bli mer effektiva  men rutinen  finns  den måste bara anpassas. 

 

I1: Ja, vad bra! Vet du vad ni använder  för uppgifter  för att identifiera era patienter? 

R6: Vi  har jättemycket  uppgifter  och det kan finnas  patienter med skyddad identitet men  vi 

har ju personnummer, telefonnummer, adress och namn som exempelvis. Men det är svårt att 

särskilja för allt är kopplat till personnumret i grund och botten och är det man söker på för att 

få fram information idag och kommer fortsätta med även sedan då vi har patientdatalagen som 

ännu inte är helt tydlig hur den ställs till GDPR. Så hur  det kommer  att bli för de som driver 

vård vet jag ännu inte, men vi har ju rätt då vårt ändamål är att bedriva vård och det har vi 

lagkrav på att göra så det är svårt och vi får se om det kommer  en utredning  framöver. 

 

I1: Ja, det blir spännande. Vet du om ni kommer att anpassa era användargränssnitt så 

att inmatning  av sådant  som inte får tas inte  ska gå att ta in? 

R6: Jag tycker det är en väldigt bra fråga för jag har själv inte tänkt på det ännu, men absolut 

kan jag se att vi måste anpassa oss så att så lite som möjligt går att ta in det vill säga jobba 

efter ett minimikrav. Så man inte råkar skriva i saker. Det borde vara generella krav vi har för 

användargränssnitt, men jag vet inte riktigt om vi har någon instruktion för det idag. Jag tror 

nästan inte det. 

 

I1: Okej. Det här med pseudonymisering att man gör om personlig information till nå- 

got som inte går att härleda direkt till en personlig individ. Är det något ni har eller 

kommer använda? 

R6: Det är inget jag är medveten om att vi har idag, men jag kan tänka mig att det kan bli ak- 

tuellt att göra. Men eftersom vår projektplan inte är klar vet jag ännu inte men jag kan tänka 

mig det. Dock har vi ju folk som sitter som superusers som förmodligen alltid kommer att 

kunna  komma  åt grundinformationen. 

 

I1: Okej. Hur kommer ni att gå tillväga för att samla in, hålla reda på, samt avregi- 

strera samtycke till personuppgifter  som använts? 

R6: Ja, det är intressant för det kommer  att vara väldigt många  olika sorters samtycken  och 

det kommer förmodligen gå ner på förvaltningsnivå. Så varje förvaltning får själva titta på hur 

detta ska göras och förvalta det. Registrering av själva personuppgifterna  och i vilka system 

det finns kommer att tittas på centralt och det ska kanske ges ut riktlinjer för hur det kan be- 

handlas och var det krävs samtycke  men själva hanteringen  måste  ske på förvaltningsnivå. 

I1: Okej. Vet du hur  någon av de tänker kring  hur  man kan gå tillväga med  detta? 

R6: Vi har ju redan en massa samtycken idag, som sker genom ett klick. Det vill säga patien- 

ten samtycker till att vårdgivaren får ta del av den här informationen men då är det oftast en 

fråga som de ställer till patienten och så görs ett klick att nu får jag ta del av den här informat- 

ionen eller vad det kan stå. Så samtycke kommer att ske på väldigt många olika sätt beroende 

på vilket fall, men jag tror vi behöver jobba generellt med att bli tydligare med informationen 

och det kommer  ju att krävas mycket  mer  samtycke  än vad vi haft behov av att ha tidigare. 

 

I1: Okej. Behörighetsstyrning  är det någonting  ni har eller kommer  att ha? 
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R6: Ja, och det är olika från system till system så klart, men vi håller precis på att implemen- 

tera ett nytt dokumenthanteringssystem och där jobbar vi ju stenhårt med att få behörighets- 

styrning utifrån var du jobbar ute i organisationen. Detta är då ett system som är stöd för allt 

som produceras och skapas, men där har vi varit jättenoga. Vi ser två grejer som vi måste fo- 

kusera på vilket är att gallra information snabbare och det kan ju vara att det arkiveras men 

det kan också vara att det ska försvinna ur verksamhetens händer. Sen den andra aspekten är 

behörighetsstyrning för att lyckas och inom vården är det väldigt hårt styrt, men inte inom de 

andra delarna. Vi har inte samma möjlighet att spåra vem som gjort vad där så det måste vi 

fokusera  mer på. 

I1: Jag förstår, och vem är det som kommer  att administrera styrningen? 

R6: Idag ligger det hos IT, men sen är det olika roller på olika system så frågar du mig är det 

väldigt rörigt, men det tycker kanske inte de. Jag anser att vi behöver ta ett gemensamt grepp 

där och styra upp så att det blir hårdare och att man strävar efter att ha behörigheter som kan 

översättas till olika situationer och nivåer. Idag har vi exempelvis inte roller, jag är ju inget 

mer än en medarbetare i en viss organisation sen får jag tillgång till och rätt att beställa olika 

saker så det är lite slarvigt. Men sen är det en helt annan sak inom vården exempelvis där det 

berör känsliga uppgifter som vi är mycket  duktigare  på. 

I1: Okej, vet du hur ni ska förhindra systemadministratörer eller databasadministratö- 

rer från att läsa lagrade personuppgifter? 

R6: Nej, det kan jag inte svara på tyvärr. 
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I1: Okej, då går vi vidare. I vilken omfattning kommer kryptering användas? Vet du det 

kommer ske i exempelvis databaser eller nätverk? 

R6: Det kan jag inte heller svar på tyvärr. 

I1: Nej, okej. Då hoppar  vi den. Vad loggar ni för information? 

R6: Framförallt loggas det var du har varit inne och när och dessa kollas bara när det finns en 

anledning till att kolla dem. Men du kan ju begära loggutdrag som patienter gör väldigt ofta 

för att se vem som har varit inne i dina journaler exempelvis så det kan man begära ut utifrån 

patientens perspektiv då. 

I1: Så då kan man säga att dem används både för att ge kunden info och för att spåra 

saker? 

R6: Ja, precis, för att se så att inte någon  medarbetare gör något  som de inte ska helt enkelt 

och det händer tyvärr ganska ofta att någon inom vården varit lite för nyfiken och kollat på 

information som den då inte borde, exempelvis en familjemedlems journal eller liknande. Det 

har ju kommit  fram genom att kunna  kolla loggarna  då, så det är ett viktigt redskap. 

I1: Okej, och hur säkerställer ni att supportpersonal inte tar del av personlig informat- 

ion som inte behövs för  felsökningen? 

R6: Det vet jag inte om vi kan göra faktiskt,  det kan jag inte svara  på. 

 

I1: Okej. Databasutsökningar som exempelvis marknadsförare och analytiker genom- 

för. Behöver de ange ändamålet för en sådan utsökning vid exempelvis rapporter eller 

statistik? 

R6: Tyvärr så har jag inte riktigt koll på det men det tror jag att de måste. Det händer ju att det 

begärs ut uppgifter  och att vi i vissa fall godkänner  det men  syfte  måste ju vara med  tänker 

jag. 

I1: Vet du om den informationen, om man då gör utdrag, går att härleda till en specifik 

individ  eller görs något för att förhindra  det? 

R6: Det beror på, men man brukar sekretessmarkera och på så sätt bara ge ut den information 

som behövs exempelvis till forskare så kan man i de flesta fall ta bort personnummer   medan 
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man eller kvinna  kanske  behöver stå kvar. 

I1: Okej, jag förstår. Finns det krav på när det måste gallras efteren sådan utsökning? 

R6: Det har jag faktiskt svårt att svara på, men man kan ju tycka att så fort deras projekt är 

klart bör det göras. Men jag tror inte det för när man begär ut allmänna handlingar finns det 

inga krav på att den informationen  ska gallras. Jag tror inte vi kan styra  det. 

I1: Nej, men om det är något som lagras internt, låt säga att du tar ut en rapport eller 

någon statistik för ett projekt. Görs det gallring efterdet? 

R6: Nej, det vi har är väl bara att information ska finnas på ett ställe, men sen kan det vara 

många rapporter som är utskrivna som ligger i skrivare eller på skrivbord. Så den är ganska 

svårkontrollerad och problematiskt. Men det är en mjuk fråga, en utbildningsfråga att man får 

jobba mer med  kunskapshöjning  hos medarbetare. 

 

I1: Ja, precis, då kommer vi in på nästa fråga. Hur säkerställer ni handläggarnas för- 

ståelse för personlig  integritet och säker hantering  av information? 

R6: Ja, som vi har tänkt är ju att vi nu har hållit på med kontinuerliga utbildningar efter PuL 

men att de kommer bli mer riktade utbildningar inom olika förvaltningar. En tanke med pro- 

jektet är att vi kommer att göra utbildningsfilmer och min idé då är att det ska vara tvingande 

utbildning för alla medarbetare, för jag tror att alla medarbetare någon gång kommer i kontakt 

med personlig information. Vi har idag informationssäkerhet och arkiv och informationsstyr- 

ning som är grundläggande utbildningar som jag då tänker att vi lägger till detta i paketet med 

fokus  på just personuppgifter. 

I1: Jag förstår. Har ni någon tanke på hur ni ska förvissa er om att de har förstått det? 

R6: Det kommer man nog aldrig kunna göra men att ha kontinuerlig utbildning och sen har vi 

nätverk,  personuppgiftsombud  idag där vi får trycka  mer på att det blir viktigt för dem att 

hålla utbildningar  ute i verksamheterna  så vi når ut till alla. 

 

I1: Okej. Autentiseringsmekanismer.  Vet du  vilka ni  använder där? 

R6: Vi har chipkort som man stoppar in i dator och loggar in för att komma in i datorn. Sen 

har vi precis kommit  igång med single sign on lösning också. 

I1: Okej, och när man väl loggat in med chippet  kommer  man  då åt alla systemen? 

R6: Ja och nej. Man kommer  åt de system man har behörighet  till. 

 

I1: Nu vet jag inte om ni jobbar med parter som levererar personlig information till er? 

R6: Vi har ju externa vårdgivare eller privata som egentligen jobbar på uppdrag av oss men 

som kan skicka information  till oss. Så det kan ju hända. 

I1: Okej, och har ni då någon tanke om hur ni ska se till att den informationen lever upp 

till era kvalitetskrav? 

R6: Nej, men det känns ju som om det kommer att göras då man arbetar mycket tillsammans 

och efter samma lagar i det stora hela. Så där kommer kraven att vara mer likartade skulle jag 

tro. 

 

I1: Ja, men precis, det låter rimligt. Vilka rutiner har ni eller kommer ni ha för att kon- 

trollera att datainsamling  är lämplig  och relevant för dess ändamål? 

R6: Där kommer vi först behöva informationsklassa all information som finns och sen utifrån 

den klassningen är jag som arkivarie inne på att vi även måste kolla på processen som inform- 

ationen går igenom och var den finns. Är det exempelvis HR för då kommer det att krävas en 

viss typ av bevarande. Vad är det för typ av information som finns i HR processen är det ett 

avtal kanske det krävs en viss hantering och utifrån den kolla på ska det bevaras eller inte och 

ska den här informationen  samlas in och hur  länge. Jag tänker  att informationsklassningen 

 

– 76 – 



Personlig integritet Lam  och Wrangmark 

– 77 – 

 

 

 

 

1525 

1526 

1527 

1528 

1529 

1530 

1531 

1532 

1533 

1534 

1535 

1536 

1537 

1538 

1539 

1540 

1541 

1542 

1543 

1544 

1545 

1546 

1547 

1548 

1549 

1550 

1551 

1552 

1553 

1554 

1555 

1556 

1557 

1558 

1559 

1560 

1561 

1562 

1563 

1564 

1565 

1566 

1567 

1568 

1569 

1570 

1571 

1572 

1573 

kommer att bli ett ganska stort jobb så vi måste ner på den nivån och där ser jag att vi kan 

argumentera för hur länge vi kan bevara information och liknande. Kraven kommer ju bli  

hårdare och jag hoppas att vi kommer kunna säkerställa i systemen och lägga in gallring redan 

där. Så insamlingen måste motiveras så fort ny information  flyttas in i systemen. 

I1: Så det blir  någon typ av automatisk  gallring  då eller? 

R6: Ja, eller det är kanske lite hårt, men i alla fall att det är något som sker automatiskt i sy- 

stemet och sen att det är någon annan  som säger ja det här kan gallras. Så kommer  vi att tänka 

i det nya dokumenthanteringssystemet som vi håller på att ta in och så tänker  jag att vi kom- 

mer att tänka  för kommande  system också. 

 

I1: Okej. Har ni life cycle management  på  personens information? 

R6: Ja, det har vi delvis. Vi jobbar mycket med det ur ett arkivperspektiv, att det arkiveras 

eller så slängs det. Vi har jobbat mycket med Record Management biten nu och att vi måste 

hantera informationen innan vi lyfter in den i ett system och det blir en life cycle manage- 

ment. Redan innan bestämmer  vi exakt vad det är för information  som ska in och det avgör 

hur den hanteras och det sätts upp i systemet. Vi är där tankemässigt och har det i det nya sy- 

stemet men  det blir en utmaning  att få in det i alla systemen. 

 

I1: Okej, då kommer vi in på nästa fråga om ni bestämmer i förväg hur länge data ska 

lagras och gallras? 

R6: Ja, det har vi redan idag, det är bara det att det kommer göras lite ändringar. Det kommer 

bli snarare så att verksamheterna får ha information en kortare tid och att vi även ser över ar- 

kiveringsgrunderna. 

 

I1: Ja, precis. Och om ändamålet för den insamlade informationen skulle ändras eller 

inte finns  längre. Hur hanterar  ni eller kommer  ni att hantera det? 

R6: Vi får se om det är aktuellt eller inte och hantera det efter det genom exempelvis gallring. 

Det kan ju hända  att det kan bli aktuellt igen så det händer förmodligen inte så  mycket. 

 

I1: Nej, okej. Vet du om det finns begränsningar för vad en användare kan lagra lokalt 

på sina datorer? 

R6: Tyvärr är det nog så att väldigt mycket går att spara ner. Det vi måste göra är att få alla att 

förstå att du får inte göra det. Det är lätt så att det kan ske i okunskap eller ovisshet för att ett 

system exempelvis inte fungerar och man tänker jag laddar ner det istället. Det är jättesvårt att 

undvika men vi pratar om att tvinga de som går in i det nya dokumenthanteringssystemet att 

tvinga  dem att använda  det och inte kunna  använda  någon  annan yta.  Det vill säga att man 

låser tillgången till andra gemensamma kataloger, men det är svårt. Det är lätt att göra fel utan 

att man vill det. I många  fall är det ren okunskap  tror jag och inte att man  vill någon illa. 

 

I1: Jag förstår vad du  menar.  Kommer  patienterna  kunna  ta fram all information  om 

sig själv? Till exempel vad som är lagrat, vart informationen är lagrad och vem som kan 

ta del av den? 

R6: Ja, vi har idag journal- och arkivservice som arbetar med att lämna ut den typen av in- 

formation. Du kan ringa dit som patient och säga att du vill ha ut alla journaler och det är inte 

alltid så lätt att ta fram för det kan finnas både i det fysiska arkivet och sen kan det finnas i 

olika system, men det är deras jobb. Vi har inte haft den centrala funktionen mer än två år 

tillbaka så det är en ny funktion för att underlätta detta. Tidigare fick man vända sig till det 

ställe man varit på som patient och det var inte säkert att man kom ihåg det så det är ett steg 

framåt med att lägga allt centralt. 
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I1: Ja, vad bra. Hur talar ni om för den registrerade vilken behandling som görs av de- 

ras information? 

R6: Det är olika i olika situationer tänker jag för ibland känns det uppenbart så det beror på 

vad det beror. Jag kan tänka mig att informationen kommer att behöva vara olika detaljerad, 

men jag kan inte riktigt svara på hur det görs idag och hur det kommer att göras för det kom- 

mer att variera skulle jag tro. 

 

I1: Okej, då kan vi hoppa följdfrågorna på den frågan. På vilket sätt kan den registre- 

rade  påverka hur  dess information används? 

R6: Ja, den kan rätta sina uppgifter. En patientjournal kan du ju få lov att få ut och är det så att 

du inte tycker att uppgifterna stämmer med verkligheten så kan du ansöka om rättning.  Så där 

har man en viss möjlighet  att påverka och du kan få läsa din information.  Till viss del kan  

man väl säga för att hålla sig på det torra. 

I1: Och om någon skulle säga till exempel att jag inte vill att ni använder en viss del av 

min  information.  Tror du man kan ta bort  delar utan att tappa  helheten? 

R6: Jag tror man från fall till fall måste avväga utifrån om helheten påverkas eller ej och göra 

ändringen efter det. Det kan bli skadligt för patienten om det görs på fel sätt tänker jag. Syftet 

för insamlingen måste ju fortfarande uppfyllas så aspekten får beaktas från olika vinklar men 

jag kan inte tänka  ut hur  det skulle kunna  gå till just nu. 
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