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Abstrakt 

Den 25 maj 2018 kommer Personuppgiftslagen (PuL) att ersättas av EU-förordningen General 

Data Protection Regulation (GDPR). Denna studie har granskat vilka skillnader som finns 

mellan GDPR och PuL och även hur företag planerar att hantera de förändringar som GDPR 

kommer att medföra. Även om GDPR i många avseende är lik PuL kommer den nya 

förordningen att påverka allt ifrån den enskilda individen till de största organisationerna. 

Förordningen kommer innebära mer rättigheter och bättre skydd för den registrerade, vilket 

betyder att det kommer ställas högre krav på de företag som behandlar personuppgifter.  

De nya kraven kommer innebära ett omfattande anpassningsarbete inom flera områden. Dels 

kommer det behöva ske administrativa och juridiska förändringar inom verksamheten i form av 

nya eller uppdaterade avtal. Det kan även komma att krävas tekniska åtgärder för att hantera 

frågor som “Rätten att bli glömd”, ”Dataportabilitet”, ”Registerföring” samt det förstärkta 

skyddet av personuppgifter. Det ställs även krav på att personuppgiftsincidenter måste 

rapporteras till tillsynsmyndigheten vid upptäckande. Då tillämpningsområdet utökas medför 

detta att personuppgifter som lagras ostrukturerat kommer omfattas av lagstiftningen. För att 

uppnå efterlevnad av förordningen införs krav på att i vissa fall utse ett “Dataskyddsombud” i 

verksamheten; tillsynsmyndigheten får även befogenhet till att utdöma mycket kraftiga 

sanktioner vid överträdelse av förordningen. 

Beroende på hur en verksamhets personuppgiftshantering ser ut i dagsläget kan denna 

anpassning bli mer eller mindre omfattande. Anpassningsarbetets omfattning påverkas av ett 

antal faktorer exempelvis under vilka förutsättningar som behandlingen sker i nuläget och i 

vilken omfattning denna sker. 

Inställningen till förordningen bland företag är varierande, de som tar den på allvar har insett 

att nya krav kommer att ställas på deras verksamheter och har påbörjat arbetet för att anpassa 

sin verksamhet. Andra anser att de inte berörs i samma utsträckning och är därför inte lika 

oroliga. På det stora hela kommer förordningen göra att personuppgiftsbehandlingen inom 

EU/ESS blir säkrare även om resan dit kan kosta.  

  



v 

 

Abstract 

On the 25th of May 2018 the Swedish Personal Data Act (Personuppgiftslagen, PuL) will be 

replaced by the EU-regulation General Data Protection Regulation (GDPR). The aim of this 

study was to determine the big differences between PuL and the GDPR while also looking at 

how organisations plan to handle the changes that the new regulation will bring. PuL and GDPR 

are in many ways similar but there are some major changes that will affect every person and 

every organisation within the EU/EES. The regulation will mean better and more 

comprehensive rights for the individual, which in turn will result in higher requirements being 

put on the companies who process personal data.  

The new requirements will result in extensive work within several areas to adapt to the new 

regulation. The legal and administrative sections will need to review their current contracts & 

agreements and update them if necessary. There may also need to implement technical solutions 

to manage the requirements concerning “the right to be forgotten”, “data portability”, “record 

keeping” and the improved protection of personal data. According to the regulation 

organisations are required to notify the supervisory authority of any data breach concerning 

personal data. The change in material scope will result in personal data stored in an unstructured 

way being covered by the GDPR. To make companies follow the new legislation the 

supervisory authority gains the power to levy significant fines if organisations violate the new 

regulation; in addition some organisations will need to appoint a “Data protection officer” 

that’ll monitor the processing of personal data.   

There are several factors that will determine the amount of work required to reach compliance; 

for example the size of the corporation and the extent of their current processing of personal 

data.  

The attitude to the new regulation vary, those that take the regulation seriously have realised 

that there will be new demands put on their business, and have already started to adapt their 

business to reach compliance with the regulation. There are others that deem that they will not 

be affected to the same extent and are therefore not as worried. In the great scope of things, the 

regulation will make the processing of personal data more secure within the EU/EES even 

though the peregrination to reach compliance may turn out to be a costly one. 
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1 INTRODUKTION  

Den 25 maj 2018 kommer den svenska Personuppgiftslagen (SFS 1998:204 

Personuppgiftslagen) (PuL) att ersättas av den allmänna dataskyddsförordningen (DSF) 

(Regeringskansliet, 2016). Förordningen är en svensk adaption av EU-förordningen General 

Data Protection Regulation (GDPR) och kommer innebära en förändring för 

personuppgiftsbehandlingen runt om i Europa. GDPR syftar till att åstadkomma ett stärkt 

personuppgiftsskydd och en unifiering av personuppgiftslagstiftning inom den Europeiska 

Unionen (EU) och Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). GDPR ersätter på EU 

nivå Data Protection Directive (DPD) från 1995 som Personuppgiftslagen är baserad på. Med 

tanke på de förändringar som lagen kommer att medföra är det intressant för både företag och 

privatpersoner att innehållet granskas och se på hur olika verksamheter hanterar det 

förberedande arbetet den nya lagstiftningen.  

1.1 TEORETISK BAKGRUND 

Då detta arbete fokuserar på lagstiftning gällande personuppgiftshantering är det givetvis 

väsentligt att definiera exakt vad som inom detta arbetet avses med en personuppgift. Det är 

också centralt att förstå dess funktion och problematiken kring ämnet i sig. Enligt PuL, den lag 

som reglerar behandling och hantering av personuppgifter i Sverige definieras en personuppgift 

som “All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är vid liv.” 

( 3 § PuL). Det är detta som kommer avses när personuppgifter används inom denna studie. När 

begreppet personuppgifter används tänker nog många på uppgifter såsom personnummer och 

namn, men även sådana uppgifter som inte specifikt nämner eller innehåller individens namn 

anses vara personuppgifter. Dessa kan vara uppgifter såsom telefonnummer, IP-nummer, 

fotografier m.m. (Datainspektionen, 2016).  

Det finns en förhållandevis stor problematik kring personuppgifter då behandling av dessa kan 

anses vara en kränkning av individens personliga integritet. Efterhand som den tekniska 

utvecklingen gått framåt har också hanteringen av personuppgifter ökat markant, inte minst på 

grund av internets intåg och globaliseringen. Enligt Victoria Volny har personuppgifter idag ett 

högre kommersiellt värde än någonsin tidigare. Användardata och personuppgifter säljs av 

diverse söktjänster och sociala nätverk till marknadsföringsföretag, som med hjälp av denna 

informationen kan skräddarsy vilka annonser som exponeras för individen vars data och 

personuppgifter företaget köpt. Möjligheten att kontrollera vilka individer som exponeras för 

vilken typ av marknadsföringen innebär en möjlighet till effektivisering och större genomslag. 

Detta gör att många företag är intresserade av att investera stora summor pengar för att få 

tillgång till den information som söktjänsterna och de sociala nätverken säljer, något som har 
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lett till att värdet på denna typ av information har ökat. Då antalet aktörer som behandlar 

personuppgifter och mängden de behandlar har ökat är det svårare för tillsynsmyndigheter att 

kontrollera verksamheter, något som ökar risken för att den personliga integriteten kränks. 

(Volny, 2016) 

Syftet med PuL är att skydda den personliga integriteten genom att sätta upp regler för hur 

denna behandling får gå till. PuL beskriver i 51 paragrafer när, var och hur personuppgifter får 

behandlas samt straffen vid överträdelser. Det är av vikt att känna till att personuppgifter kan 

delas in i två olika kategorier, vanliga personuppgifter och känsliga personuppgifter. Till 

känsliga personuppgifter räknas enligt PuL 13 § uppgifter som rör: 

• ras eller etniskt ursprung, 

• politiska åsikter,  

• religiös eller filosofisk övertygelse, 

• medlemskap i fackförening, 

• hälsa och sexualliv. 

Det finns speciella regler för hur behandling av känsliga personuppgifter ska skötas vilka 

definieras i PuL 15 - 19 §§, utöver dessa regler måste givetvis de allmänna reglerna för 

personuppgiftsbehandling följas. 

En annan viktig detalj att påpeka är att PuL inte reglerar privat behandling av personuppgifter, 

hade även privat behandling omfattats av PuL hade Datainspektionen (DI) haft ett omfattande 

arbete då det sker en omfattande behandling och lagring av personuppgifter privat. 

Mobiltelefoner är ett bra exempel på enheter där privatpersoner lagrar en omfattande mängd 

personuppgifter. Detta i form av fotografier, uppgifter om individers adresser, telefonnummer 

etc. 

1.1.1 Förarbete PuL 

PuL har sina rötter i Datalagen (SFS 1973:289 Datalagen) (Figur 1 I), en lag som tillkom för 

att reglera användningen av personuppgifter vid så kallad automatisk databehandling; all annan 

behandling av personuppgifter föll därför utanför denna lag. Det huvudsakliga syftet var precis 

som i PuL att skydda individers personliga integritet vid behandling av deras personuppgifter. 

I Datalagen definieras begrepp som “personuppgift”, “personregister” och “registeransvarig”, 

begrepp som kommer att finnas med i någon form även i PuL. I samband med att Datalagen 

tillkom skapades även en tillsynsmyndighet vars uppgift det var att kontrollera att de som 

sysslade med automatiserad databehandling följde de nya reglerna. Denna myndighet fick det 

passande namnet Datainspektionen och sköter fortfarande denna tillsyn. (Petersson & 

Reinholdsson, 2012) 
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På grund av den snabba tekniska utvecklingen under 70-, 80-, och 90-talet ökade den 

automatiserade databehandlingen markant, inte minst på grund av den ökande användningen av 

datorer. Digital information började också i större utsträckning att vara mobil i samband med 

Internets genombrott, av denna anledning så krävdes en modernisering av datalagen. 

Regeringen tillsatte därför året 1989 en utredning för att göra en översyn av datalagen (Ju 

1989:02 Datalagsutredningen). Resultatet av utredningen presenterades 1993 i betänkandet 

“En ny datalag” (SOU 1993:10 En ny datalag) och lyfte framförallt 17 viktiga förändringar 

som de ansåg att man behövde göra (Figur 1 II). Många av dessa föreslagna förändringar finns 

också inkluderade i den version av PuL som utfärdas 1998, bland annat så slopas licenssystemet 

och man slutar använda begreppet “personregister” till fördel för begreppet “behandling (av 

personuppgifter)”. Trots att utredningen “en ny datalag” var gediget utförd menade regeringen 

att det var olämpligt att fatta beslut om en ny datalag. Detta då EU dåvarande EG jobbade med 

det tidigare nämnda dataskyddsdirektivet(95/46:EG)(DPD) och detta skulle behövas appliceras 

på svensk lagstiftning. Istället för att helt revidera datalagen i det läget så gjordes ett antal 

mindre förändringar (prop. 1993/94:217 En reformerad datalag). (Petersson & Reinholdsson, 

2012) (Blomberg, 2012)  

 

Året 1995 tillsattes en kommitté för att utreda dels hur en reviderad datalag skulle se ut men 

också hur DPD skulle kunna inkluderas i svensk lagstiftning (Dir. 1995:91 Ny Datalag 

m.m.)(Figur 1 III), samma år presenterade också EU dataskyddsdirektivet (Figur 1 IV). 

Resultatet från kommitténs arbete presenterades i betänkandet SOU 1997:39 Integritet, 

Offentlighet, Informationsteknik, vilket innehöll de förslag som idag är personuppgiftslagen 

(Figur 1 V). Innan det att en ny datalag kunde röstas igenom behövdes de ekonomiska 

konsekvenserna av förslaget granskas av statskontoret, statskontoret hade också till uppgift att 

föreslå finansieringslösningar där det behövdes. Denna utredning genererade rapporten 1997:11 

Konsekvenserna av datalagskommitténs betänkande, då rapporten inte innehöll några hinder 

för att införa lagförslaget lade regeringen fram proposition 1997/98:44 Personuppgiftslag som 

föreslog att personuppgiftslagen skulle införas (Figur 1 VI). Denna proposition röstades igenom 

riksdagen i 16 april 1998 och personuppgiftslagen utfärdades den 29 april (Figur 1 VII) 

(1997/98:KU18 Personuppgiftslag). (Petersson & Reinholdsson, 2012) 
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Figur 1 - Svensk personuppgiftslagstiftning - tidslinje 

Efter det att PuL utfärdades 1998 har en del tillägg och ändringar gjorts. Flertalet av ändringarna 

är mindre justeringar för att PuL ska fungera tillsammans med nya eller uppdaterade lagar. Det 

gjordes även en del större ändringar såsom att man 1999 tillät överföring av personuppgift till 

ett tredjeland och att man avskaffade straffet för lättare överträdelser (prop. 1999/2000:11). 

Tanken var att man genom att avskaffa straffet skulle underlätta användningen av IT för 

behandling av personuppgifter och därmed få fler att digitalisera sin verksamhet. Vissa 

regleringar har också gjorts när det gäller behandling av känsliga personuppgifter vid forskning. 

(Petersson & Reinholdsson, 2012) 

År 2007 gjordes förändringar för att göra behandling av personuppgifter i vardagliga situationer 

lättare. För att underlätta denna behandling övergick man från en hanteringsmodell till en 

missbruksmodell när det gäller personuppgifter i ostrukturerat material. Framför allt i de fall 

där det handlar om situationer där det inte finns någon större risk för att den personliga 

integriteten kränks. Vidare lättades lagstiftningen upp ytterligare i förhållande till prop. 

1999/2000:11 då man avkriminaliserade oaktsamhet av normalgraden. (prop. 2005/06:173) 

1.1.2 Förarbete GDPR 

Som tidigare nämnt ersätter GDPR det gamla dataskyddsdirektivet(95/46:EG)(DPD) från 1995. 

(EU-Rådet, 1995) Dataskyddsdirektivet från 1995 gäller alla länder inom EES (Europeiska 

Kommissionen, 2016). Ett av de främsta syftena med GDPR är att ge tillbaka kontrollen över 

de egna personuppgifterna till den enskilda individen. En annan viktig aspekt av GDPR är 

skapandet av en unifierad lagstiftning för personuppgiftshantering inom EU. Även om de 

tidigare lagstiftningarna har varit baserade på DPD har det funnits skillnader mellan länderna. 

Ett problem med DPD är hur delar av det består av svårtolkad text som exempelvis hur 

”speciella åtgärder” behöver tas när personuppgifter flyttas till länder utanför EES som inte 

uppnår de krav som anses vara EU-standard. Hur ”speciella åtgärder” ska tolkas som nämns 

inte utan det är upp till varje enskilt land att implementera sin tolkning av detta såsom i svenska 

PuL. De olika lagstiftningar inom EES skulle kunna ses som en djungel där alla har sina egna 
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versioner, Sveriges version är PuL, Danmarks version är Lov om behandling 

af personoplysninger(APPD) (Pia Kirstine Voldmester, 2016) etc. något som inneburit 

svårigheter för multinationella företag som hanterar personuppgifter. Enligt Europeiska 

kommissionen vill mer än 90% av alla européer ha samma rättigheter gällande skydd för 

personuppgifter inom hela EU, detta oavsett vart lagringen sker (Europeiska Kommissionen, 

2016). Därför är en rättsunifiering av personuppgiftslagstiftningen inom EU ett av de 

huvudsakliga målen som förordningen försöker uppnå. (EU-upplysningen, 2016)  

Den Europeiska kommissionen, även kallad EU-kommissionen, är EU:s största institution och 

är inom de flesta områden det enda organ som kan lägga fram nya lagförslag. Kommissionen 

kontrollerar förutom att lägga nya förslag att lagstiftningen följs och om en av EU:s 

medlemsstater bryter mot en lag kan kommissionen ta landet inför EU-domstolen. Till 

kommissionen utser varje medlemsland en kommissionär där dennes jobb är att “arbeta för 

hela EU:s bästa”. (EU-upplysningen, 2016) 

EU-domstolen eller den Europeiska Unionens domstol tolkar EU:s lagar samt ser till att alla 

länder följer lagarna på samma sätt. (EU-upplysningen, 2017) 

1.1.2.1 Viktiga datum under utvecklingen och införandet av GDPR: 

Efter det att EU:s DPD vann laga kraft 1995 (Figur 2 I), stod den juridiska utvecklingen inom 

personuppgiftshantering still på EU-nivå. Detta förändrades i maj 2009, då EU-kommissionen 

höll en konferens där användningen av personuppgifter avhandlades. På konferensen 

diskuterades även skydd av personuppgifter i en nu starkt globaliserad värld med flertalet olika 

kommunikationsmöjligheter. (Europeiska Kommissionen, 2009) 

November 2010 presenterade den EU-kommissionen en strategi för hur enskildas 

personuppgifter ska skyddas bättre men samtidigt minska organisationers byråkrati (Figur 2 II). 

Denna strategi kom senare att användas som grund till den första upplagan av GDPR. Strategin 

bestod av fem punkter: 

• Stärkta rättigheter för individer genom att minska onödig behandling och lagring av 

hens personuppgifter. Individer skulle exempelvis ha rättigheten att få sina uppgifter 

raderade. 

• Samma regler för behandling av personuppgifter inom EU. Vilket ska underlätta 

förflyttning av personuppgifter inom unionen och reducera den juridiska bördan för 

företag som har verksamhet i olika länder. 

• Översyn av personuppgiftshanteringen inom rättsväsendet. 
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• Det ska säkerställas att det finns hög säkerhet vid flytt av personuppgifter till länder 

utanför EU, detta genom att förbättra rutiner för internationella överföringar av 

personuppgifter. 

• Effektivare kontroll av efterlevnad, genom bland annat samarbete mellan EU-länderna. 

(Europeiska Kommissionen, 2010) 

Utskottet för medborgerliga rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor antog i juni 2011 ett 

förslag där en ändring av DPD (95/46/EG) var i stort fokus (Figur 2 III). Utskottet var eniga 

med EU-kommissionen om den strategi de presenterat då även de menade att skyddet för 

individen vid behandling av dennes personuppgifter inte höll måttet. (Committee on Civil 

Liberties, Justice and Home Affairs, 2011) 

På den 35:e Privacy Conference of the German Association for Data Protection and Data 

Security (GDD) tillkännagavs det i november 2011 att den Europeiska kommissionen hade för 

avsikt att införa en förordning angående personuppgiftsskydd som skulle komma att gälla i alla 

EU:s medlemsstater. (Wilhelm, u.d.)  

Januari 2012 la den EU-kommissionen fram ett förslag om att genomföra en stor reform av de 

gamla dataskyddsreglerna inom EU (Figur 2 IV). Den nya lagstiftningen fick namnet “General 

Data Protection Regulation (GDPR)” och syftade till att föra in EU:s personuppgiftslagstiftning 

i den enligt Europeiska kommissionen “digitala eran”. (Europeiska Kommissionen, 2012) 

Artikel 29 gruppen (WP 29) publicerade i mars 2012 åsikter i “Opinion 01/2012” (Article 29 

data protection working party, 2012 ) som första tillägg till det pågående arbetet med GDPR. 

Gruppen tar exempelvis upp delar såsom att en förstärkning för tillsynsmyndigheters plats i 

samhället behövs för att stärka dataskyddet i Europa. Senare under året i oktober publicerades 

ett annat åsiktsdokument ”Opinion 08/2012” (Article 29 data protection working party, 2012) 

där fler tillägg och tyckanden presenterades. WP 29 blev inrättad i samband med införandet av 

direktiv 95/46/EG. WP 29 gruppen består av representanter från EU:s dataskyddsmyndighet, 

europeiska datatillsynsmannen och europeiska kommissionen. Gruppen kan inte införa lagar 

eller besluta om den förda politiken själva utan enbart ge råd och presentera förslag (Europeiska 

Kommissionen, 2016). WP 29 gruppen har granskat hanteringen av personuppgifter i olika 

länder utanför EES och har lagt fram ett antal rapporter om detta (Europeiska Kommissionen, 

2016). 

Oktober 2013 röstade EU parlamentets utskott för medborgerliga rättigheter samt rätts och 

inrikes frågor för att anta ett utkast till GDPR där flertalet förändringar fanns med varvid några 

var mycket stora jämfört med originalversionen som presenterades i januari året före (Figur 2 

V). (Article 29 data protection working party, 2013 ) En av dessa förändringar var att möjliga 
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sanktioner skulle uppgå till 100 miljoner euro eller 5% av årlig internationell omsättning (detta 

ändrades i den slutgiltiga versionen till högst 20 miljoner euro eller 4% av årlig internationell 

omsättning) (Europaparlamentets och rådet, 2016 ). Andra ändringar var att GDPR även ska 

gälla personuppgifter som har någon koppling till en individ i EU även om dessa behandlas av 

organisationer utanför EU, samt hur ett företag inte kan behandla personuppgifter på ett sätt 

som inte användaren gett samtycke till, t.ex. för annonsering. (Article 29 data protection 

working party, 2013) 

Den 12 mars året efter var en stor dag för den nya förordningen när Europaparlamentet röstade 

med en stark majoritet för att fortsätta arbetet med GDPR (Figur 2 VI) (Europaparlamentet, 

2014). Denna omröstning gjorde även att den nya dataskyddslagen blev oåterkallelig  

(Europeiska Kommissionen, 2014). Den 7 januari 2015 varnar “Jan Philipp Albrecht” en tysk 

EU parlamentsledamot som är vice ordförande för utskottet för medborgerliga rättigheter om 

att GDPR:s implementation kan bli fördröjd till år 2016 på grund av att länderna Tyskland, 

Frankrike och Storbritannien håller tillbaka förordningen på grund av olika nationella skäl 

(Figur 2 VII). (Albrecht, 2015) (Wilhelm, u.d.) 

 

Ministrar som representerar EU:s medlemsländer i rådet för Rättsliga och Inrikes frågor enades 

den 15 juni 2015 om en generell riktlinje för att gå vidare med den nya 

dataskyddsförordningen(GDPR). Detta innebar ett stort steg framåt för GDPR då detta beslut 

sakta men säkert byggts upp sen EU-kommissionen publicerade förslaget i januari 2012. Detta 

beslut innebar att så kallade “trilogue” diskussioner kunde påbörjas. (Ariane Mole, 2015) 

(Europeiska unionens råd, 2015) Trilogue diskussioner är samtal mellan den Europeiska 

kommissionen, EU-rådet och EU parlamentet. Trilogue diskussioner är samtal mellan den 

Europeiska kommissionen, EU-rådet och EU parlamentet. Dessa diskussioner ledde den 15 

Figur 2 - General Data Protection Regulation tidslinje 
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december samma år fram till en viktig milstolpe när de tre parterna kom fram till en 

överenskommelse angående GDPR (Figur 2 VIII). Detta innebar att förordningen enbart 

behövde bli godkänd av EU:s institutioner. (Bird & Bird, 2015) 

Ministerrådet eller formellt Europeiska Unionens råd (EU-rådet) beslutar om nya lagar i EU 

tillsammans med EU-parlamentet. Rådet består av ministrar från samtliga av EU:s 

medlemsstater. Vid möten är det berörd minister på det område som företräder regeringen från 

dennes land, t.ex. gäller det utbildningsfrågor är det utbildningsministern som medverkar. (EU-

upplysningen , 2016) 

Den 8 april 2016 antog EU-rådet den färdiga förordningen och den 12 april antogs utskottet för 

civila rättigheter förordningen (Figur 2 IX). Slutligen röstade och antog Europaparlamentet den 

14 april 2016 förordningen (Figur 2 X). Lite mindre än en månad senare den 4 maj publicerades 

förordningens lagtext i EU:s officiella journal och trädde i kraft 20 dagar senare den 24 maj. 

Förordningen börjar därefter gälla den 25 maj 2018 (Figur 2 XI) (Europaparlamentets och rådet, 

2016 ) och EU:s nationer måste ha implementerat förordningen i sin nationella lagstiftning den 

6 maj 2018. (Europeiska Kommissionen, 2016) (Bird & Bird, 2016) 

1.1.2.2 Sammanfattningsvis 

Sammantaget så är förordningen menad att modernisera personuppgiftslagstiftningen och ge 

individen större kontroll och bättre skydd för de egna personuppgifterna genom sex stycken 

punkter: 

• Rätten att bli glömd; detta ger individen rätten att förbjuda behandling av dennes 

personuppgifter förutsatt att det inte finns legitima skäl att fortsätta behandlingen. 

• Enklare att ha kontroll över de egna personuppgifterna, vart de behandlas, vem eller 

vilka som behandlar dem och hur de behandlas. 

• Rätten att flytta personuppgifterna, detta är tänkt att underlätta förflyttning av 

personuppgifter mellan olika tjänster, företag och organisationer. 

• Rapporteringsskyldighet vid dataintrång. 

• Dataskydd, integritet och säkerhet genom hela livscykeln av produkter och tjänster. 

• Hårdare straff för de som bryter mot de nya reglerna.  

(Europeiska kommissionen, 2015) 

Medlemsländerna har möjlighet att göra tillägg i den nationella implementationen av 

förordningen såsom att införa egna krav eller skyldigheter i vissa frågor. Förordningen kommer 

innebära stora förändringar för de företag och organisationer som behandlar personuppgifter 

idag. Detta då de måste anpassa sig till de nya regler som DSF innehåller för att inte drabbas av 
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negativa konsekvenser såsom förlust av ekonomiska medel. Jämfört med DPD innehåller 

GDPR ett antal punkter som reglerar straff och påföljder om förordningen inte följs. Exempel 

på detta är hur stort vite som kan behöva betalas vid överträdelse. Med anledning av detta är 

det av stort intresse för både privatpersoner och företag att närmare granska förordningens 

innehåll och dess effekter på de parter som kommer beröras. 
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1.2 PROBLEMDISKUSSION 

I Sverige bor det idag 10 miljoner invånare, vars personuppgifter dagligen behandlas av de 

myndigheter, landsting, kommuner, företag och organisationer dem är i kontakt med. 

Personuppgiftsbehandling är idag en självklar del av verksamheten på företag inte bara i 

Sverige utan i hela världen. Redan idag finns en mängd regler att förhålla sig till just gällande 

hanteringen av personuppgifter. På grund av den tekniska utvecklingen och globaliseringen har 

också behandlingen av personuppgifter ökat och blivit mer mobil. På grund av detta har det 

blivit aktuellt att förnya den nuvarande lagstiftningen då den är dåligt anpassad till dagens 

moderna och globaliserade samhälle. I maj 2018 kommer PuL att ersättas med DSF som är den 

svenska adaptionen av GDPR. Detta kommer sannolikt innebära förändringar för de parter som 

behandlar personuppgifter i sin verksamhet, då den nya lagstiftningen kommer innebära nya 

regler att förhålla sig till. Därav finns det ett stort intresse att utreda hur GDPR liknar samt 

skiljer sig från PuL, inte minst för att underlätta anpassningsprocessen för de berörda parterna. 

Eftersom behandling av personuppgifter sker inom alla verksamheter betyder det att i princip 

alla myndigheter, företag och organisationer i någon mån kommer beröras av lagändringen.  

Då många berörs av dessa förändringar är det av intresse att granska vilka konkreta effekter 

GDPR kan komma att få för svenska företag. Framförallt sådana där behandling av 

personuppgifter är en omfattande del av deras verksamhet. Om en stor del av företagets intäkter 

härstammar från verksamhet relaterad till personuppgiftsbehandling, kan detta innebära att 

företaget som en effekt av lagändring förlorar stora delar av sina intäkter eller i värsta fall helt 

går i konkurs. Av den anledningen är det intressant att titta på dels vilka effekter de anser att 

lagändringen kan förväntas få men också hur olika företag och organisationer planerar att 

hantera förändringarna. För att följa den nya lagen kommer de vara tvungna att anpassa sig till 

de förändringar som DSF kommer innebära. De som misslyckas med denna anpassning riskerar 

att drabbas av negativa konsekvenser. Dessa konsekvenser består i första hand av förlust av 

ekonomiska medel men det kan även innebära att det drabbade företaget i fråga får ett försämrat 

renommé. Förlusten av renommé kan vara minst lika allvarlig om inte ännu värre än en 

ekonomisk förlust, då det i det långa loppet kan leda till att kunder väljer konkurrenter inom 

området i fråga.  

Sannolikt kommer olika aktörer hantera förändringar på olika sätt, både rent praktiskt men 

också gällande tolkningen av lagtexten. Eftersom det inte finns några domstolsbeslut eller 

liknande att luta sig mot kan det vara problematiskt för dessa att veta hur de ska förhålla sig till 

den nya lagtexten. Av denna anledning är det intressant att granska dels om olika företag, 

myndigheter och organisationer är medvetna om de kommande förändringarna, vad de tänker 

om det och hur de planerar att hantera detta.   
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1.3 FORSKNINGSBAKGRUND 

Då GDPR är ett aktuellt ämne är antalet publicerade arbeten inom området förhållandevis få. 

Av just denna anledning är det svårt att hitta någon större mängd arbeten som knyter an direkt 

till det valda ämnesområdet. 

Uppsala universitet publicerade i januari 2017 Personuppgiftslagen ersätts av 

Dataskyddsförordningen av Ulrika Arkefeldt, en studie vars syfte var att granska vilka 

konsekvenser och förändringar GDPR får för personuppgiftsansvariga. Det studien 

sammanfattningsvis kommer fram till är att förordningen kommer innebära stora förändringar 

vilka i många fall kommer leda till ett omfattande förberedelsearbete och ofrånkomliga 

kostnader för den personuppgiftsansvarige. Dessa går att härleda till de nya krav som 

förordningen ställer på personuppgiftsansvariga. Hon menar dock att förordningen även får 

positiva effekter, såsom ett ökat skydd för kunddatabasen vilket i sin tur kan öka kundernas 

förtroende. (Arkefeldt, 2017) 

I Personuppgiftsbiträden enligt dataskyddsförordningen granskar Linda Olsson hur 

personuppgiftsbiträdet påverkas av förordningen. Syftet med studien är att som namnet gör 

gällande att granska vilka skyldigheter och vilket ansvar personuppgiftsbiträdet kommer ha 

under den nya dataskyddsförordningen. Enligt denna studie suddas linjen mellan den 

personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet till stor del ut och personuppgiftsbiträdet 

får markant ökat ansvar. Det faktum att personuppgiftsbiträdet kan bli ersättningsskyldig till 

den registrerade och även kan påföras sanktioner från tillsynsmyndigheten visar tydligt på detta. 

(Olsson, 2016) 

Arbetet Persondataskydd utan missbruksmodell som publicerats av Stockholms universitet med 

Ulrica Berglund som författare; tar upp vad som kommer hända med sociala medier med 

avseende på borttagandet av missbruksregeln. Arbetets metod grundas på en rättsanalytisk 

studie med rättsinformatioriska inslag. Hon jämför PuL:s och GDPR:s lagtexter gällande hur 

sociala medier påverkas i och med att missbruksregeln upphör. Hon beskriver i arbetet att de 

personuppgifter som publiceras på sociala mediers flöden idag ofta har sin juridiska grund i 

missbruksregeln. Hon konstaterar sedan att missbruksregeln har varit en underlättande lag för 

verksamheter och privatpersoner på sociala medier, dessutom att sociala medier som medium 

hamnar i en gråzon gällande lagstiftningen. (Berglund, 2017) 

Gaëlle Bjurström granskar i studien Samtycke enligt PuL och dataskyddsförordningen hemsidor 

och kollar ifall de lever upp till de krav GDPR ställer på verksamheter. Studiens metodval är 

en komparativ studie som jämfört PuL och GDPR i relevanta delar som går att förknippa 

gällande samtycket. Hon utför även ett experiment där hon granskar olika hemsidor för att 

utröna om dem lever upp till kravet gällande samtycket. Hon konstaterar att profilering av 
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personer kan innebära att den registrerades rättighet kränkts, och därmed löper den 

personuppgiftsansvarige risk att påföras höga sanktioner. Det var endast en hemsida som fick 

godkänt gällande de minimikrav som förordningen ställer. Slutligen påpekar hon att 

förordningen ställer rimliga krav som medför bättre personlig integritet gällande samtycket. 

(Bjurström, 2017) 

I studien Internetanvändarens möjligheter till undanröjande av personuppgifter av Hanna 

Medelius och Hanna von Segebaden jämförs PuL:s 28 §, ”rätten till rättelse” och GDPR artikel 

17, ”rätten att bli glömd”. Studien bygger på en praktisk exempelsituation, denna utgörs av att 

en person vars ekonomiska situation har förändrats och önskar få lagrad information om dennes 

tidigare ekonomiska beteende raderad. De konstaterar att införandet av ”rätten att bli glömd” 

kommer att stärka den enskilde internetanvändarens möjlighet att få uppgifter undanröjda. De  

tillägger att trots att den enskildes kontroll över personuppgifterna ökar, är det inte säkert att 

artikel 17 i praktiken kommer att leva upp till syftet då det i vissa situationer kan vara omöjligt 

att veta vilka uppgifter som behöver raderas. (von Segebaden & Medelius, 2016) 

Li Pettersson granskar i studien Dataskyddsförordningen organisatoriska påverkan på privata 

bolag hur just privata bolag kommer att beröras av dataskyddsförordningen. Studiens 

huvudsakliga fokus ligger på ansvar, roller, förberedelser, planering samt vilka sanktioner som 

kan drabba företaget. Li använder sig av en traditionell juridisk metod, som kompletteras med 

relevant information från enligt Li tillförlitliga källor. I studien konstateras att förändringarna 

kommer att leda till mycket arbete med planering, tilldelning av olika roller etc. Li understryker 

också att implementeringsarbetet behöver starta omgående för att de berörda ska bli klara till 

den 25 maj 2018. (Pettersson, 2017) 

Det finns som det ser ut i nuläget ingen fullständig vetenskaplig granskning av GDPR och PuL. 

Utan de flesta vetenskapliga arbeten inriktar sig en specifik del av förordningen som i fallet 

med Personuppgiftsbiträden enligt dataskyddsförordningen. Det finns dock publikationer där 

jämförelser utförs men dessa är inte utförda på ett sådant sätt att de får anses vara vetenskapliga. 

Olika advokatbyråer har gjort utredningar kring de förändringar som GDPR skulle innebära i 

jämförelse med nuvarande lagstiftning. Exempelvis har advokatbyrån Bird&Bird gjort en 

överblick av GDPR och en “checklista” över eventuella åtgärder för företag som befinner sig i 

länder vars lagstiftning har sina rötter i DPD 95/46/EG. (Bird & Bird, 2016)  Organisationer 

såsom Information Commissioner’s Office ( Information Commissioner’s Office, 2017), 

Datainspektions brittiska motsvarighet, har även de gjort en överblick av GDPR. Syftet med 

dessa arbeten har varit att endast ge en överblick över skillnaderna mellan DPD och GDPR. Ett 

problem som är vanligt förekommande med dessa arbeten är som tidigare nämnt att flertalet av 

dem inte är vetenskapligt utformade vilket sänker deras vetenskapliga värde. Dessa arbeten har 

inte heller sin grund i svensk lagstiftning vilket gör att de i vissa avseende ej är applicerbara.  
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1.4 PROBLEMFORMULERING  

Baserat på de intresseområden som nämns i problemdiskussionen har följande frågeställningar 

tagits fram och formulerats: 

• Vilka skillnader finns mellan General Data Protection Regulation och 

Personuppgiftslagen? 

 

• Hur hanterar personuppgiftsansvariga det förberedande arbetet inför den nya allmänna 

dataskyddsförordningen och vilka effekter ser de att förordningen kan komma att ha på 

deras verksamhet?  

De frågeställningar som studien fokuserar på att besvara har sin grund i de problem som nämnts 

i problemdiskussionen. Den första frågeställningen syftar till att beskriva och utröna 

skillnaderna mellan PuL och GDPR. Den andra frågeställningen syftar sedan till att djupare 

granska GDPR:s påverkan i stort. Detta kommer genomföras genom att utreda vilka effekter de 

personuppgiftsansvariga anser att den nya förordningen kan komma att ha på deras verksamhet, 

samt hur pass förberedda de berörda företagen är på förändringarna och hur de kommer att 

hantera dessa. 

1.4.1 Avgränsning 

Jämförelsen mellan PuL och GDPR kommer att bestå av att hitta skillnader och nya tillägg som 

kan komma att ha en betydelsefull inverkan på företag och organisationer. De berörda parter 

som ska granskas kommer huvudsakligen bestå av företag och organisationer som idag 

behandlar personuppgifter dagligen och där denna behandling är en betydande del av deras 

dagliga verksamhet, exempelvis statliga myndigheter eller försäkringsbolag. Effekterna 

kommer att avgränsas till de som har en betydande påverkan på verksamheten. Det vill säga 

sådana effekter som kan komma att påverka ekonomi, renommé eller deras verksamhet i stort 

och som kan komma att kräva en förändring av verksamheten.   

1.4.2 Problematisering 

Frågeställningarna är relativt breda, detta är ett medvetet val med tanke på arbetets omfattning 

och det förefaller sig naturligt. Avgränsningen reducerar bredden något genom att specificera 

tydligare vilka områden som arbetet kommer att inrikta sig på. Vidare kan det vara 

problematiskt att jämföra lagar och lagrum som ännu inte tagits i bruk, det hade exempelvis 

varit fördelaktigt att ha tillgång till tidigare domstolsbeslut där lagen i fråga har applicerats. 

Detta då det gett en möjlighet att med hjälp av domstolsbesluten tolka komplicerade delar av 

lagrummet. Möjligheten att visa på de potentiella effekter av lagändringen hänger till stor del 
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på analysförmågan hos de som utför granskningen. Detta medför en ökad risk till att effekter 

felbedöms eller förbises. Möjligheten att besvara frågan om hur företagen förbereder sig på den 

stundande lagändringen vilar på möjligheten att få tillgång till information från de som är 

ansvariga för förberedelserna. Skulle detta inte vara möjligt kan alternativa 

undersökningsmetoder bli aktuella, skulle dessa misslyckas blir det omöjligt att besvara den 

andra frågeställningen. Då resultatet från verksamheterna enbart kommer gälla ett par 

organisationer och ge en mindre inblick i hur dessa ska hantera den kommande förordningen 

kan resultatet inte representera alla organisationer inom det verksamhetsområdet. Detta då det 

antagligen finns lika många sätt att hantera det som det finns företag. En fullständig 

kartläggning är därför omöjlig då vissa företag aldrig hade svarat på frågor.    
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2 METOD 

Då denna studie till stor del bygger på att jämförelsen mellan GDPR och PuL är det av stor vikt 

att denna utförs korrekt. Detta kräver en viss kännedom om hur jämförelser av denna typ 

genomförs. Vetenskapen om hur denna typ av jämförelser utförs kallas komparativ rätt och är 

en del av rättsvetenskapen. Enligt M. Bogdan syftar komparativ rätt generellt på jämförelser 

mellan olika nationers juridiska system, dock bör samma metodik gå att applicera även på 

jämförelser mellan en ny och en gammal lag inom samma juridiska system. (Bogdan, 2003) 

Bogdan definierar komparativ rätt som tre huvudsakliga processer: 

• Jämförande mellan olika rättssystem för att finna likheter eller skillnader. 

• Bearbetning av funna likheter och skillnader genom att försöka förklara lagarnas 

uppkomst, jämförande av olika juridiska systems lösningar på gemensamma problem 

och efterforskning av juridiska systems gemensamma kärna. 

• Hantera olika typer av problem kopplade till metodiken i utförandet av det två tidigare 

punkterna därtill de problem som är kopplade till studier av utländsk rätt. 

Enligt M.Bogdan skulle komparativ rätt med sin definition vara gränslös och detta ämne kan 

aldrig presenteras tillräckligt bra för att göra ämnet rätta. Detta blir uppenbart med tanke på hur 

många olika kombinationer med lagar ifrån olika rättssystem som skulle kunna gå att jämföras 

med varandra. (Bogdan, 2003)  

För det ska vara möjligt att jämföra två lagar behöver vissa villkor uppfyllas. Bogdan menar att 

det måste finnas minst en gemensam nämnare, det vill säga någon typ av identifierbar koppling 

mellan de två lagarna. Även om det inte finns någon tydlig koppling går en jämförelse att utföra, 

denna kommer dock att helt sakna värde då den inte uppfyller något egentligt syfte. Således är 

det viktig att ha en viss kännedom om de lagar som ska jämföras redan innan själva utförandet. 

Det finns även andra anledningar till att ha kännedom om lagarnas innehåll innan jämförelsen, 

detta då lagarnas innehåll och huruvida de är lika varandra eller inte definierar om fokus ska 

ligga på att identifiera skillnader eller likheter. Om lagarna är lika varandra ligger fokus på att 

hitta skillnader och vice versa. Vidare finns det ett behov av att verkligen förstå den funktionella 

innebörden av lagtexten, något som kan orsaka stora problem framförallt vid studier av utländsk 

rätt. Ett bra exempel på detta är “marriage” eller äktenskap, trots att innebörden av dessa ord 

är densamma betyder det inte att den juridiska innebörden av orden är densamma i till exempel 

svensk och engelsk rätt. Översättning av lagtexter kan enligt Bogdan vara väldigt problematiskt 

och kan i många fall orsaka att de lagrum som granskas misstolkas. Detta i sin tur gör att 

jämförelsen blir felaktig och att de slutsatser nås inte stämmer. Förutom detta kan 

missuppfattningar uppstå när kommunikation sker mellan personer från två olika länder, 

Bogdan beskriver detta med att två jurister som inte förstår varandras språk istället kommer 
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kommunicera på engelska vilket gör att ett tredje språk blandas in. Den första juristen ska då 

korrekt tolka och översätta sitt lands lagrum till engelska, därefter ska den andra juristen tolka 

detta från ett språk denne kanske inte behärskar exakt alla termer på. Dennes översättning kan 

då innehålla t.ex. något meningsbyggnadsfel vilket gör att syftet och betydelsen av det 

lagrummet förändras vilket inom juridiken är helt avgörande för hur en lag tolkas. (Bogdan, 

2003) 

Den komparativa processen beskrivs även av G.Danneman i hans artikel Study of Similarities 

or Differences som är en del av The Oxford Handbook of Comparative Law. Enligt 

G.Danneman kan den komparativa processen delas upp i tre huvudsakliga steg. Först bestäms 

vad som ska jämföras, här poängterar Danneman precis som Bogdan vikten av att det finns 

någon typ av koppling mellan de saker man vill jämföra, vidare måste det också finnas någon 

typ av väsentlig skillnad för att det ska vara värt att göra en jämförelse. Det andra steget är den 

förklarande delen, här ska lagarna sättas i kontext. I vissa fall kan det vara av vikt att väga in 

sådana aspekter som ekonomiska, sociala, kulturella, politiska, religiösa och geografiska 

skillnader, något som även Bogdan nämner. (Danneman, 2006) Bogdan beskriver detta med 

hur en befolknings religiösa synsätt och känslor kan påverka hur en lag formas. Det tredje steget 

som Danneman nämner är analys steget, här är syftet att försöka förklara de skillnader eller 

likheter som utrönas under de tidigare stegen. Det går att dra tydliga paralleller mellan det som 

Bogdan och Danneman skriver och de två förefaller i de flesta fall vara rörande överens. 

(Danneman, 2006) 

I arbetet Dataskyddsförordningens organisatoriska påverkan på privata bolag har Li Pettersson 

använt en traditionell juridisk metod för att utföra en jämförelse mellan dataskyddsförordningen 

och Personuppgiftslagen. Pettersson har dock beskrivit hur metoden är knapphändig på grund 

av hur ny förordningen är samt att det inte finns någon svensk utredning tillgänglig inom 

området. (Pettersson, 2017) I flera av de arbeten som beskrivits i tidigare forskning används en 

traditionell juridisk metod för att utföra en jämförelse mellan två lagrum. De problem som 

verkar finnas vid en traditionell juridisk metod är att det behövs bra underbyggnad med t.ex. 

domstolsbeslut, förarbeten eller utredningar inom området om det ska gå att genomföra en 

korrekt jämförelse. 

Då en komparativ jämförelse är den metodik som används för jämförelser av rättssystem 

världen över, är det den metodik som kommer att appliceras på denna jämförelse. Då den 

alternativa metoden kräver mer material för att genomföra själva jämförelsen förefaller den 

komparativa metoden vara mest lämplig. Metodiken för att utföra själva jämförelsen mellan 

PuL och GDPR kommer att bygga på Bogdan samt Dannemans beskrivningar av en komparativ 

jämförelse. Då båda lagstiftningarna har rötter i DPD 95/46/EG bör det finnas fler likheter än 

skillnader vilket gör att fokus kommer att ligga på att hitta skillnader mellan de två lagarna. 
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Den konkreta processen för själva jämförelsen kommer att följa Dannemans tre steg för en 

komparativ jämförelse. Det första steget, att välja mål för jämförelsen är i princip redan 

genomfört, det är PuL och GDPR som ska jämföras. Därefter återstår de beskrivande och 

analytiska stegen. Som nämns i avgränsningen av problemställningen är studiens fokus att 

konstatera vilka skillnader och nya tillägg som finns i GDPR i förhållande till PuL. Detta gör 

att vissa av delarna i metodiken för att genomföra komparativa jämförelser inte är aktuella, 

såsom att i detalj försöka utröna och förklara de skillnader som identifierats vilket gör att 

Dannemans analytiska steg bortses ifrån. Som nämnt i problemformuleringens avgränsning 

kommer fokus i huvudsak ligga på förändringar och tillägg som har en betydande påverkan på 

företag och organisationer. Detta gör att delar som enbart rör tillsynsmyndigheter och EU-organ  

inte kommer att granskas.  

 

För att besvara studiens andra frågeställning finns det två rimliga metoder, en kvalitativ och en 

kvantitativ metod. Enligt Ahrne och Svensson finns det tre huvudsakliga tillvägagångssätt för 

att utföra en kvalitativ forskningsstudie. Dessa är följande; att ställa frågor till människor, att 

vara med och observera samt granska diverse olika dokument exempelvis läsa texter och se på 

bilder. För denna studies ändamål är den första metoden den som är mest relevant, det vill säga 

att ställa frågor till människor. Vanligt förekommande är att detta genomförs med hjälp av 

intervjuer. En intervju är ett samtal där två personer som i de flesta fall inte känner varandra 

träffas på en bestämd plats och genomgående samtalar om ett specifikt ämne. Dessa samtal har 

en viss struktur för att möjliggöra en analys av det insamlade materialet (Ahrne & Svensson, 

2015) 

Kvantitativ forskningsmetod är den metod som används för insamling av data i form av 

numeriska observationer. Denna metod bygger på data av siffror och statistik som används för 

att dra slutsatser till sin angivna tes. Tillvägagångssättet för insamling av data kan bestå av att 

deltagarna genomgår olika typer av tester, exempelvis via enkäter eller prov (Backman, 2016). 

För att göra slutsatsen träffsäker krävs att statistikan är tillräckligt stor. Då denna studie endast 

kommer att omfatta ett mindre antal specifika deltagare, gör detta att underlaget förefaller vara 

för litet för att kunna genomföra en kvantitativ undersökning som skulle leda till väl 

underbyggda slutsatser. Vidare kan det bli svårt för de som besvarar undersökningen att förklara 

hur det förberedande arbetet ser ut på en sifferskala eller liten textruta utan att ge en detaljerad 

förklaring. Denna förklaring blir tydligare och ger en mer specifik bild ifall en kvalitativ 

forskningsmetod appliceras. Vid granskning av dessa två modeller blir det tydligt att den 

kvalitativa metoden är mest lämpad att användas vid denna studie.  
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Anledningen till att en kvalitativ forskningsmetod valts är för den lämpar sig väldigt väl till att 

besvara frågeställningen. En intervju ger förhoppningsvis ett mer omfattande och nyanserat 

resultat än kvantitativa undersökningar exempelvis enkäter. Vid en intervju finns även 

möjligheten till att ställa relevanta följdfrågor under intervjun. Dessa frågor kan vara inledande, 

uppföljande, indirekta eller tolkande (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta är något som ej är 

möjligt att utföra vid enkätundersökningar då det kan vara svårt att beskriva komplexa ämnen 

med hjälp av en skala eller en kort kommentar. Sammantaget gör detta att en kvalitativ metodik 

är det tillvägagångssätt som kommer användas. (Bell, 2006) 

Datainsamlingen kommer genomföras genom att intervjua aktörer inom olika branscher, som 

av flera anledningar är av intresse för studien. Företag som befinner sig inom ett antal olika 

branscher till exempel inom försäkrings- och nummerupplysningsbranchen, men även inom 

exempelvis kommunal verksamhet anses vara av intresse att intervjua. Det kan även vara 

intressant att intervjua de företag som jobbar på lösningar för att hantera de problem som GDPR 

kommer att medföra för företag och organisationer, såsom krav på förbättrad säkerhet och 

“rätten att bli bortglömd”. Dessa branscher är valda för att försöka få en bättre spridning och 

inte uppnå ett resultat där det bara presenteras och diskuteras en branschs perspektiv. Detta för 

att undvika ett ensidigt resultat som bara är representativt för just den branschen eller det 

företaget, något som Ahrne och Svensson menar att man ska försöka undvika (Ahrne & 

Svensson, 2015). Det urval som avses intervjuas består av människor som är utvalda efter ett 

så kallat “målstyrt urval” det vill säga en målgrupp som har god kännedom om ämnet och 

därmed bör kunna besvara de frågor som ställs. De personerna som deltar i en intervju bör ha 

god kännedom om hur personuppgifter hanteras inom företaget i fråga. 

Strukturen för utförandet av intervjuerna kommer bygga på en semistrukturerad grund, med 

detta menas det att intervjun inleds med öppna frågor som successivt övergår till mer 

specificerade och avgränsade frågor. Detta för att göra det möjligt att ställa följdfrågor och få 

resonemang utvecklade. I intervjun bör det undvikas att använda ledande frågor eller 

värdeladdade uttryck då detta kan påverka hur respondenten besvarar den angivna frågan. Med 

ledande frågor menas frågor som är utformade för att påverka respondenten att ge ett svar som 

är vinklat för att stödja en viss tes eller resonemang. Ett värdeladdat uttryck är när intervjuaren 

medvetet eller omedvetet får respondenten att ifrågasätta sina egna åsikter, till exempel genom 

att ifrågasätta svar likt “tycker du verkligen såhär?” och på så vis få respondenten att ändra sig. 

Alla intervjuer som utförs kommer att dokumenteras. I fallet med denna studie kommer denna 

dokumentation ske med hjälp av ljudupptagning i de fall då medgivande ges, i annat fall 

kommer transkribering att utföras för hand vid själva intervjun. Ljudinspelningen av 

intervjuerna syftar till att underlätta analysen och transkriberingen av den information som 

intervjun ger, detta för att säkerhetsställa en bra spårbarhet och transparens. (Kvale & 

Brinkmann, 2014) 
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Baserat på de metodval som gjorts så kommer arbetet att delas in i två huvudsakliga faser, en 

jämförande fas och en intervju fas. Då intervjufrågorna kommer att bygga på den information 

som framkommer vid jämförelsen av lagarna, förfaller det naturlig att studien inleds med 

jämförelsen. Granskningen kommer att inledas med en komparativ jämförelse mellan den 

nuvarande lagstiftningen PuL (SFS 1998:204 Personuppgiftslagen) och GDPR 

(Europaparlamentets och rådet, 2016 ). Som tidigare nämnt kommer jämförelsen att fokusera 

på de skillnader som kan anses påverka företag och organisationer. De delar av förordningen 

som endast riktar sig till tillsynsmyndigheter och EU-organ kommer inte granskas. Därefter ska 

en datainsamling genomföras i form av en kvalitativ studie. Denna syftar till att utröna hur olika 

aktörer planerar att hantera förändringarna som lagändringen kommer att innebära samt vilka 

effekter de ser att GDPR kan ha på deras verksamhet. Den valda metodiken syftar till att 

åstadkomma detta på ett vetenskapligt och beprövat sätt, detta för att de slutsatser som nås i så 

hög grad som möjligt ska vara pålitliga och gediget underbyggda. 

Kombinationen av att använda en komparativ jämförelse och en kvalitativ studie som granskar 

GDPR från flera olika vinklar kommer förhoppningsvis detta leda till en korrekt och pålitlig 

beskrivning av ämnet. Genom att granska GDPR från flera olika perspektiv kommer resultatet 

av denna studie ge en nyanserad och objektiv bild av hur GDPR skiljer sig från PuL och hur 

företag och organisation tänker kring ämnet. 

 

2.1 METODPROBLEMATISERING 

Det finns ett antal områden där det förekommer problem eller potentiella problem, i många fall 

är det sådana problem som på ett eller annat sätt följer både komparativ rätt och kvalitativa 

forskningsmetoder, inte minst när det kommer till intervjuer.  

Både Bogdan och Danneman tar upp områden inom den komparativa rättsvetenskapen där det 

kan uppstå problem, de inriktar sig dock framförallt på komparativa granskningar av lagar från 

olika juridiska system. Det finns dock vissa skillnader när en jämförelse görs mellan lagar från 

olika juridiska system och mellan de två lagar som ligger i fokus för denna studie. Detta gör att 

vissa av de problem som Bogdan och Danneman nämner såsom problematiken med att 

översätta lagar inte riktigt går att applicera på jämförelsen mellan PuL och GDPR då det finns 

en svensk version av GDPR. Detta är givetvis till fördel för denna studie då problematiken kring 

översättningen ofta är den som enligt Bogdan orsakar problem och den kan i detta fall undvikas. 

Det finns en grundläggande problematik med sättet som en komparativ jämförelse utförs och 

denna studies syfte. I många fall så syftar en komparativ jämförelse mellan två lagrum till att 
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identifiera likheter och skillnader för att sedan förklara anledningen till att denna skillnad har 

uppkommit. Det kan till exempel handla om skillnader i lagstiftningen kring stöld eller 

äktenskap. Dessa företeelser återfinns runt om i världen men sättet att hantera dem rent juridiskt 

varierar. I många fall så syftar den komparativa rätten till att förklara denna variation genom att 

väga in bland annat kulturella, social och ekonomiska aspekter. Med tanke på denna studies 

syfte är den mer analyserande delen av den komparativa metodiken överflödig. Detta då syftet 

endast är att definiera vilka skillnader som finns och inte analysera de bakomliggande orsakerna 

till varför dessa har uppkommit. Av denna anledning kommer endast de första stegen av 

metoden att utföras.  Det vill säga att de lagar som ska jämföras identifieras och deras likheter 

eller skillnader beskrivs. Detta är ett problem då det kan upplevas som att metoden frångås då 

det analytiska steget ignoreras. Men eftersom den komparativa metoden är den allmänt 

vedertagna metoden för att jämföra lagar finns det en brist på andra rimliga alternativ. Då 

utlämnandet av det analytiska steget inte påverkar metodens funktion gällande möjligheten till 

att definiera likheter och skillnader fyller den fortfarande sin funktion. 

Vid jämförelsen av lagtexterna är det viktigt att tolkningarna av lagtexterna blir korrekta. Det 

kan dock vara svårt för någon utan betydande juridisk utbildning att på ett korrekt sätt tolka 

lagtexten och sätta denna i ett funktionellt kontext. Detta kräver att tid läggs på att försäkra sig 

om att den tolkning som gjorts är korrekt. Detta kan göras på ett flertal sätt, i första hand 

kommer datainspektionens tolkningar av lagen att konsulteras. I andra hand kommer litteratur 

och tolkningar gjorda av juridiska företag att nyttjas. I tredje hand kommer domstolsbeslut där 

lagen har applicerats att användas. Granskning av domstolsbeslut är dock bara möjligt när det 

gäller PuL. Det är sannolikt att en kombination av alla ovan nämnda tolkningskällor kommer 

att användas för att få ett helhets perspektiv på frågan. Som sista utväg kan det bli aktuellt att 

söka juridisk assistans, om detta skulle ske kommer ett flertal jurister att kontaktas, detta för att 

få en så pålitlig tolkning som möjligt. Skulle det bli nödvändigt att kontakta juridisk expertis 

kommer dessa möten att dokumenteras noggrant enligt det tillvägagångssätt som beskrivits för 

intervjuerna, detta för att få en god spårbarhet och transparens. Vidare kan ett problem vid 

jämförelsen av de två lagrummen vara att tolkningen av en paragraf enbart ses från ett 

perspektiv. Det mest optimala hade varit om en artikel ses utifrån t.ex. ett samhällsperspektiv, 

individens perspektiv och från ett företagsperspektiv. 

Intervjuerna är ett riskmoment; för det första förekommer det en risk att det finns en allmän 

ovilja mot att delta i intervjuer. Skulle detta vara fallet blir den andra frågeställningen tämligen 

svår att besvara. Vidare kan det också vara så att intervjuerna inte genererar tillräckligt med 

information för att kunna dra några konkreta slutsatser eller att de intervjuade helt enkelt inte 

kan svara på en fråga på grund av att det rör ett ämne som är utanför deras arbetsområde. Det 

finns också en risk för att fel frågor ställs, att de intervjuade svarar oärligt eller är kritiska till 
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syftet med studien. Detta skulle i värsta fall leda till att resultatet försämras eller blir helt 

oanvändbart. 

Sedan finns en brist på erfarenhet när det gäller att intervjua människor vilket kan leda till att 

de som intervjuar omedvetet påverkar de som intervjuas. Det kan också leda till att analysen av 

det insamlade materialet försvåras. Vidare kan det även vara tabu för företag att framstå som 

sårbara och prata om förekommande brister. För att försöka motverka detta kommer de som 

intervjuas erbjudas anonymitet och att all information om deras företag anonymiseras.  

  



22 

 

3 TEORI 

Detta kapitel beskriver de lagstiftningsprocesserna som ligger till grund för lagstiftningen i 

Sverige och i EU och även hur dessa förhåller sig till varandra. Detta då det kan vara viktigt att 

förtydliga hur förhållande mellan svensk lag och EU-lag ser ut och även hur de olika 

lagstiftningsprocesserna skiljer sig från varandra. Detta för att ge en klarare bild av det arbete 

som ligger bakom PuL och GDPR.  

3.1 SVENSK LAGSTIFTNINGSPROCESS  

Innan det att en svensk lag blir lag, genomgår den en lagstiftningsprocess, denna tar sin början 

i någon form av utredningen som tillsätts av regeringen eller riksdag. Utredningen i sig kan 

utföras av en kommitté eller en enskild person och syftar till att fastställa förutsättningarna för 

den förändring som lagen syftar till att åstadkomma. I fallet med PuL utfördes denna utredning 

av den tidigare nämnda datalagskommittén. När utredningen är klar presenteras ett betänkande, 

i fallet med PuL ”Integritet, Offentlighet, Informationsteknik”, detta betänkande skickas sedan 

ut på remiss till olika intressenter, detta kan röra sig om myndigheter, kommuner etc. De som 

blivit remitterade har sedan möjlighet att lämna synpunkter, värt att notera är att även de som 

inte fått remiss kan lämna synpunkter. Är feedbacken övervägande negativ omarbetas förslaget 

men annars fortgår lagstiftningsprocessen. Nästa steg består i att ett utkast till lag skrivs, detta 

granskas sedan av Lagrådet för att fastställa att den nya lagen inte bryter mot någon annan lag. 

Förutsatt att Lagrådet inte finner några hinder för att införa lagen lämnas lagen som proposition 

(motion om förslaget kommer från en eller flera riksdagsledamöter) till riksdagen. 

Propositionen går sedan igenom ett utskott, vilket utskott bestäms av lagens innehåll, utskottet 

har då möjlighet att lämna synpunkter på eventuella förändringar etc. När lagen passerat genom 

utskottet genomför riksdagen en omröstning om huruvida lagen ska utfärdas eller ej, får 

förslaget majoritet inkluderas lagen i svensk författningssamling. (Regeringskansliet, 2015) 

Inom svensk lagstiftning finns en regelhierarki, vilket konkret innebär att vissa föreskrifter står 

över andra. Hierarkin består av fyra olika nivåer, högst upp på stegen befinner sig grundlagarna, 

därefter kommer lag, sedan förordningar och sist föreskrifter. Generellt sett så står alltså 

grundlag över lag, lag står över förordning osv. Denna ordning gäller såvida inte annat 

specificeras i en författning av högre rang. En lag kan alltså göra gällande att en förordning ska 

ha företräde över lagen under vissa omständigheter. Viktigt att poängtera är den väsentliga 

skillnaden mellan en EU-förordning och en svensk förordning. En EU-förordning är till skillnad 

från en svensk förordning likvärdig svenska lag då en EU-förordning går direkt in i svensk 

lagstiftning och blir lag. Då den i princip ersätter eller kompletterar svensk lag skulle det gå att 

argumentera för att den står över svensk lag ur ett hierarkiskt perspektiv. Då GDPR är en 
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förordning är detta vad som kommer hända då GDPR träder i kraft den 25 maj 2018. De 

förordningar som utfärdas av EU måste implementeras i medlemsländernas lagstiftningar; 

Sverige är därmed tvungen att följa de lagar som kommer från EU och kan inte välja att följa 

den egna nationella lagstiftningen istället för EU-förordningen. Konsekvensen av att inte följa 

de regler som accepterats vid inträde i EU såsom att följa beslut som röstats igenom är att landet 

blir tagen till EU-domstolen. (EU-upplysningen, 2016) 

 

3.2 EUS LAGSTIFTNINGSPROCESS 

Den metod som används vid författande av en ny EU-lag står beskrivet i EU-fördraget (artikel 

294 EUF-fördraget) där den specifika metoden beror på vilket område den nya lagen kommer 

röra, t.ex. miljö, ekonomi eller rättsfrågor. (Eu-upplysningen, 2016) 

Lagstiftningsprocessen i EU för att ta fram en ny lag t.ex. en förordning eller ett direktiv inleds 

med att EU-kommissionen presenterar ett förslag. Då EU inte offentliggör förarbete på samma 

sätt som Sverige är det svårt och i många fall omöjligt att få tillgång till de förarbete som föregår 

ett direktiv eller förordning. Efter EU-kommissionen presenterat sitt förslag går detta vidare till 

en första omgång i EU-parlamentet och ministerrådet, där dessa parter kan starta sitt arbete med 

behandling av förslaget. I EU-parlamentet utses ett utskott som blir ansvariga för det enskilda 

förslaget. Efter att utskottet har behandlat förslaget och presenterat sitt betänkande angående 

förslaget går detta vidare till omröstning i parlamentet. Resultatet av omröstning kan vara att 

kommissionens förslag godkänns eller att förändringar föreslås. Efter den första omgången i 

EU-parlamentet skickas deras ståndpunkt vidare till ministerrådet. Innan ministerrådet tar upp 

förslaget ska det även ha skickats ut till alla EU:s länder så deras representanter har hunnit bilda 

sig en åsikt om förslaget. I Sverige görs detta genom att regeringen lägger fram en svensk 

ståndpunkt angående förslaget som sedan skickas vidare till relevant utskott i riksdagen. Innan 

den svenska ståndpunkten presenteras i ministerrådet förankras dess innehåll med riksdagen. 

(Eu-upplysningen, 2016) (Europeiska kommissionen, u.d.) 

Ministerrådets första omgång kan resultera i att förslaget antas om rådet tillsammans med EU-

parlamentet är eniga och godkänner kommissionens förslag. För att ett förslag ska gå igenom i 

ministerrådet krävs det att 55% röstar för; dock måste de länder som röstar för representera 

minst 65% av EU:s befolkning. Den andra utgången är att förslaget antas om rådet godkänner 

de ändringar som EU-parlamentet tidigare har föreslagit och är även då eniga med parlamentets 

ståndpunkt angående förslaget. Den tredje möjliga utgången är att ministerrådet presenterar sin 

egen ståndpunkt angående förslaget tillsammans med en motivering till varför de inte 

godkänner EU-parlamentets ståndpunkt i frågan. De ändringar som ministerrådet vill göra 
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skickas i form av deras ståndpunkt tillbaka till EU-kommissionen och EU-parlamentet. 

Kommissionen behandlar sedan förslaget igen och gör ett yttrande över de föreslagna 

ändringarna där vissa kan accepteras och tas med medans andra stryks. Förslaget går därefter 

tillbaka till EU-parlamentet för behandling och godkännande, för att därefter skickas till 

ministerrådet för en andra omgång. Ministerrådet har därefter tre månader på sig att behandla 

förslaget igen och avslår delar av det eller så antas förslaget och blir godkänt. (Eu-upplysningen, 

2016) 

Förutom de formella besluten i lagstiftningsprocessen genomförs det även ofta förhandlingar 

mellan EU-kommissionen, EU-parlamentet och ministerrådet för att komma överens om 

lagtexten till en ny lag. Detta kallas triloger och GDPR genomgick detta under ett halvårs tid 

mellan juni och december 2015. (Eu-upplysningen, 2016) 

3.2.1 EU:s lagformer 

EU har tre typer av lagformer, det första är en EU-förordning som efter implementation gäller 

direkt som lag i medlemsländerna. Det andra är ett EU-direktiv där ett antal punkter med mål 

finns uppsatta. När EU direktivet är fastställt skickas det till det ansvariga departementet i 

respektive medlemsland. Det är sedan upp till departementet att bestämma hur direktivet ska 

implementeras i landets lagstiftning. Exempel på EU-direktiv som blivit implementerad i 

svensk lagstiftning är dataskyddsdirektivet(95/46:EG) från 1995 där de punkter som fanns med 

i direktivet uppfylls med Personuppgiftslagen (PuL). (EU-upplysningen, 2016) 

Den tredje lagformen är EU-fördragen som bland annat fastställer reglerna för alla EU-

institutioner, beskriver hur beslut ska fattas och hur medlemsländerna ska förhålla sig till EU. 

EU-fördragen förhandlas fram av alla EU-länder och måste sedan godkännas av berörda länders 

parlament eller som i Sverige riksdagen. Bland fördragen finns även anslutningsfördragen som 

reglerar ett nytt lands medlemskap i unionen. Dessa måste också godkännas av berört lands 

parlament innan inträde vilket ofta sker efter en folkomröstning som den 1994 i Sverige. 

(Europeiska kommissionen, u.d.) (EU-upplysningen, 2016) 

3.2.2 Vad räknas som ”lagstiftning”? 

Det som räknas som lagstiftning inom EU är direktiv, förordningar samt beslut EU-parlamentet 

och eller ministerrådet har godkänt med den lagstiftningsprocess som beskrivits ovan. Vad som 

inte räknas som lagstiftning är direktiv och förordningar som bara EU-kommissionen antar samt 

beslutförfattande ministerrådet fattat inom EU:s gemensamma utrikes och säkerhetspolitik. 

(Eu-upplysningen, 2016)  
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4 DE STORA FÖRÄNDRINGARNA 

I detta avsnitt presenteras de områden där de största förändringarna anses ske. Alla områden 

kommer att beskrivas utförligare i granskningen av lagtext och syftet med detta avsnitt är att 

helt enkelt sammanfatta de områden som anses vara viktigast. 

4.1 CENTRALA BEGREPP  

Denna del syftar till att definiera viktiga återkommande termer. 

Personuppgifter En upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk 

person. 

Personuppgiftsansvarig Kan vara en fysisk person, en juridisk person, myndighet eller 

annat styrande organ som bestämmer varför personuppgifterna ska 

behandlas och med vilka medel. 

Personuppgiftsbiträde En juridisk eller fysisk person, myndighet, institution eller annat 

organ som för den personuppgiftsansvariges räkning behandlar 

personuppgifter. 

Strukturerat material Exempelvis databaser, ärendehanteringssystem etc. 

Ostrukturerat material Exempelvis ljud- eller bildupptagningar eller löpande text. 

Behandling En åtgärd eller kombination av åtgärder som avser personuppgifter. 

Exempelvis registrering, bearbetning, användning eller överföring. 

Tredje land Land som inte är medlem i EU eller det ekonomiska 

samarbetsområdet EES. 
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4.2 DE STORA FÖRÄNDRINGARNA  

Detta avsnitt presenterar de områden där de största förändringarna anses ske. Alla områden som 

benämns i detta stycke kommer att beskrivas i detalj senare i studien. Då själva jämförelsen i 

sig kan anses vara för specifik ger detta avsnitt en mer övergripande bild. 

En av de större förändringarna gällande införandet med GDPR är borttagningen av 

missbruksregeln, detta innebär att en stor mängd personuppgifter vars behandling tidigare ej 

omfattas av lagen nu kommer att omfattas av lagstiftningen. Detta kan leda till att företag som 

tidigare ej omfattats av lagen nu plötslig behöver rätta sig efter förordningens bestämmelser. 

Eftersom misslyckande att följa förordningens bestämmelser kan leda till sanktioner är det av 

stor vikt att de parter som berörs blir varse om förändringarna. De material som tidigare inte 

omfattats av lagstiftningen men som nu omfattats kan till exempel vara hemsidor, 

personuppgifter som nämns i e-post. 

Då PuL enbart reglerar personuppgiftsbehandling i Sverige och GDPR kommer att appliceras 

inom hela EU innebär detta att vart än i EU personen befinner sig kommer GDPR vara den 

gällande personuppgiftslagstiftningen. Det blir en så kallad unifiering av lagstiftningen. Utöver 

de område som beskrivits kommer även GDPR agera som lagstiftning då EU-medborgares 

uppgifter behandlas utanför unionen i anknytning till försäljning av varor och tjänster samt vid 

övervakning av deras beteende inom unionen. 

I GDPR vidtas ett stort antal åtgärder för att stärka skyddet för den registrerades och dennes 

rättigheter, det är tydligt att EU vill ge individen större kontroll över hens personuppgifter. 

Inledningsvis är en förändring i detta avseende att sättet på vilket samtycke insamlas tydligare 

definierat (artikel 7). När samtycke ska ges måste detta göras på ett mycket tydligare sätt än 

vad som tidigare krävts. I de fall då samtycke ges i samband med annan information i 

exempelvis ett avtal måste frågan enligt artikel 7.2 gå att särskilja från resten av frågorna, det 

går alltså inte längre att gömma samtycket i det finstilta eller i en enorm End-User License 

Agreement. Vidare ska den som blir registrerade också bli informerad om sina rättigheter i 

samband med att samtycke ges. Den registrerade ska även bli informerad om hur länge deras 

uppgifter ska behandlas och syftet med behandlingen. Den personuppgiftsansvarige ska nu 

tydligt kunna visa att samtycke till behandlingen verkligen finns.  

Vidare stärks registrerades rättigheter när det gäller rätten till att kräva att behandling upphör 

och personuppgifterna raderas, ofta benämnt som “Rätten att bli glömd” (artikel 17). Givetvis 

sker inte detta villkorslöst, finns det legitima skäl till behandlingen så får behandlingen fortsätta 

vilket beskrivs i artikel 17.3. Men i stort kommer den registrerade att få bättre möjligheter att 

reglera när hens personuppgifter behandlas.  
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De utökade rättigheterna gäller också den registrerades rätt till att flytta sina uppgifter mellan 

olika personuppgiftsansvariga, “Rätten till dataportabilitet” (artikel 20). Konkret ger denna 

artikel den registrerade rätten att få ut de personuppgifter som rör hen och även överföra dessa 

till en annan personuppgiftsansvarig. I den mån som det är möjligt ska en överföring ske direkt 

mellan de två personuppgiftsansvariga om den registrerade efterfrågar detta. Rätten till 

dataportabilitet gäller då individen har givit sitt samtycke till behandlingen och denna sker 

automatiserat. Det alltså inte möjligt att hävda sin rätt till dataportabilitet om dessa krav inte 

uppfylls.  

GDPR definierar och lägger även till tre nya typer av känsliga eller särskilda personuppgifter. 

De nya känsliga personuppgifterna är biometriskdata, genetisk data och sexuell läggning. Precis 

som i PuL råder det i allmänhet ett förbud mot behandling och lagring av denna typ av uppgifter, 

det finns dock som tidigare undantag från detta förbud. 

GDPR definierar även vad som ska gälla vid kommunikation med barn. Information som är 

specifikt adresserad till barn måste enligt artikel 12.1 vara extra tydlig och strukturerad på ett 

sådant sätt att barn kan ta till sig den angivna informationen. Förordningen specificerar även en 

åldersgräns då barn använder sig av “informationssamhällets tjänster”, vad detta innebär finns 

definierat i kapitel 2. Denna ålder är i grundutförande satt till 16 år men kan på 

medlemsstaternas initiativ sänkas till 13 år. Vilken ålder som kommer gälla i Sverige är under 

utredning. Om ett barn enligt GDPR lämnar samtycke till behandling måste även en förmyndare 

ge sitt samtycke för att behandlingen ska anses vara laglig. 

Det administrativa arbetet vid personuppgiftsbehandling kommer att öka i samband med 

GDPR. Detta då det nu enligt artikel 30 blir obligatoriskt att föra register över behandling om 

företaget eller organisationen som utför behandlingen har fler än 250 anställda eller om 

behandling innebär risker för den registrerade eller innefattar särskilda personuppgifter eller 

domar och lagöverträdelser. Detta innefattar även den behandling som utförs av 

personuppgiftsbiträdet och dess företrädare. Registret ska innehålla uppgifter om själva 

behandlingen såsom ändamålet, vilken kategori av uppgifter som behandlingen avser, 

kontaktuppgifter till ansvariga etc. 

I GDPR läggs det också stor vikt vid dataskydd och säkerheten kring behandlingen av 

personuppgifter, tanken är att detta ska vägas in i hela behandlingsprocessen. Om den 

personuppgiftsansvarige planerar att genomföra en behandling som skulle innebära stora risker 

för den registrerade måste enligt artikel 35 en konsekvensbedömning genomföras. Detta för att 

kunna se eventuella risker med behandlingen och hantera dessa på lämpligt sätt. Vidare ska de 

som ansvarar för behandlingen, den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet, 

enligt artikel 33 se till att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att uppnå en 
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säkerhetsnivå som är rimlig i förhållande till behandlingen. Detta skulle kunna röra sig om 

exempelvis kryptering, pseudonymisering och i allmänhet försäkra sig om att integritet, 

tillgänglighet och konfidentialitet uppnås. De som ansvarar för behandlingen ska också kunna 

bevisa att de verkligen har vidtagit åtgärder för att uppnå en lämplig säkerhetsnivå och att de 

hanterar uppgifterna på ett korrekt sätt.  

Dataskyddsombudet är ny arbetsroll som introduceras i GDPR. Det blir i vissa scenarion 

lagstadgat att utse ett sådant ombud till verksamheten, till exempel om verksamheten behandlar 

känsliga uppgifter eller är en myndighet. Deras uppgifter ska främst bestå av att hjälpa och vara 

rådgivande till de personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet gällande dataskyddet. 

De ska även på begäran vara rådgivande till de ansvariga gällande konsekvensbedömningen 

med avseende på dataskydd och övervaka implementationen av detta. De ska även se till att 

denna samt kommande förändringar gällande dataskydd efterlevs, vidare ska de utbilda 

personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet gällande dataskyddet. De ska även agera 

kontaktperson mellan tillsynsmyndigheten och verksamheten i fråga. Deras specifika uppgifter 

och skyldigheter beskrivs i artiklarna 37–39.  

Det blir nu lag på att om en personuppgiftsrelaterad incident inträffat ska detta enligt artikel 33 

rapporteras till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar efter det att incidenten upptäckts. 

Rapporten ska innehålla en beskrivning av incidenten och omfattningen av denna. Den 

personuppgiftsansvarige ska även informera den registrerade vars personuppgifter som berörts 

med en liknande rapport om en incident anses ha en hög risk för individens rättigheter och 

friheter. 

Skulle den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet misslyckas med att följa 

GDPR:s bestämmelser kan det enligt artikel 83 bli aktuellt med sanktioner. Dessa beror bland 

annat på hur allvarlig överträdelsen är, huruvida denna var avsiktlig eller skedde på grund av 

oaktsamhet och om den innebar någon ekonomisk vinning. Sanktionernas belopp beror även på 

vilken typ av överträdelse det rör sig om. Vid överträdelser av artikel 8, 11, 25-39, 41.4 , 42, 

43 är maxbeloppet € 10.000.000 eller 2% av den globala årsomsättningen. Vi överträdelser av 

förordningens grundprinciper, artikel 5–7 och 9 samt vid överträdelser som gäller den 

registrerades rättigheter, artikel 12–22 och överföring till tredje land, artikel 44–49 är 

maxbeloppet € 20 000 000 eller 4% av den globala årsomsättningen. Vilken av de två viten som 

väljs beror på vilket beloppet som är högst. Det är även möjligt för medlemsstaterna att införa 

sanktioner för överträdelser av andra artiklar om detta skulle anses lämpligt.  

En annan viktig förändring som inte går att härleda till en specifik artikel utan istället finns med 

i ett större antal artiklar är personuppgiftsbiträdets roll och ansvar. Personuppgiftsbiträdet 

kommer behöva ta ett större ansvar för att behandling sker på ett korrekt och säkert sätt som 
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överensstämmer med förordningen. Personuppgiftsbiträdet har enligt PuL 31 § även tidigare 

haft en skyldighet att se till att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att 

säkerställa skyddet av personuppgifter. I GDPR utökas detta och biträdet förväntas nu ta ett 

eget ansvar för att se till att detta sker, därmed inte sagt att den personuppgiftsansvariges ansvar 

ska reduceras. Som tidigare nämnt så omfattas även biträdet av artikel 30 krav gällande 

upprättande av register vid behandling av personuppgifter. Om en personuppgiftsincident skulle 

inträffa är det biträdets ansvar att se till att den personuppgiftsansvarige meddelas. 

Personuppgiftsbiträdet får också befogenhet att utse ett dataskyddsombud och ytterligare 

personuppgiftsbiträde, vid anlitandet av ytterligare personuppgiftsbiträde krävs dock ett 

skriftligt tillstånd från den personuppgiftsansvarige. I stort innebär denna förändring att biträdet 

i större utsträckning än tidigare blir ansvarig för behandlingen, vilket också innebär att de kan 

hållas ansvariga för sitt handlande och utsättas för sanktioner och tvingas betala ut ersättning 

till de som drabbats av t.ex. en kränkning. 

 

4.3 LAGAR SOM FINNS I PUL MEN EJ I GDPR 

Eftersom granskningen av GDPR har fokuserat på förändringar av befintliga lagar och nya 

tillägg innebär detta att en kategori förbises; lagarna som finns i PuL men som inte finns med i 

GDPR. En förändring i GDPR gentemot PuL är att anmälningsskyldigheten som beskrivs i PuL 

36 § första stycke, “Behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad 

omfattas av anmälningsskyldighet” försvinner. Tidigare har all typ av helt automatiserad eller 

delvis automatiserad behandling omfattats av anmälningsplikten om inte den 

personuppgiftsansvarige haft ett personuppgiftsombud. Denna lag försvinner nu och den enda 

anmälningsplikt som kommer att finnas i GDPR är den som gäller vid incidenter. 

I 38–40 §§ i PuL beskrivs ett personuppgiftsombuds uppgifter, dessa är att ombudet ska se till 

att den personuppgiftsansvarige på ett lagligt sätt behandlar personuppgifter och meddela 

brister för denne. Om den personuppgiftsansvarige bryter mot de regler som finns angående 

behandlingen och inte vidtar åtgärder mot detta ska ombudet anmäla detta till 

tillsynsmyndigheten. Vidare ska enligt PuL 39 § personuppgiftsombudet föra anteckningar över 

den behandling som utförs ifall detta skulle ha inkluderats av anmälningsskyldigheten enligt § 

36. Personuppgiftsombudet ska även kunna hjälpa registrerade med rättelse i fall där uppgifter 

kan vara “felaktiga eller ofullständiga”. Personuppgiftsombudet kommer att försvinna i GDPR 

och ersätts i vissa avseende av dataskyddsombudet. 
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5 INTERVJUER  

Under denna rubrik kommer resultatet från de intervjuer som genomförts att presenteras. 

Resultatet är en sammanfattning av intervjuerna då det hade blivit väldigt omfattande att 

presentera intervjuerna i sin helhet. De fullständiga intervjuerna samt frågorna från intervjun 

återfinns i appendix. 

Intervjuerna syftar till att i liten skala undersöka GDPR:s påverkan på olika typer av företag. I 

huvudsak innefattar detta vilka eventuella effekter förordningen kan få på deras verksamhet och 

vilka förberedande åtgärder de vidtagit men även hur de ser på förordningen i stort. Intervjuerna 

har utförts dels på företag som arbetar med lösningar på den problematik som GDPR kan 

innebära men också de organisationer som måste anpassa sig till förordningen. 

 

5.1 HALMSTAD KOMMUN 

Andreas Tylenius, digitaliseringschef och CIO menar att Halmstads Kommun är väl förberedda 

för GDPR. Han menar att Halmstad kommun ligger i framkant när det kommer till 

förberedelserna inför GDPR. De har ett flertal personer som arbetar aktivt med det förberedande 

arbetet och har informerat de högsta cheferna och olika politiska arenor om förordningen och 

dess innebörd. Cheferna inom koncernen har också fått i uppdrag att se över hur deras 

myndighet kan påverkas av förändringarna. Kommunen har även företagit två 

utbildningsinsatser och en tredje är planerad, detta för att höja kunskapsnivån hos medarbetarna. 

När det gäller inköp av tekniska lösningar och konsultering avvaktar kommunen då de inväntar 

förtydligande om vilket ansvar varje kommun måste ta och de i nuläget anser att de har den 

kunskap som krävs. Dock kan detta givetvis komma att förändras i framtiden. När det kommer 

till konkreta åtgärder såsom att utse dataskyddsombud betonar Andreas att de avvaktar med 

detta tills dess att den slutgiltiga lagstiftningen blir färdig i maj. Vidare påpekar han att varje 

nämnd är sin egen myndighet och därmed har ett eget ansvar för att förordningen följs. Därav 

kommer implementation av olika åtgärder och tidsspannet under vilket detta sker variera mellan 

myndigheterna. Andreas informerar även om att det inte bara är GDPR som kommunen just nu 

behöver förbereda sig för utan att det även finns en kommande säkerhetsskyddslagstiftning och 

ett NIS-direktiv att förhålla sig till. Då dessa delvis berör samma områden försöker kommunen 

i vissa avseende slå tre flugor i en smäll. 

Andreas menar att GDPR i stort kommer få stora effekter, både för Halmstad kommun och 

kommuner i stort. Individens stärkta rättigheter, möjligheten att hämta ut sina uppgifter och 
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avsluta sitt ärende hos kommunen ställer helt nya krav på dem i jämförelse med den gamla 

lagstiftningen. Han påpekar också att ett misslyckande att anpassa sig till de nya 

bestämmelserna kan bli väldigt kännbart på grund av det vite som kan utdömas vid överträdelser 

av förordningens bestämmelser.  

På frågan om vilka effekter han ser specifikt för Halmstad kommun och vad som är den största 

problematiken kring detta svarar Andreas att det givetvis är bra att individens rättigheter stärks. 

Dock menar han att det kommer att ställa helt nya krav på både kommunens organisation och 

deras anställda som behandlar uppgifter, något som kommer kräva att mer resurser avsätts till 

detta område. 

 

5.2 VARBERGS KOMMUN 

Precis som Halmstad kommun så har Varberg kommun påbörjat förberedelserna inför den 

kommande dataskyddsförordningen. Enligt Linda Svensson, utvecklingsstrateg på IT-

avdelningen är de kunskapsmässigt ganska väl förberedda, de har arbetat aktivt för att ta till sig 

information om den nya förordningen och även närvarat vid kurser i ämnet. Hon påpekar att 

det inledningsvis fanns en hel del frågetecken kring förordningen men att det har börjat bli klart 

vad den faktiskt kommer att innebära. Hon förtydligar dock att riktigt klart blir det inte förrän 

de utredningar som för tillfället pågår blir klara i maj och augusti. 

På frågan om vad de har för uppfattning om de ökande kraven på datasäkerhet svarar Linda att 

“det blir bättre koll”. Vidare menar hon att den nya förordningen kommer att innebära en bättre 

säkerhet för kommunens invånare och att de kommer att ha möjlighet att få en bättre insyn i hur 

deras uppgifter hanteras. David Johansson, systemtekniker håller med och tillägger att de nya 

kraven kommer innebära att mer resurser läggs på datasäkerhet och kommer göra detta till ett 

hetare ämne. Han menar att detta är bra då datasäkerhet annars är lågt prioriterat och det är först 

när något händer som åtgärder vidtas. Linda tillägger sedan att hon anser att PuL har varit för 

tandlös då straff och skadestånd inte har varit märkbara. 

När det kommer till den nya rätten till dataportabilitet så menar David att detta kommer att 

ställa krav på kommunerna. Han menar att det kommer behövas standarder och ett bättre 

samarbete för att underlätta ett eventuellt utbyte mellan kommunerna. Han påpekar vidare att 

detta kommer att vara positivt för invånarna och att det kommer att innebära “skojiga 

utmaningar” för honom som tekniker. På frågan om vad de tänker om de sanktioner som kan 

utdömas vid överträdelser svarar Linda att det är osäkert hur det kommer falla ut för den 

offentliga sektorn. Hon menar att det i nuläget ser ut att bli något lägre vite för offentlig sektor 
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men att detta ännu inte är klart. Hon påpekar dock att det är bra att det verkligen blir vite och 

sanktioner då hon anser att det antagligen är det enda sättet att få “ordning och reda”. Gällande 

de förändrade reglerna för samtycke menar Linda att det kommer att behövas mallar och rutiner 

för hur samtycke insamlas. Vidare påpekar hon att de rutiner som i nuläget används kommer 

att behöva ses över och helt enkelt anpassas till de nya reglerna. David tillägger att det 

exempelvis kan innebära förfinandet av e-tjänster för att automatisera insamlingen av samtycke. 

När det gäller vilka effekter som GDPR kommer få på kommuner i allmänhet, menar David att 

förordningen kommer innebära ett större samarbete kommuner emellan. Vidare påpekar han att 

det även kan ge kommunerna en möjlighet att ställa större krav på de leverantör och på de 

system som används i samtliga kommuner. Linda förtydligar att lagstiftningen givetvis berör 

leverantörerna också. Tidigare låg hela ansvaret på den som ägde informationen men nu kan 

även leverantören drabbas av vite vid en incident. Hon menar vidare att detta kommer att 

innebära att kommunen kommer att se över sina avtal. Linda menar att det eventuellt kan bli 

svårt för mindre aktörer, då kommunen måste säkerställa att leverantören kan betala om ett 

eventuellt vite skulle uppkomma; något som Linda menar kan förändra marknaden.  

Den största utmaningen med GDPR menar David blir tiden, det är mycket som ska göras på en 

relativt kort tid. På IT-avdelningen är det många system och antagligen många åtgärder som 

behöver utföras. Linda berättar att det har påbörjat en informationsklassning av samtliga system 

på IT och de kommer även att bistå de övriga delarna av kommunen i detta arbete, något som 

kommer ta mycket tid. Hon fortsätter med att berätta att de måste få en samlad bild av vad som 

behöver göras och sedan utföra detta, men att de först måste veta vad man behöver genomföra. 

Den största problematiken som de ser i förhållande till deras verksamhet är kunskapen bland 

medarbetarna. Hur man ska nå ut till alla medarbetare ser Linda som en jätteutmaning. De kör 

för tillfället en “nano-learning” men Linda menar att många skjuter det ifrån sig, känner att det 

inte berör dem, att det är en svårt IT fråga och att andra får ansvara för det. Hon understryker 

att det att det kommer att bli en verklig utmaning att öka medvetenheten och att det kan vara 

svårt att nå fram och förklara varför de måste arbeta på ett visst sätt. 

När det gäller det förberedande arbetet inför GDPR så har de påbörjats dels genom den tidigare 

nämnda informationsklassningen men också genom inrättandet av en IT säkerhetsgrupp. David 

berättar att gruppen upprättades för ca ett år sedan och jobbar med olika typer av tester och 

policys. I huvudsak har detta arbete identifierat ett behov av att förtydliga de policys som redan 

finns etablerade. Linda fortsätter med att berätta att det även en finns en kommungemensam 

informationssäkerhetsgrupp och hur det gäller att förändra personuppgiftsombuden då de inte 

behövs på samma sätt längre, detta på grund av den nya rollen dataskyddsombud. Enligt Linda 

så är planen för tillfället att köpa in dataskyddsombud utifrån och att de gamla 
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personuppgiftsombuden ska stödja denna vid revisioner och även se till att det praktiska arbetet 

genomförs. En av anledningarna till att man väljer att köpa in tjänsten utifrån beror på 

kommunens styrning. Skulle ett gemensamt dataskyddsombud utses för hela kommun behöver 

denna bli godkänd av alla nämnder något som kan innebära ännu en utmaning. Därav är det 

lättare att köpa in den tjänsten utifrån menar Linda. När det kommer till incidentrapportering 

så berättar David att man tänker följa de rutiner som man i nuläget har för hantering av den 

typen av händelser och sedan göra tillägg i den mån som det är nödvändigt. När det gäller rena 

tekniska åtgärder så har man i nuläget utökat loggningen. 

 

5.3 MARGARETHA ERIKSSON 

Margaretha Eriksson, CEO för Irbis Konsult AB, Director för IEEE region 8 och lektor på 

Högskolan i Halmstad intervjuades den 11 april på Högskolan i Halmstad. Margaretha har 

specialiserat sig på GDPR under det senaste året och bedriver för tillfället en webbkurs om just 

GDPR. 

Inledningsvis fick Margaretha frågan om hon anser att PuL är en fungerande lagstiftning i 

förhållande till dagens globaliserade samhälle. Margaretha menar att då PuL är en svensk 

adaption av DPD orsakar detta problem för företag som har verksamhet i flera länder då de 

måste ta ställning till lagarna som gäller i just det landet. Något som kan bli problematiskt då 

det finns stora skillnader mellan EU-länderna i nuläget. 

På frågan om vilken kännedom Margaretha hade gällande upphörandet av missbruksregeln 

svarade hon detta i många avseende är en förändring som passerat under radarn. Vidare menar 

hon att det kommer att bli en intressant utmaning, men att det också handlar om vem det är som 

lagrar uppgifterna. Enligt Margaretha är det möjligt för den personuppgiftsansvarige att ansöka 

om ett utgivarbevis. Utgivarbeviset innebär att du är behörig att publicera information. Det är 

vanligt att hemsidor grundar sin behandling på denna regel. Hon förklarar att bloggare, 

webbredaktörer och personer som behandlar personuppgifter idag behöver ansöka om detta 

utgivarbevis för att fortsätta laglig behandling. Hon tillägger sedan att det förmodligen kommer 

bli ett högt tryck på ansökningarna när väl företag kommit underfund och inser att de behöver 

detta intyg.  

Gällande frågan vad för kännedom hon har om “Rätten att bli glömd/Rätt till radering” inleder 

hon med att säga att den är väldigt intressant eftersom det är en teknisk utmaning. Sedan 

förklarar hon att om någon har fått felaktiga uppgifter publicerade är det bara “normalt hut och 

hyfs” att få dem rättade eller borttagna. Hon menar att så länge ett företag har koll på uppgifterna 
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så ska det inte innebära några större problem. Sedan förklarar hon att det kan bli knepigt om 

uppgifterna hamnat hos en tredje eller femte part osv.  

På frågan rörande förordningens förändringar gällande samtycke klargör hon att istället för ett 

milslångt avtal så måste samtycket då GDPR träder i kraft vara tydligt utformat och beskriva 

varför uppgifterna i fråga insamlas.  Sedan förklarar hon att detta hör ihop med förordningens 

syfte att minimera insamlingen av personuppgifter. Slutligen anser hon att detta är ett klart 

framsteg för den personliga integriteten då mängden uppgifter i cirkulation kommer att minska. 

När det gäller sanktionerna menar Margaretha att det är något som alla skyltar med, “det 

kommer bli jävligt dyrt”. Vidare klargör hon att det självklart kommer vara allvarligt 

ekonomiskt då en incident kan kosta upp till 20 miljoner euro eller 4% av omsättningen, 4% 

skulle kunna vara hela vinsten för ett företag.  Hon förklarar sedan att de krävs grova 

överträdelser för de högsta sanktionsbeloppen ska bli aktuella. För att du ska hamna där så krävs 

enligt henne att lagstiftningen i princip helt ignoreras. För att undvika vitet krävs bara att du 

sköter dig och följer förordningen, gör din riskbedömning, rapporterar incidenter. Slutligen 

tillägger hon att det säkert kommer komma prejudicerande fall, men hon tror ej det blir många 

av denna sort. Sedan förklarar hon att detta vite är riktat mot stora informations företag som 

tjänar pengar på att behandla dessa uppgifter vilket leder till att de måste sköta behandlingen 

på ett snyggt sätt. 

På frågan vilka effekter tror du GDPR kommer att få på företag och organisationer menar 

Margaretha att det kommer bli lätt panik. Hon förklarar att det är snart maj månad och därefter 

sommar och höst och då tror hon pulsen kommer gå upp för somliga. Sedan förtydligar hon hur 

det handlar om att det krävs resurser för att möta de krav som förordningen ställer. Det är inte 

bara IT-systemen som bör ses över, företagets processer för behandling av personuppgifter bör 

även de ses över. Sedan påpekar hon att det inte bara är en fråga för IT-avdelningen, även HR 

och juridiska avdelningen av verksamheten kommer påverkas. Detta då dessa avdelningar 

behandlar de anställdas och kunders personuppgifter dagligen, detta leder till att alla anställda 

kommer att påverkas enligt Margaretha. Sedan fick hon frågan om hon tror att företag är 

beredda på dessa förändringar, svaret var kort och koncist “Nej, det tror jag inte”. 

Margaretha går sedan in på IEEE och hur de hanterar de problem som en stor organisation som 

befinner sig över hela världen drabbas av på grund av GDPR. Inledningsvis berättar hon att 

GDPR appliceras på alla fysiska personer som befinner sig i ett EU-land.  

Då IEEE årligen anordnar hundratals konferenser där EU-medborgare deltar påverkas de av 

GDPR då de i samband med detta behandlar personuppgifter. Vad för uppgifter som ska 

behandlas och hur de ska lagras är det största problemet enligt Margaretha. Vidare berättar hon 

om backuper och data som redan är lagrad, enligt förordningen ska en person ha rätten att bli 
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bortglömd, “gäller detta på backuper också?” ställer hon sig själv frågan och svarar lika snabbt 

med att det är en av de frågorna som är på utredning där svar kommer fås den 12 maj.  

På frågan ifall Margaretha hjälper kunder i avseende med GDPR och vad den största 

problematiken för dem är svarar hon att det största problemet är att kunderna inte vet vad de 

ska göra. I vissa fall inte är medvetna om att de behöver göra något. Sedan beskriver hon att om 

företaget inte har den ordning och reda som behövs kommer det leda till problem.  

Den sista frågan som Margaretha fick besvara var om hon ansåg att GDPR kan täcka de brister 

som PuL har. Hon menar att vi får se vart det landar, men hon hoppas att den kommer göra det. 

Det som är positivt med GDPR är att samma lag gäller över hela EU vilket underlättar för 

företag som verkar i olika länder. Vidare förklarar hon att respekten för personuppgifter stärks 

och den laglösa handeln med personuppgifter lär försvinna tillsammans med att det skapas en 

förstärkt personlig integritet. 

 

5.4 IBM 

IBM intervjuades via e-post den 27 april 2017. Marcus Hallberg är lösningsspecialist inom IT-

säkerhetslösningar och har jobbat med detta i snart 2 år. Syftet med intervjun var att få en inblick 

i hur IBM som tillhandahåller lösningar för den problematik som GDPR kan innebära ser på 

förordningen och dess effekter. 

Inledningsvis redogjordes det för några av de stora skillnader som finns mellan GDPR och PuL 

och vilken bild Marcus hade av dessa. Han menar att många av de förändringar som gjorts är 

fullt logiska. Enligt honom lagras personuppgifter i huvudsak inte strukturerat längre och därav 

är det helt naturligt att missbruksregeln försvinner. Personuppgifter ska vara oberoende av var 

de lagras, vilket i sin tur kommer att ge ett bredare skydd men också svårare att följa.  Han 

fortsätter med att även rätten att bli glömd och insamlingen av samtycke är en logisk förändring 

med tanke på att personuppgifter bara får behandlas så länge de finns lagligt stöd.  

På frågan om vilken uppfattning han har om dataportabilitet svarar han att det kommer 

underlätta konkurrenslagstiftningen och möjligheten att byta leverantör av en tjänst. Han 

understryker dock att detta endast gäller ursprungsdata och ej förädlad eller analyserad data. 

När det kommer till samtycket menar respondenten att detta är en effekt av att den tidigare 

lagstiftningen inte följts, vilket har gjort att man tagit höjd för att få fart på saker och ting.  

Enligt Marcus säger lagen väldigt lite om hur hård kontrollen eller uppföljningen kommer vara 

eller var gränsen för vissa av artiklarna går.  Då det inte finns några prejudikat ännu är detta 
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svårt att veta. Han påpekar också att datainspektionen idag är cirka 60 personer vilket innebär 

att stickprov sannolikt kommer att utföras.  

Det största problemet enligt honom är att lagen innebär att det behöver ske många förändringar 

inom processer, IT, utbildning etc. Han fortsätter, eftersom GDPR syftar till att underlätta 

regelverken inom EU samt stärka individens rättigheter så borde den på sikt göra oss 

konsumenter mer vänligt inställda till att dela med oss av data. 

Marcus menar att den allmänna inställningen till GDPR inom deras kundkrets varierar. De som 

är pålästa och insatta är väldigt oroliga och aktiva. De som inte är det eller inte tycker att de 

berör oroar sig mindre. Efterfrågan av hjälp är stor, enligt honom är marknaden idag brännhet 

och det är många som vill ha hjälp med att hitta och klassificera data. IBM:s roll i detta är att 

hjälpa kunderna med allt från förändringar av processer och konsulting till IT och dataanalys. 

På frågan vad som är det största problemet med GDPR är menade Marcus att det är ett problem 

att lagen är otydlig på många ställen. Detta på grund av att lagen är en kombination mellan 

processer och IT förändring som är byggd på en kompromiss mellan flera olika länder.  

6 GRANSKNING AV LAGTEXT  

I detta avsnitt kommer jämförelsen mellan nuvarande lagen PuL (SFS 1998:204 

Personuppgiftslagen) och den kommande förordningen GDPR:s (Europaparlamentets och 

rådet, 2016 ) lagtext att presenteras. Den granskning som utförs bygger på den metod som blivit 

definierad i metodavsnittet.  

6.1 GRANSKNINGENS STRUKTUR 

Då GDPR är uppdelad i kapitel kommer granskningen delas in på ett liknande sätt. Varje kapitel 

i GDPR kommer ha en motsvarande del i denna studies granskning där kapitlets artiklar jämförs 

mot PuL:s innehåll. Kapitel VI och kapitel VII kommer inte att granskas då de endast rör 

tillsynsmyndigheter och EU:s dataskyddsstyrelse samt deras roll i GDPR, därmed ligger detta 

utanför denna studies omfattning och kommer inte granskas närmare. Detsamma gäller kapitel 

IX, X och XI som även de ligger utanför studiens omfattning då de behandlar andra områden. 

Kap IX beskriver hur förordningen förhåller sig till behandling avsedd för journalistiska 

ändamål, allmänhetens tillgång till allmänna handlingar, behandling av ID-nummer och 

behandling vid anställning. Kap X beskriver nya befogenheter som ges till kommissionen. Kap 

XI tar upp olika slutbestämmelser som att direktiv 95/46/EG upphävs. Kap XI tar bland annat 

även upp vilket datum som förordningen träder i kraft och ska tillämpas. Fokus under 

granskningen kommer i första hand ligga på att definiera nya tillägg och skillnader gentemot 
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PuL. Då fokus ligger på företag kommer de artiklar som endast rör tillsynsmyndigheter eller 

EU-organ ej granskas och därmed heller inte presenteras. 

Inledningsvis kommer kapitlets huvudsakliga innehåll att beskrivas som en överrubrik varpå 

granskningen av det kapitlets artiklar utförs och presenteras. Själva granskningen kommer att 

delas upp efter de avsnitt som finns definierade i GDPR ex. dataskyddsombud, rättelse och 

radering etc. I de fall då det inte finns ett tydligt definierat avsnitt är utgångspunkten artiklarnas 

ämnesområde. Kapitlen och avsnitten kommer att vara namngivna på ett sådant sätt att de 

överensstämmer med hur de är strukturerade i GDPR:s lagtext. Varje kapitel avslutas med en 

kort sammanfattande text som tar upp de skillnader och tillägg som anses vara de viktigaste 

förändringarna. I inledningen av varje avsnitt kommer det i den mån som det är möjligt 

beskrivas vad PuL säger i den eller de paragrafer som motsvarar avsnittet ifråga, därefter följer 

en beskrivning av det som är nytt i förordningen och eller ändras gentemot PuL.  

I de fall då det ej finns någon liknande paragraf i PuL kommer enbart förordningens 

bestämmelser att beskrivas. Väl i granskningen kommer beskrivningen av GDPR som ett namn 

variera mellan “förordningen” och “GDPR” detta för att få lite variation i språket, båda syftar 

till den nya förordningen kallad GDPR.  

GDPR består av 99 numrerade artiklar, dessa i sin tur består av en hierarkisk lista i två nivåer 

där den första nivån är numeriskt indelad och den andra är alfabetiskt indelad, detta beskrivs 

grafiskt i figur 3 som är ett utklipp från Artikel 2 i förordningen. 

 

Figur 3 - Förordningens struktur 
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När det refereras till en specifik artikel kommer detta göras genom “artikel X” exempelvis 

artikel 20. Refereras det till en specifik punkt eller underpunkt görs det genom exempelvis 

artikel 30.1 eller artikel 15.1b där 15 refererar till artikelns nummer, 1b refererar till punkt 1 

underpunkt b. 

 

6.2 KAPITEL I - ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Kapitel ett beskriver syftet med förordningen men även vart, när, hur och varför förordningen 

kommer tillämpas. Kapitlet beskriver även vilka personuppgifter som förordningen kommer 

tillämpas på samt definitioner på flertalet återkommande beteckningar.  

6.2.1 Förordningens syfte och tillämpningsområde 

PuL § 1 beskriver vad PuL syftar till att åstadkomma, detta är den samma som artikel 1 i GDPR, 

att skydda personers rättigheter och friheter, integriteten och särskilt individers rätt till skydd 

av personuppgifter vid behandling av dessa. 

I PuL 5 § tas det upp vilka personuppgifter som PuL ska appliceras på, det materiella 

tillämpningsområdet. Dessa är uppgifter som helt eller delvis behandlas automatiserat, PuL 

gäller även för uppgifter som ingår eller “är avsedda att ingå i en strukturerad samling av 

personuppgifter”. Enligt PuL § 5a eller den så kallade missbruksregeln är personuppgifter som 

lagras ostrukturerat undantagna från lagen förutsatt att behandlingen inte kränker den 

registrerades integritet. 

Till föregående stycke är GDPR:s motsvarighet artikel 2 punkt 1 där det specificeras hur 

förordningen utöver automatiserad behandling även gäller när “personuppgifter ingår i eller 

kommer att ingå i ett register”. Detta innebär att missbruksregeln försvinner och 

personuppgifter som lagras ostrukturerat till exempel i löptext på hemsidor eller i e-post nu 

kommer att omfattas av lagstiftningen. Under 6 § i PuL finns det beskrivet att lagen inte 

appliceras på personuppgifter som endast behandlas för rent privat bruk vilket även är vad som 

gäller i GDPR. 

Enligt PuL § 4 så gäller lagen enbart för de “personuppgiftsansvariga som är etablerade i 

Sverige”. PuL tillämpas även när den personuppgiftsansvarige är etablerad i ett tredje land men 

behandlingen av dessa uppgifter görs av utrustning som är lokaliserad i Sverige. Det som 

tidigare sagts gäller dock inte när utrustningen enbart används för att överföra uppgifterna 

mellan ett tredje land till ett annat. 



39 

 

Enligt GDPR artikel 3.1 kommer det territoriella tillämpningsområdet att förändras. Detta då 

förordningen nu gäller för all behandling av personuppgifter som bedrivs av en 

personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde som är etablerad inom unionen, detta 

oavsett om behandlingen sker utanför eller inom unionen. Vidare ska lagen enligt artikel 3.2 

även tillämpas då personuppgifter tillhörande en EU-medborgare behandlas av ett tredjeland 

förutsatt att behandlingen har anknytning till erbjudandet av varor eller tjänster eller 

övervakning av beteende inom unionen. Vidare ska den även tillämpas på platser utanför 

unionen där en medlemsstats nationella rätt gäller.  

6.2.2 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så är det bakomliggande syftet med GDPR väldigt likt syftet med PuL. 

Kapitel 1 tar upp de olika tillämpningsområdena för GDPR. Artikel 2 beskriver den sortens 

personuppgifter GDPR ska tillämpas på, en stor skillnad här är att den s.k. missbruksregeln 

försvinner vilket innebär att GDPR nu även kommer innefatta personuppgifter som lagras 

ostrukturerat. Artikel 3 tar upp hur förordningen ska gälla på behandling av alla personuppgifter 

när det utförs av en personuppgiftsansvarig eller av ett personuppgiftsbiträde som är verksam 

inom EU/EES. Där följer även ett antal tillägg såsom att förordningen även kommer gälla vid 

behandling av en EU-medborgares uppgifter när de behandlas av ett tredje land. Kapitel 1 

avslutas med en definitionslista över vedertagna begrepp som används i förordningen. 

 

6.3 KAPITEL II - PRINCIPER 

Kapitel två är på många sätt kärnan i GDPR, här fastställs de grundläggande principerna som 

hela förordningen bygger på. Kapitlet består av sju olika artiklar som behandlar bland annat när 

personuppgifter får behandlas, känsliga personuppgifter och reglering av samtycke. 

6.3.1 Laglig behandling samt principer för behandling av personuppgifter 

I PuL 9 § beskrivs det att den personuppgiftsansvarige skall se till att personuppgifter enbart 

får behandlas om det sker på ett lagligt- och korrekt sätt samt att det sker i enlighet med god 

sed. I förordningen under artikel 5.1a läggs det till att personuppgifter ska behandlas på ett 

“öppet sätt”. Detta tillägg enligt lagtexten refererar till målet med laglighet, korrekthet och 

öppenhet i den nya förordningen. Utöver detta så förtydligas det i artikel 5.2 att den 

personuppgiftsansvarige nu också ska kunna visa att vad som beskrivits i artikelns första punkt 

efterlevs. När personuppgifter behandlas ska de vara adekvata, relevanta samt inte för 

omfattande och överensstämma med “ändamål för vilka de behandlas”. 
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PuL 10 § beskriver när behandling av personuppgifter får ske. Huvudsakligen är detta då den 

registrerade har lämnat samtycke men det finns ett antal undantag från denna regel, då 

behandling får ske utan samtycke. Skillnaderna mellan PuL och GDPR i detta avseende är 

minimala. Den skillnad som finns gällande behandling då samtycke saknas är att det ska tas i 

särskilt beaktande om den registrerade är ett barn, detta beskrivs i artikel 6.1f. 

Enligt PuL § 9d får personuppgifter endast behandlas för det ändamål som de är insamlade. 

Detta förändras i GDPR då det enligt artikel 6.4a-e kan vara möjligt att fortsätta behandlingen 

av uppgifterna i ett annat ändamål än de insamlats för, förutsatt att vissa aspekter beaktas t.ex. 

vilken kategori av personuppgifter det handlar om, konsekvenserna av den fortsatta 

behandlingen, kopplingar mellan de olika ändamålen samt förekomsten av lämpliga 

säkerhetsåtgärder. 

6.3.2 Villkor för Samtycke 

Det beskrivs i PuL § 10 “När behandling av personuppgifter är tillåten” att personuppgifter 

enbart får behandlas om den registrerade har lämnat sitt samtycke till denna behandling. Enligt 

datainspektion så ligger bevisbördan på den personuppgiftsansvarige för att kunna bevisa att ett 

samtycke har givits. Detta finns inte definierat i PuL men i GDPR definieras det tydligt att den 

personuppgiftsansvarige ska kunna visa att samtycke finns.  

Vidare finns det ett nytt tillägg under artikel 7.2 som beskriver att när samtycke lämnas i 

skriftlig form t.ex. vid ingående av ett avtal eller kontrakt ska detta presenteras tydligt och gå 

att urskilja från den resterande delen av exempelvis avtalet. Detta ska även göras med ett tydligt 

språk i en “lätt tillgänglig form”. Görs inte detta ska denna del av avtalet inte vara bindande. 

I PuL § 12 finns det beskrivet att det ska vara möjligt att återkalla samtycket som behandlingen 

grundas på om personen från första början givit sitt samtycke till behandlingen. Skillnaden till 

GDPR finns i artikel 8.3 om hur den registrerade ska informeras om hur ”Det ska vara lika lätt 

att återkalla som att ge sitt samtycke”.  

I GDPR förtydligas vad som gäller då samtycke ska inhämtas från barn med avseende på 

användning av informationssamhällets tjänster. Med vilka tjänster som avses är det om de 

beställs på distans och levereras till beställaren på elektronisk väg på dennes begäran mot en 

ersättning. (Europaparlamentets och europeiska unionens råd , 2015 ) Enligt 8.1 ska barnet i 

fråga vara 16 år för att få lov att lämna samtycke till behandling, i annat fall krävs godkännande 

från den som har föräldraansvaret. Den personuppgiftsansvarige måste verifiera att detta 

godkännande finns och att det verkligen är lämnat av någon med föräldraansvar för barnet. 

Varje enskild medlemsstat har dock möjligheten att i sin nationella lagstiftning reglera denna 

åldersgräns, den lägsta tillåtna åldern 13 år.  
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6.3.3 Behandling av känsliga personuppgifter och domar i brottmål 

I PuL 13 § regleras förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter. De känsliga 

personuppgifterna anses vara sådan som avslöjar en individs ras eller etniska ursprung, politiska 

åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, uppgifter som rör hälsa och sexualliv samt 

medlemskap i fackföreningar. Förordningen benämner känsliga personuppgifter som “särskilda 

kategorier”, utöver de av PuL ansedda känsliga personuppgifter finns det tre nya 

personuppgifter som räknas som känsliga. Dessa uppgifter är följande; genetiska uppgifter, 

biometriska uppgifter samt en persons sexuella läggning.  

Både PuL och GDPR definierar undantag från detta förbud, vid jämförelse så går det att 

konstatera att det inte finns några stora skillnader mellan de två. Det har gjorts några mindre 

förändringar av undantagen, bland annat så tillåts behandling i samband med “Allvarliga 

gränsöverskridande hot mot hälsan”, vid bedömning av arbetskapacitet och vid arbete med 

socialt skydd och trygghet. I övrigt kan undantag kan göras i de fall där: 

• Samtycke har lämnats eller den person vars uppgifter behandlas har offentliggjorts.  

• Behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige “skall kunna fullgöra 

sina skyldigheter eller utföra sina rättigheter inom arbetsrätten”.  

• Den registrerades vitala intressen ska skyddas och om den registrerade ej kan lämna 

samtycke.  

• Vid någon form av rättslig process. 

• Ideella organisationer som har politiskt, filosofiskt, religiöst eller fackligt syfte så länge 

det sker inom ramen för deras verksamhet.  

• Känsliga uppgifter behandlas inom hälso- och sjukvården när det är nödvändigt för 

verksamheten. Detsamma gäller även för de som jobbar inom sjukvårdsområdet och 

även omfattas av tystnadsplikt.  

• Känsliga personuppgifter behandlas för forsknings och statistikändamål när detta är 

nödvändigt på det sätt som sägs i PuL 10 § och om samhällsintresset för detta överväger 

den risk för kränkning av den personliga integriteten som detta innebär. 

Under 21 § i PuL beskrivs hur behandling av personuppgifter gällande lagöverträdelser får 

behandlas. Enligt denna paragraf är det inte tillåtet för andra än myndigheter att behandla 

uppgifter som rör lagöverträdelser vilket innefattar brott, domar i rättsfall, straffprocessuella 

tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden. Artikel 10 i GDPR speglar PuL 21 § i 

många avseende, det finns dock en förändring vilket är att ett “fullständigt register över 

fällande domar” enbart får föras under kontroll av en myndighet.  
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6.3.4 Sammanfattning 

GDPR är i många fall väldigt lik PuL i detta kapitel, men det finns viktiga förändringar att 

belysa. GDPR lägger ett större fokus på att ge den registrerade insikt i behandling av dennes 

personuppgifter. Lag för vid vilken ålder barn får ge samtycke till behandling av dess 

personuppgifter införs, den ålder som är satt av EU är 16 år men det finns möjlighet för varje 

medlemsstat att sänka denna ålder till som minst 13 år. Reglerna för samtycke blir striktare, det 

måste nu vara tydligt för den som ska lämna samtycke vad denna går med på och hur denne kan 

dra tillbaka sitt samtycke. Det blir även tydligare att det är upp till den personuppgiftsansvarige 

att bevisa att samtycke har givits, i fallet med barn så ska även rimliga ansträngningar göras för 

att kontrollera att den som har föräldraansvaret godkänner behandlingen. Reglerna gällande 

fortsatt behandling av personuppgifter i annat syfte än de insamlats för förändras. Det är nu 

tillåtet att fortsätta behandla uppgifterna förutsatt att vissa aspekter tas i beaktande. GDPR 

innehåller även tre nya typer av känsliga personuppgifter: sexuell läggning, biometriska- och 

genetiska uppgifter. 

 

6.4 KAPITEL III - DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER 

Som namnet antyder så behandlar detta kapitel de registrerades rättigheter, kapitlet är uppdelat 

i fem avsnitt. Avsnitten beskriver de rättigheter och villkor som gäller vid behandling av 

personuppgifter. I det första avsnittet (artikel 12) behandlas hur den registrerade ska bli 

informerad om sina rättigheter och hur den personuppgiftsansvarige ska möta den registrerades 

begäran. Det andra avsnittet (artikel 13–15) berättar vilken information som ska delges den 

registrerade i samband med att uppgifterna insamlas och även rätten till att få bekräftat huruvida 

den registrerades uppgifter behandlas. Det tredje avsnittet rättelse och radering (artikel 16–20) 

hanterar rätten till att få sina personuppgifter raderade, rättade samt begränsning av 

personuppgiftsbehandling och rätten till dataportabilitet. Vidare behandlar det fjärde avsnittet 

(artikel 21–22) rätten att göra invändningar mot behandling av personuppgifter och regler kring 

automatiserad behandling. Slutligen hanterar det femte avsnittet (artikel 23) begränsningar av 

GDPR:s tillämpningsområde i syfte att säkerställa ex. nationell säkerhet eller underlätta för 

myndighetsutövning. 

6.4.1 Insyn och villkor 

PuL 23–24 §§ beskriver att den personuppgiftsansvarige självmant ska lämna ut uppgifter till 

den registrerade om behandlingen av dennes personuppgifter. Enligt PuL 25 § ska dessa omfatta 

den personuppgiftsansvariges identitet, ändamålen med behandlingen och all annan övrig 

information som krävs för att den registrerade ska kunna “ta till vara på sina rättigheter”.  
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Artikel 12 i GDPR reglerar vilken insyn den registrerade ska ha i behandlingen av dennes 

uppgifter och hur kommunikationen mellan den personuppgiftsansvarige och den registrerade 

ska ske. När den personuppgiftsansvarige kommunicerar med den registrerade är det mycket 

viktigt att detta görs på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Detta för att gemene man ska kunna 

ta till sig den information hen blir delgiven. Det är extra viktigt att detta följs då man 

kommunicerar med ett barn. Vidare ska den personuppgiftsansvarige underlätta utövandet av 

den registrerades rättigheter gällande insyn och tillgång till information om behandlingen, 

denna information ska lämnas kostnadsfritt.  

PuL 26 § beskriver att den personuppgiftsansvarige en gång per år är skyldig att gratis lämna 

ut de uppgifter som lagras på begäran av berörd individ. Informationen som den registrerade 

vill ha ut ska lämnas inom en månad efter ansökan. Beroende på storleken av begäran och hur 

många som samtidigt vill ha ut information får denna period förlängas med maximalt tre 

månader.  

Den personuppgiftsansvarige ska på begäran av den registrerade enligt artikel 12.3 

tillhandahålla den ovan beskrivna informationen inom en månad. Precis som i PuL kan denna 

period förlängas med en viss tid, i GDPR är denna period två månader. Vidare om en försening 

uppstår ska den personuppgiftsansvarige meddela den registrerade om detta. Om den 

personuppgiftsansvarige anser att begäran är orimlig eller baserad på ogrundade argument, 

speciellt om begäran är repetitiv kan denne ta ut en rimlig ersättning för det administrativa 

arbetet eller neka den registrerades begäran.  

6.4.2 Information och tillgång till personuppgifter 

Enligt PuL 23–25 §§ skall den personuppgiftsansvarige självmant lämna informationen till den 

registrerade om behandling av dess personuppgifter när nämnd information har insamlats av 

den registrerade. Den information som ska lämnas till den registrerade är uppgifter som rör dess 

identitet, ändamålen med behandlingen samt all annan information som den registrerade 

behöver för att kunna nyttja sin rätt i samband med behandlingen. Denna information behöver 

ej lämnas ut om det anses vara en oproportionerlig stor ansträngning för den 

personuppgiftsansvarige. 

I PuL under 26 § är det beskrivet hur en personuppgiftsansvarig är skyldig att lämna ut 

information om den registrerades personuppgifter behandlas eller ej vid ansökan om detta, samt 

vilken information som ska lämnas ifall detta görs. Exempel på information som ska lämnas ut 

är vilka uppgifter om den registrerade som behandlas, varifrån dessa inhämtats och ändamålet 

med behandlingen. Enligt PuL har den registrerade även rätt till att få reda på varför dennes 

personuppgifter behandlas. Vidare ska de registrerade få tillgång till vilken kategori av 
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personuppgifter som behandlingen gäller, samt få tillgång till vilka mottagare eller kategorier 

av mottagare som dennes personuppgifter har eller ska lämnas ut till.  

PuL tar upp under § 25c hur all övrig information som den registrerade kan behöva för att kunna 

åtnjuta sina rättigheter ska tillhandahållas. DI har publicerat en broschyr (Datainspektionen, 

2000) om hur detta ska tolkas. All utlämning av information gällande behandling av 

personuppgifter regleras av GDPR i artikel 13, 14 och 15. Dessa är förhållandevis lika bortsett 

från omständigheterna under vilka dessa uppgifter lämnas ut. Artikel 13 och 14 berör 

utlämnande som sker i samband med registrering där artikel 14 hanterar fall då den registrerade 

ej lämnat uppgifterna, medan 15 reglerar utlämning på den registrerades begäran. Den 

information som den registrerade i samtliga fall ska delges till skillnad från PuL är den period 

som uppgifterna kommer lagras om det är möjligt att förutse detta.  

De största skillnaderna i detta avsnitt förekommer i artikel 15, då den registrerade begär ut 

information om behandlingen. Utöver de uppgifter som ska lämnas enligt PuL ska det nu även 

informeras om: 

• Rätten till begränsning, rättelse och radering. 

• Den tidigare nämnda tidsperioden. 

• Säkerhetsåtgärder vid överföring till tredjeland. 

• Huruvida automatiserat beslutsfattande har skett. 

Utöver dessa rättigheter läggs det nu ansvar på att den personuppgiftsansvarige ska förse den 

registrerade med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. 

6.4.3 Rättelse och radering 

Innehållet i artikel 16 är det samma i PuL 28 §, den individ vars uppgifter behandlas ska om det 

förekommer felaktiga uppgifter ha rätten att få dessa rättade. 

Rätten till radering ger den registrerade rätt till att få sina uppgifter raderade av den 

personuppgiftsansvarige om det inte finns motiverade skäl till behandlingen. Skälen till 

radering avhandlas i artikel 17.1. En av de viktigare anledningarna till att uppgifter ska raderas 

är då de inte längre tjänar något syfte i det avseende de insamlats för. Radering ska även ske 

ifall den registrerade motsätter sig behandling genom att återkalla samtycket för behandlingen. 

Detta gäller dock bara ifall det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen. Radering 

kan även ske utan att den registrerade motsätter sig behandlingen, exempelvis om behandlingen 

har utförts olagligt eller om det finns ett rättsligt beslut om radering. Rätten till radering 

appliceras också då ett barn som enligt denna förordning ska anses vara minderårig lämnat 

samtycke, framförallt då barnet saknat tillåtelse från den individ som har föräldraansvaret.  
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Vidare om enligt artikel 17.2 den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifterna 

och är skyldig att radera dessa, ska denne med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnaden för 

genomförandet vidta rimliga åtgärder för att meddela andra personuppgiftsansvariga om begära 

om radering. Detta för att säkerhetsställa att personens uppgifter försvinner ifrån eventuella 

länkar, kopior eller framtida återskapande av de personuppgifter som ska raderas.  

Utöver rätten till radering har också den registrerade enligt artikel 18 rätt att begränsa 

behandlingen av dess personuppgifter. En begränsning kan vara motiverad då behandlingen 

inte är laglig, personuppgifterna inte är äkta eller då uppgifterna inte längre behövs. Den 

registrerade ska bli underrättad när begränsningen upphör.  

Artikel 19 beskriver att den personuppgiftsansvarige ska meddela varje mottagare som tagit del 

av personuppgifter när den registrerades uppgifter har genomgått rättelser, radering eller blivit 

begränsade. Detta ska göras om inte det visar sig vara omöjligt eller oproportionell till 

arbetsinsatsen. Den personuppgiftsansvarige måste informera den registrerade om dessa 

mottagare vid begäran.  

Som ett led i att ge den registrerade större kontroll över sina personuppgifter får den registrerade 

rätt till dataportabilitet. Den registrerade har rätt att få ut sina uppgifter i ett format som sedan 

lätt kan tillhandahållas till en annan personuppgiftsansvarig. I den mån som det är möjligt ska 

den personuppgiftsansvarige om den registrerade önskar det överföra uppgifterna till den nya 

personuppgiftsansvarige om detta är tekniskt möjligt. Med detta sagt så ska den rätt som 

beskrivits inte gälla vid myndighetsutövning eller vid utförande av en uppgift som är av allmänt 

intresse. 

6.4.4 Rätt att göra invändningar och automatiserat individuellt 

beslutsförfattande  

PuL 11 § säger att personuppgifter som behandlas för direkt marknadsföring är förbjudet om 

inte den registrerade skriftligen givit sitt godkännande till detta. GDPR tar i artikel 20.2 upp det 

som PuL säger med skillnad att det nu inte specificeras att invändningen ska skickas in skriftligt 

och att när hen motsätter sig behandlingen ska den upphöra. 

Den registrerades ska när som helst ha rätten att motsätta sig behandlingen av dess 

personuppgifter som grundas på artikel 6.1e-f. Men om den personuppgiftsansvarige kan påvisa 

att skälen för behandling väger tyngre än den registrerades rättigheter, friheter och intressen 

eller när behandlingen sker av rättsliga skäl så får den personuppgiftsansvarige fortsätta 

behandla uppgifterna enligt artikel 21.1 
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Den 29 § i PuL reglerar att en individ som blir utsatt för ett beslut som endast grundar sig på 

automatiserad behandling och detta kan ha rättsliga följder för denne har rätt till att en fysisk 

person omprövar beslutet. Enligt GDPR ska individen ha rätt att inte bli utsatt för ett beslut som 

fattats på grund av automatiserad behandling när detta precis som i PuL kan ha rättsliga följder 

för hen eller på annat likt sätt påverka hen. 

6.4.5 Begränsningar 

Denna artikel reglerar möjligheten för en medlemsstat att begränsa de skyldigheter och 

rättigheter som föreskrivs i artikel 5, 12–22 och 34 med anledning av medlemsstaternas 

nationella rätt eller unionsrätten. Syftet med inskränkningen ska enligt punkterna 23.1a-j vara 

menad att säkerställa:  

• den nationella säkerheten  

• försvaret 

• den allmänna säkerheten 

• möjliggöra lagupprätthållande verksamhet 

• skydda unionen eller en medlemsstats viktiga mål 

• skydda rättsväsendet 

• möjliggöra tillsyns-, inspektion- eller regleringsfunktion. 

I jämförelse med PuL § 8a finns inga större skillnader. Sammanfattningsvis kan man säga att 

undantaget syftar till att underlätta arbetet för viktiga samhällsfunktioner som avser att skydda 

medlemsstaternas civilbefolkning.  

6.4.6 Sammanfattning 

Det huvudsakliga syftet med de regler som definieras i detta kapitel är att underlätta för 

individen när det gäller kontrollen av de egna personuppgifterna. Inledningsvis så klargöras att 

den information som delges den registrerade måste delges på ett lättförståeligt och korrekt sätt. 

Därefter definierar artikel 13 och 14 vilka uppgifter som ska lämnas till den registrerade i 

samband med att denne registreras, detta för att den registrerade ska få en tydlig bild av 

behandlingen. Kapitel tre reglerar också möjligheten för den registrerade att få reda på huruvida 

dennes personuppgifter behandlas. Två av de viktigare aspekterna av GDPR behandlas i kapitel 

tre nämligen rätten till dataportabilitet och rätten att bli glömd. Rätten att bli glömd innebär att 

den registrerade har rätt att få sina personuppgifter raderade förutsatt att vissa krav uppfylls. 

Rätten till dataportabilitet innebär att den registrerade har rätt att flytta sina personuppgifter 

mellan olika parter. Detta kan göras antingen med den personuppgiftsansvariges hjälp eller 

genom att begära ut personuppgifterna, precis som i fallet med “Rätt till radering” så görs detta 

förutsatt att vissa krav uppfyllts. Utöver detta hanterar även kapitel tre rätten att göra 
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invändningar mot behandling, rätten till begränsning av behandling och medlemsstaternas 

möjlighet till begränsning av förordningens tillämpningsområde. 

 

6.5 KAPITEL IV - PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH 

PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 

Kapitel fyra går igenom det ansvar och skyldigheter den personuppgiftsansvarige, 

personuppgiftsbiträdet och dataskyddsombudet har vid behandling av personuppgifter. Likt 

kapitel III så delas även detta in i olika avsnitt. Det första avsnittet (artikel 24–31) beskriver 

vilka det är som får behandla personuppgifter och vart dessa uppgifter får lagras. Det första 

avsnittet tar även upp personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträdens uppgifter och 

skyldigheter. Det andra avsnittet beskriver skyddet och säkerheten vid behandling och lagring 

av personuppgifter samt hur den personuppgiftsansvarige ska gå tillväga när det skett en 

personuppgiftsincident, detta beskrivs i artiklarna 32–34. I avsnitt tre (artikel 35 och 36) 

beskrivs de kriterier som krävs för att se till att förordningen efterlevs. Det fjärde avsnittet 

beskriver dataskyddsombudets roll och ställning, detta tas upp i artiklarna 37–39. Avsnitt 5 

(artikel 40–43) tar upp bestämmelser angående certifieringar och hur dessa regleras samt hur 

förslag till förtydligande inom ett av förordningens område ska gå till. 

6.5.1 Allmänna skyldigheter 

Den personuppgiftsansvariges ansvar är i princip oförändrat, då både PuL och GDPR beskriver 

att den personuppgiftsansvarige är ytterst ansvarig för att se till att de regler som gäller vid 

behandling av personuppgifter efterlevs. Den personuppgiftsansvarige ska även i de fall då det 

står i proportion till behandlingen se till att lämpliga dataskyddsåtgärder införs. 

Enligt PuL 31 § ska den personuppgiftsansvarige “vidta lämpliga tekniska och organisatoriska 

åtgärder” och beakta följande: “De tekniska möjligheter som finns”, kostnaderna för 

genomförandet av åtgärder, de risker som kan finnas med behandlingen av uppgifterna och hur 

känsliga personuppgifterna är.  

Artikel 25.1 i förordningen beskriver att den personuppgiftsansvarige ska genomföra lämpliga 

tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa fysiska personers rättigheter och friheter 

genom hela processen. Detta kan vara olika typer av dataskyddsåtgärder såsom kryptering, 

autentisering, skydd mot skadlig programkod etc. Det kan även röra sig om pseudonymisering 

av uppgifterna, det vill säga avidentifiering av en personuppgift eller uppgiftsminimering vilket 

konkret betyder att det inte ska samlas in eller behandlas mer uppgifter än vad som anses 
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nödvändigt för ändamålet. Syftet med detta är att säkerställa att personuppgifterna inte görs 

allmänt tillgängliga eller tillgängliga för personer utan behörighet. 

Det blir även möjligt att gemensamt dela på personuppgiftsansvaret mellan två eller fler 

personuppgiftsansvariga, detta enligt artikel 26. 

Artikel 27 definierar när de som behandlar personuppgifter utanför unionen behöver en 

företrädare inom unionen och vilka uppgifter och rättigheter denne har. De som utanför unionen 

behandlar en EU-medborgares uppgifter ska skriftligen utse en företrädare inom unionen. Det 

finns dock vissa undantag från denna regel: 

• Om behandlingen är tillfällig och inte omfattar känsliga personuppgifter eller fällande 

domar i brottmål och sannolikt inte kommer att kränka en individs rättigheter eller 

friheter.  

• Om behandlingen utförs av en myndighet eller offentligt organ. 

Den person som utses till företrädare måste i enlighet med artikel 27.1 vara etablerad i en av de 

medlemsstater vars medborgares personuppgifter behandlas. Enligt punkt 4 i artikel 27 ska 

företrädare fungera som en kontaktperson för tillsynsmyndigheten vid säkerställande av 

efterlevnad.  

Det finns i PuL 30, 31 §§ definierat vad ett personuppgiftsbiträde är och vad dess uppgifter 

består av. Ett personuppgiftsbiträde är tänkt att bistå den personuppgiftsansvarige vid 

behandling av personuppgifter. Enligt PuL § 30 ska ett biträde behandla personuppgifter på 

instruktion från den personuppgiftsansvarige. Det skall finnas ett avtal mellan dessa som 

reglerar biträdets roll och hur denne måste vidta följande skyddsåtgärder enligt § 31 som är 

lämpliga i avseende på:  

• “De tekniska möjligheter som finns”, 

• kostnader för implementationen, 

• risker med behandlingen, 

• hur känsliga personuppgifterna är. 

Personuppgiftsbiträdets roll blir tydligare definierad i GDPR, bland annat så förtydligas 

biträdets ansvar och dess uppdrag. I artikel 28.3b beskrivs det att de personer som har 

behörighet att hantera personuppgifterna ska lyda under någon form av tystnadsplikt.  

Biträdet är ansvarig för att se till att de åtgärder som artikel 32 beskriver gällande säkerhet under 

behandling efterlevs, detta beskrivs i 28.3c. Då biträdet fullgjort sitt uppdrag, ska de uppgifter 

som behandlas antingen överlämnas till den personuppgiftsansvarige eller raderas. 

Personuppgiftsbiträdet ska även se till att skyldigheterna i artiklarna 32–36 efterlevs, dessa 
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kommer att beskrivas i avsnitten “Säkerhet för personuppgifter” och “Konsekvensbedömning 

avseende dataskydd samt föregående samråd”.  

Artikel 28.10 tar upp att ifall ett biträde inte följer förordningen ska denne anses vara 

personuppgiftsansvarig och således vara den ytterst ansvarige med hänsyn till den berörda 

behandlingen. 

 

Enligt PuL § 30 ska personer som arbetar under den personuppgiftsansvariges ledning endast 

behandla personuppgifter på instruktion från den personuppgiftsansvarige. Enligt GDPR artikel 

29 gäller det nu även biträdet. 

6.5.2 Registerföring 

I och med GDPR blir det krav på att den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet 

för ett register över alla kategorier av behandling som utförs under dennes ansvar. Det finns 

dock vissa undantag från detta, enligt artikel 30.5 måste företaget eller organisationen i fråga 

ha minst 250 anställda för att omfattas av kravet. Dock gäller kravet även om antalet anställda 

är mindre än 250 om behandlingen medför risk för att den registrerades rättigheter och friheter 

kränks, om behandling omfattar känsliga personuppgifter eller rör fällande domar i brottmål.  

Det register som förs gällande behandling ska enligt artikel 30.1a-g innehålla namn och 

kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige. Det ska även innehålla ändamålen med 

behandlingen, en beskrivning av de kategorier av registrerades personuppgifter som behandlats. 

Vidare ska registret innehålla en förteckning över de mottagare som personuppgifterna lämnats 

ut till. Är mottagaren ett tredjeland eller en internationell organisation så ska dessa identifieras 

och de skyddsåtgärder som vidtagits dokumenteras. Förutsedda tidsfrister för radering av de 

olika kategorier av uppgifter ska även framgå i registret om möjligt. Slutligen ska om möjligt 

de tekniska och organisatoriska åtgärder som beskrivs i artikel 32.1 finnas med. 

Om registret istället gäller behandling som utförs av ett personuppgiftsbiträde behöver inte 

registret vara lika omfattande enligt artikel 30.2a-d. Skillnaderna är att det även ska finnas 

kontaktuppgifter till biträdet. Det behöver inte heller finnas med en beskrivning av ändamålen 

med behandlingen, en beskrivning av de mottagare som fått del av uppgifterna samt tidsfristerna 

för radering. 

Förs register ska det “upprättas skriftligen, inbegripet i elektronisk form”. Registret måste även 

vid begäran göras tillgängligt för den myndighet som sköter tillsynen. 
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6.5.3 Säkerhet för personuppgifter 

Enligt PuL § 31 ska den personuppgiftsansvarige vidta lämpliga åtgärder för skyddet av de 

personuppgifter som denne behandlar. De åtgärder som införs ska nå en säkerhetsnivå som vid 

beaktande av följande punkter är lämpliga: 

• “de tekniska möjligheter som finns”, 

• kostnaderna för genomförandet av åtgärderna, 

• de risker som kan finnas med behandlingen av uppgifterna, 

• hur känsliga personuppgifterna är. 

Enligt GDPR artikel 32.1 ska den person som lagrar personuppgifter när det anses lämpligt 

använda pseudonymisering och kryptering på de system som innehåller personuppgifter. Det 

samma gäller för att säkerhetsställa att de system och tjänster som behandlar uppgifterna endast 

är tillgängliga för behöriga personer, att informationen är oförändrad och slutligen att 

informationen ska vara tillgänglig när det behövs. Vidare beskrivs det att systemen som 

behandlar personuppgifter inom “en rimlig tid” ska vara återställda efter en fysisk eller teknisk 

incident. Enligt artikel 32.1d ska det även införas regelbundna tester som undersöker och 

utvärderar behandlingens säkerhet. Det är nu den personuppgiftsansvarige och 

personuppgiftsbiträdets ansvar att vidta åtgärder så att de som behandlar personuppgifter endast 

gör det på instruktioner från personuppgiftsansvarige. 

6.5.3.1 Anmälan av personuppgiftsincidenter 

Enligt artikel 33 så har den personuppgiftsansvarige nu rapporteringsskyldighet vid 

personuppgiftsincidenter. Om en incident inträffar ska den personuppgiftsansvarige enligt 33.1 

inom 72 timmar efter det denna upptäcks rapportera detta till tillsynsmyndigheten. Om 

rapporteringen sker efter det att 72 timmar passerat ska det medföras en motivering till 

dröjsmålet. Det går dock att bortse från detta krav om incidenten inte innebär några risker för 

den registrerades rättigheter och friheter. I enlighet med 33.5 ska dock alla 

personuppgiftsincidenter dokumenteras. Dokumentationen ska vara till hjälp för 

tillsynsmyndigheten vid kontrollerande av efterlevnad och ska innehålla information om 

omständigheterna kring incidenten, dess effekter och vilka åtgärder som vidtagits efter 

incidenten. 

Den rapport som ska skickas till tillsynsmyndigheten ska enligt 33.3a-d innehålla information 

om incidentens art och omfattning, dess konsekvenser och vilka åtgärder som vidtagits för att 

reducera skadan. Utöver detta ska den även innehålla kontaktuppgifter till dataskyddsombudet 

eller kontaktperson som kan tillhandahålla mer uppgifter. Om inte alla uppgifter kan lämnas 

vid samma tidpunkt kan detta göras i omgångar. 
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Om personuppgiftsincidenten är allvarlig och skulle kunna innebära en hög risk för de 

registrerades rättigheter och friheter ska även de enligt artikel 34.1–2 underrättas. Detta ska ske 

på ett klart och tydligt sätt så att gemene man kan förstå rapporten. Rapporten ska innehålla i 

princip samma uppgifter som den som delges tillsynsmyndigheten, med undantag för 

incidentens omfattning. Skulle någon av följande villkor vara uppfyllda behöver den 

personuppgiftsansvarige enligt 34.3 inte underrätta den registrerade. 

• Om den personuppgiftsansvarige har gjort uppgifterna oläsbara för obehöriga, detta kan 

vara via t.ex. kryptering. 

• Om den personuppgiftsansvarige reducerar risken för den registrerade på ett sådant sätt 

att den inte längre kan anses vara hög. 

• Om allmänheten informeras så att de registrerade därigenom blir informerade. 

Om den personuppgiftsansvarige ej underrättat den registrerade kan tillsynsmyndigheten kräva 

att detta görs om inte något av ovanstående villkor är uppfyllda.  

6.5.4 Konsekvensbedömning avseende dataskydd samt föregående samråd 

Då en personuppgiftsbehandling som kan innebära stora risker eller som använder sig av ny 

teknik är tänkt att påbörjas måste enligt artikel 35 en konsekvensbedömning utföras. Syftet med 

bedömningen är att konstatera dess konsekvenser med avseende på skyddet av personuppgifter. 

Har den personuppgiftsansvarige ett dataskyddsombud ska denna vara inkopplad vid 

bedömningen och verka rådgivande. Det är av särskild vikt att denna bedömning utförs då 

behandlingen är omfattande, behandlar särskilda uppgifter eller sker automatiskt, speciellt om 

den på ett allvarligt sätt kan påverka den registrerade. Bedömningen i fråga ska enligt artikel 

35.7 innehålla information om behandlingens syfte, riskerna med denna och hur dessa risker 

hanteras. Om den personuppgiftsansvarige upprättar ett antal liknande behandlingar med 

liknande risker behöver endast en av dessa konsekvensbedömas. Det är viktigt att den 

personuppgiftsansvarige med jämna mellanrum ser över behandling så att den följer den 

konsekvensbedömning som gjorts, skulle förutsättningarna ha förändrats kan en ny bedömning 

behöva genomföras. Om behandlingen har en rättslig grund och en konsekvensbedömning 

redan utförts i samband med antagandet av den rättsliga grunden, behöver denna bedömningen 

inte utföras igen. 

Om det vid en konsekvensbedömning framkommit att det föreligger en hög risk med 

behandlingen speciellt med avseende på dataskydd, och den personuppgiftsansvarige ej vidtagit 

åtgärder för att reducera denna ska de enligt artikel 36.1 rådgöra med tillsynsmyndigheten 

gällande eventuella åtgärder för att minimera denna risk. 
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Om tillsynsmyndigheten anser att de planerade åtgärderna inte lever upp till förordningens krav 

kan den personuppgiftsansvarige lämna en begäran om hjälp till tillsynsmyndigheten. Förfrågan 

om hjälp till tillsynsmyndigheten ska innehålla vilka de personuppgiftsansvariga är, syftet med 

behandlingen, de åtgärder samt garantier som vidtagits för att skydda de registrerade. Den ska 

även innehålla kontaktuppgifter till dataskyddsombudet, en konsekvensbedömning gällande 

dataskyddet och slutligen den information som begärs ut av tillsynsmyndigheten.  

6.5.5 Dataskyddsombud 

I samband med att förordningen träder i kraft kommer enligt artikel 37 vissa typer av 

verksamheter vara skyldiga att utse dataskyddsombud. Alla myndigheter och offentliga organ 

som behandlar personuppgifter, bortsett de som är kopplade till domstolarnas dömande 

verksamhet måste utse ett dataskyddsombud. Även de verksamheter som behandlar särskilda 

personuppgifter i stor omfattning eller utför behandling som kräver övervakning av de 

registrerade måste utse ett ombud. I de fall då det rör sig om en koncern eller myndighet med 

verksamheter på flera olika platser räcker det att ett dataskyddsombud utses förutsatt att denna 

går att nå från alla orter. Även om ett dataskyddsombud kan ansvara för hela organisationen är 

det viktigt att storleken och organisationsstrukturen beaktas då ett sådant beslut fattas. Den 

person som utses till dataskyddsombud måste vara insatt i området och besitta de kvalifikationer 

som yrket kräver. 

Den personuppgiftsansvarige eller dennes biträdes ansvarar i enlighet med artikel 38 för att 

dataskyddsombudet deltar i alla frågor som rör just skyddet av personuppgifter. De ska även se 

till att det finns tillräckligt med resurser för att ombudet ska kunna utföra sina uppgifter. Om 

det är så att dataskyddsombudet även har andra arbetsuppgifter eller uppdrag är det centralt att 

det inte finns några intressekonflikter mellan dessa.  

Dataskyddsombudet är enligt artikel 39 tänkt att vara rådgivande till den 

personuppgiftsansvarige och dennes biträde med avseende på GDPR:s bestämmelser. Ombudet 

ska också övervaka att förordningen efterlevs och fungera som en kontaktperson mellan 

tillsynsmyndigheten och organisationen. Det är även möjligt för de registrerade att kontakta 

ombudet gällande frågor om behandlingen eller för att utöva sina rättigheter enligt kapitel III. 

Ombudet ska även kunna bistå de ansvariga med utbildning och hjälp gällande 

personuppgiftshantering.  

 

Det är möjligt att den personuppgiftsansvarige ser ombudet som ett hinder för verksamheten då 

denne kan påpeka brister och även anmäla dessa till tillsynsmyndigheten. Ombudets position 

och utförandet av dennes arbete ska dock inte leda till att denne inom verksamheten utsätts för 

några typer av repressalier eller straff.   
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6.5.6 Uppförandekod och certifiering 

Uppförandekoder är enligt artikel 40 tänkt att ytterligare specificera förordningen med avseende 

på hur specifika branscher hanterar vissa delar av förordningen. Tanken är att grupper som 

företräder kategorier av personuppgiftsansvariga, såsom till exempel Transportförbudet eller 

Svensk Handel, det vill säga branschorganisationer ska kunna specificera tillämpningen av 

förordningen inom deras område. Utkast till uppförandekoder ska ge detaljerad information om 

hur behandlingen ska gå till inom den branschen. De utkast som kan komma att godkännas kan 

beröra flera olika behandlingar inom förordningen, exempelvis kan metoden för att erhålla 

samtycke från en föräldraansvarig för dennes barns uppgifter specificeras tydligare. Enligt 40.5 

ska ett utkast när det är färdigarbetat skickas till tillsynsmyndigheten för att få ett yttrande, om 

utkastet blir godkänt kommer det att börja gälla inom det landet. 

För de verksamheter som vill visa att de följer förordningen kommer det nu bli möjligt att bli 

certifierad. Enligt artikel 42 ska denna certifiering främst beröra dataskydd och kunna utfärdas 

både till personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. Certifiering ska vara frivillig och 

vara giltig i högst tre år från det att den utfärdats.  

6.5.7 Sammanfattning - Kapitel IV 

Kapitel IV är ett massivt kapitel som innehåller mycket nytt i förhållande till PuL. Inledningsvis 

definieras den personuppgiftsansvariges ansvar, detta är i princip oförändrat i jämförelse med 

PuL. Därefter tar GDPR upp dataskydd, här är förordningen betydligt mer specificerad på vilka 

tekniska och organisatoriska åtgärder som ska implementeras för att uppnå de krav som 

förordningen ställer. Det införs ett krav på att föra register över behandling som den 

personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ansvarar för. Detta gäller dock inte om 

företaget eller organisationen sysselsätter mindre än 250 personer, förutsatt att de inte behandlar 

känsliga personuppgifter.  

Ett av ämnena som får mycket uppmärksamhet i GDPR är säkerhet, i avsnittet “säkerhet för 

personuppgifter” definieras tydligt vilka åtgärder som kan vara lämpliga att vidta för att säkra 

upp behandlingen. Åtgärder såsom kryptering, pseudonymisering, penetrationstestning etc. 

rekommenderas och krävs i de fall där det anses lämpligt. Den personuppgiftsansvarige blir nu 

även skyldig att anmäla till tillsynsmyndigheten när en personuppgiftsincident skett. Den 

personuppgiftsansvarige måste även meddela de registrerade som drabbas av en incident om 

denna innebär en hög risk med avseende på deras rättigheter och friheter. 

Ett annat viktigt tillägg är dataskyddsombudet och dess ansvar. Beroende på hur omfattande 

behandlingen av personuppgifter inom en verksamhet är kan den personuppgiftsansvarige bli 

tvungen att utnämna ett dataskyddsombud. Detta går att jämföra med personuppgiftsombudet 
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ifrån PuL dock med lite andra arbetsuppgifter. Ombudets ska i korthet informera och ge råd till 

den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet och de anställda som genom sitt arbete 

berörs av GDPR. Ombudet ska även kontrollera att förordningen efterlevs och agera som 

kontaktperson mellan en verksamhet och tillsynsmyndigheten. Enligt artikel 40 ska det 

uppmuntras till införande av uppförandekoder, med syfte att utöka och specificera delar av 

förordningen.  

Kapitlet avslutas med att beskriva hur olika typer av certifieringar ska uppmuntras av 

myndigheter och EU-organ till att bli införda. En certifiering ska visa att en 

personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde följer förordningens bestämmelser 

framförallt med avseende på dataskyddet. 

 

6.6 KAPITEL V - ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL 

TREDJELÄNDER ELLER INTERNATIONELLA ORGANISATIONER 

Ett av de viktigare syftena med denna förordning är att skapa ett bra skydd för den enskilde 

individen. Kapitel V syftar till att detta skydd ska bibehållas även vid överföring till ett 

tredjeland eller till en internationell organisation. För att åstadkomma detta definierar kapitel V 

tydligt vilka regler som ska gälla vid överföring, olika parters ansvar och eventuella undantag 

från bestämmelserna.  

6.6.1 Överföring av personuppgifter till tredjeländer 

PuL 33 § tar upp när överföring av personuppgifter till tredjeland får ske. Enligt § 33 är det 

förbjudet att överföra personuppgifter till ett tredje land om inte landet har en adekvat 

säkerhetsnivå. Vad adekvat innebär beror på vilken typ av personuppgifter som ska behandlas, 

rör det sig om exempelvis känsliga uppgifter ställs högre krav på säkerhetsnivån. Precis som i 

PuL ska enligt artikel 45.1 adekvat säkerhetsnivå råda för att en överföring ska vara till tillåten. 

I fallet med GDPR kommer kommissionen att besluta vilka länder som uppfyller kraven på 

adekvat skyddsnivå. Skulle denna typ av beslut saknas så kan den personuppgiftsansvarige eller 

personuppgiftsbiträdet fortfarande i enlighet med artikel 46.1 överföra uppgifterna. Kravet för 

att detta ska vara tillåtet är att lämpliga skyddsåtgärder måste vidtas och det måste även finnas 

ett visst rättsligt skydd för de registrerade.  

Som beskrivet ovan finns där i PuL vissa bestämmelser kring hur överföring till tredje land ska 

ske och vilka krav som behöver uppfyllas. Det är trots förbudet i PuL 33 § tillåtet att föra över 

uppgifter till tredje land under vissa omständigheter. Enligt PuL 34 § kan överföring ske då 
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samtycke finns eller då det rör sig om fullgörelse av ett avtal mellan den 

personuppgiftsansvarige och den registrerade. Det kan även vara tillåtet då det handlar om 

rättsliga anspråk eller skydd av den registrerades vitala intressen. Det finns stora likheter mellan 

PuL 34 § och GDPR artikel 49 som hanterar dessa undantag. Dock tillkommer ett antal nya 

undantag; i de fall då överföringen är nödvändig med anledning av allmänintresset. Detta gäller 

enbart när detta intresse är “erkänt i unionsrätten eller i den nationella rätt som den 

personuppgiftsansvarige omfattas av”. Undantag kan även göras i de fall då överföringen görs 

från ett register som syftar till att tillgängliggöra information för allmänheten eller för den 

enskilde som har ett berättigat intresse. Vid överföring från ett register får inte alla 

personuppgifter eller “hela kategorier av personuppgifter” omfattas av överföringen.  

I enlighet med artikel 49.1 andra stycket kan en överföring även genomföras om överföringen 

inte är repetitiv i sin natur, antalet registrerades som ska överföras är begränsat och ändamålet 

med överföringen väger tyngre än den registrerades rättigheter och friheter. Den 

personuppgiftsansvarige måste vidta lämpliga skyddsåtgärder för att se till att överföringen är 

säker för de registrerade, tillsynsmyndigheten och de registrerade måste även meddelas. 

Om beslut om adekvat skyddsnivå saknas kan den nationella rätten och unionsrätten då det 

gäller intressen som anses vara viktiga för allmänheten slå fast att vissa kategorier av 

personuppgifter får överföras.  

6.6.2 Bindande företagsbestämmelser 

En koncern eller en grupp av företag som deltar i en gemensam ekonomisk verksamhet kan 

enligt artikel 47 använda sig av godkända “bindande företagsbestämmelser”. Detta för att 

underlätta överföringen av personuppgifter mellan koncernens verksamheter i olika nationer. 

Dessa bestämmelser ska innehålla principer och bindande rättigheter för att på detta vis 

säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder gällande överföringen av uppgifter används. Exempel 

på vad det bindande bestämmelserna ska innehålla är rutiner, kontaktuppgifter till ansvariga 

och länderna som uppgifterna kan skickas till. 

6.6.3 Sammanfattning - kapitel V 

Det har inte skett några stora förändringar gällande de grundläggande principerna för överföring 

av personuppgifter till tredjeland. Utgångsläget är fortfarande att det är förbjudet att överföra 

uppgifter till ett tredje land eller organisation som inte håller en adekvat skyddsnivå. 

Undantagen från dessa bestämmelser har dock förändrats något, det är tillåtet att överföra till 

tredjeland om lämpliga skyddsåtgärder vidtagits och det finns ett rättsligt skydd för den 

registrerades personuppgifter. 
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Det ska enligt artikel 47 gå att ingå bindande företagsbestämmelser som hanterar olika strategier 

för skydd av personuppgifter vid överföring av dessa till t.ex. en koncern i ett tredjeland.  

 

6.7 KAPITEL VIII - RÄTTSMEDEL, ANSVAR OCH SANKTIONER 

Kapitel 8 definierar ansvaret vid behandling, vilka rättsmedel som kan användas och vilka 

eventuella sanktioner som kan utdömas. Den förklarar även i detalj vilka sanktioner och viten 

som myndigheter kan utdöma. Det beskrivs även medlemsstaternas möjlighet att tillägga egna 

sanktioner utöver de som definieras i förordningen. Kapitlet förklarar även tydligt vem det är 

som ska betala vite om det skett skada som orsakats på grund av att förordningens överskrids.  

6.7.1 Rättsmedel och ansvar 

Det blir i GDPR lagstadgat att det ska vara möjligt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten. 

Detta anses vara ett nytt tillägg i jämförelse med PuL, detta då PuL inte uttryckligen säger att 

den registrerade har rätt att lämna klagomål. Det kan dock vara bra att förtydliga att det i nuläget 

är fullt möjligt att lämna klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet. Enligt artikel 77.1 ska den 

registrerade alltid ha rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten om hen anser att 

behandlingen av hens personuppgifter är felaktig eller bryter mot förordningens bestämmelser. 

Enligt PuL 51 § finns det möjlighet att överklaga tillsynsmyndighetens beslut, det samma gäller 

enligt artikel 78. Både fysiska och juridiska personer ska ha tillgång till ett “effektivt rättsmedel” 

gällande möjligheten att motsätta sig ett bindande beslut från tillsynsmyndigheten eller då 

myndigheten frångått sitt ansvar. Överklagan av beslut från tillsynsmyndigheten eller 

tillämpning av andra rättsliga medel ska ske vid en domstol i den medlemsstat där 

tillsynsmyndigheten är etablerad.  

I enlighet med artikel 79 ska även en person vars uppgifter behandlas på ett sätt som inte är 

förenligt med förordningen ska denne ha rätt till “effektivt rättsmedel”. Platsen där denna kan 

väcka åtal är i den medlemsstat som den personuppgiftsansvarige eller biträdet är etablerat i 

eller där den registrerade bor. Detta gäller dock inte om den personuppgiftsansvarige är en 

myndighet som verkar inom sin tillåtna myndighetsutövning. I samband med denna typ av 

prövning har den registrerade enligt artikel 80 rätt till en företrädare från en organisation eller 

sammanslutning utan vinstintresse som jobbar med rättigheter och frihetsfrågor med avseende 

på personuppgiftsbehandling. Företrädaren ska för den registrerades räkning lämna in 

klagomål, hävda den registrerades rättigheter med avseende artiklarna 77–79 på och utöva den 

registrerades rätt till ersättning. En medlemsstat kan även utse en organisation eller 

sammanslutning att oberoende av om de har mandat från den registrerade eller ej föra dennes 
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talan. Detta om de anser att den registrerades rättigheter med avseende på denna förordnings 

bestämmelser kränkts. 

PuL § 48 beskriver att det är den personuppgiftsansvarige som skall vara ansvarig för skada 

och kränkningar på en individs personliga integritet. Vidare beskriver den att 

personuppgiftsansvariga kan undkomma ansvaret om denne bevisar att felet som orsakats ej är 

dennes fel.  

GDPR beskriver detta på ett annorlunda sätt, om en person tagit skada i form av “materiell eller 

immateriell skada till följd av en överträdelse av denna förordning” enligt 80.1 ska denna ha 

rätt till ersättning från den personuppgiftsansvarige eller dess biträde. I GDPR kan alltså även 

personuppgiftsbiträdet bli ersättningsskyldig. Precis som i PuL så är det möjligt att undkomma 

ansvaret om det ej är dennes fel. Om behandlingen av uppgifterna har företagits av fler än en 

personuppgiftsansvarig eller ett eller flera biträden eller både biträdet och 

personuppgiftsansvarige tillsammans, ska de solidariskt hållas ansvariga för incidenten och 

sanktionsavgiften. Betalar en av de ansvariga som är inblandade hela summan ska personen ha 

rätt till den ersättning av de andra parterna som också har varit inblandade, så kallad regressrätt. 

6.7.2 Sanktioner 

I PuL 44–49 §§ tas det upp vilka straff eller skadestånd som kan bli aktuella, det beskrivs även 

hur dessa ska delges. De skadestånd som kan bli aktuella enligt PuL 48 § är att den 

personuppgiftsansvarige skall ersätta den registrerade för den kränkning av dennes integritet 

som gjorts genom behandling av dennes personuppgifter. Den beskrivna ersättningen kan dock 

då det anses vara skäligt jämkas om den personuppgiftsansvarige kan visa att det felaktiga 

handlandet inte beror på denne. 

De straff som kan dömas ut enligt PuL 49 § är “böter eller fängelse i högst sex månader eller, 

om brottet är grovt, till fängelse i högst två år” om de räknas som grov oaktsamhet. Dock döms 

vid ringa fall inga böter eller fängelsestraff. 

Precis som tidigare är det upp tillsynsmyndigheten att utfärda de sanktioner som kan uppkomma 

vid felaktig behandling. Tanken är att de sanktioner som påförs ska vara “effektiva, 

proportionella och avskräckande”. Förordningen definierar två olika nivåer av sanktioner i 

artikel 83. Medlemsstaterna har även möjlighet att definiera ytterligare sanktionsmöjligheter. 

Bestämmelser gällande dessa sanktioner ska vara meddelande till kommissionen senast den 25 

maj 2018.  
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Vid handlande som strider mot efterföljande bestämmelser kan det påföras sanktioner upp till 

€ 10 000 000 eller om det är ett företag upp till 2% av den globala omsättningen beroende på 

det värde som är högst. 

• Artikel 8, Barns samtycke 

• Artikel 11, Behandling som inte kräver identifiering 

• Artikel 25–39, Däribland inbyggt dataskydd, registerföring, incidentrapportering, 

utseendet av dataskyddsombud m.m. 

• Artikel 42 och 43, certifiering och certifieringsorganet 

Vid handlande som strider mot efterföljande bestämmelser kan det påföras sanktioner upp till 

€ 20 000 000 eller om det är ett företag upp till 4% av den globala omsättningen beroende på 

det värde som är högst. 

• Artikel 5, Principer för behandling 

• Artikel 6, Laglig behandling av personuppgifter. 

• Artikel 7, Villkor för samtycke. 

• Artikel 9, Särskilda personuppgifter 

• Artikel 12–22, Däribland information till den registrerade, rätten till rättelse, 

begränsning och radering m.m. 

• Artikel 44–49, Överföring till tredje land. 

• Vägran eller ovilja att rätta sig efter ett föreläggande från tillsynsmyndigheten. 

 

Utöver sanktionsavgifterna så kan även tillsynsmyndigheten enligt artikel 58 påföra andra typer 

av straff såsom olika typer av repressalier. Om det skulle bli aktuellt med sanktioner finns det 

ett antal olika omständigheter som ska tas i beaktning. Exempel på omständigheter som ska tas 

i beaktande är behandlingens karaktär, omfattning och syfte samt hur många registrerade som 

blivit berörda. Vidare tas det hänsyn till huruvida överträdelsen har inträffat “med uppsåt eller 

genom oaktsamhet”. Vilka åtgärder den personuppgiftsansvariga eller biträdet vidtagit för att 

minska skadan för de registrerade och om det har skett tidigare överträdelser inom 

verksamheten.  

6.7.3 Sammanfattning - kapitel VIII 

Inledningsvis så beskriver kapitel 8 att det nu blir lag på att som registrerad ha rätt till att lämna 

in klagomål till sin tillsynsmyndighet. Det beslut som fattas av tillsynsmyndigheten ska vara 

möjligt att överklaga till en domstol, det beskrivs även hur och var detta ska göras. Sedan 

förklaras det tydligt vems ansvar det är och vem som ska betala ersättningen till den registrerade 
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vid skada skett om skadan beror på att förordningen överskridits. Det definieras vems ansvar 

det är om behandlingen sker med delat ansvar mellan flera personuppgiftsansvariga eller 

biträden. Förordningens sanktioner och viten är i jämförelse med PuL betydligt strängare och 

kan innebära att verksamheten lider stora ekonomiska förluster till följd av överträdelser av 

förordningen. 
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7 DISKUSSION 

Frågan alla har väntat på att få besvarad är, finns det några skillnader mellan PuL och GDPR? 

Givetvis finns det väsentliga skillnader mellan dem, men mycket förblir detsamma. Efter att ha 

jämfört PuL och GDPR är det tydligt att de skillnader som finns kommer få en stor påverkan 

på hur behandlingen av personuppgifter kommer hanteras i framtiden. Det EU huvudsakligen 

syftar till att åstadkomma med GDPR är att skapa en unifiering av lagstiftningen gällande 

behandling av personuppgifter inom EU, att värna om individens personliga integritet och 

dennes rättigheter samt öka skyddet för personuppgifter. Något som också framgår sett till det 

som förändras.  

7.1 RESULTATDISKUSSION 

Diskussionen kommer att följa granskningens struktur i den mån som det är möjligt. Material 

från intervjuerna kommer vävas in i det avsnitt där det är finns material att presentera och 

diskutera. Eftersom intervjuerna ej kom till att beröra alla delar kommer detta inte ske i varje 

avsnitt. När resultatet berör områden som är snarlika kommer deras information presenteras 

och diskuteras under samma rubrik för att undvika uppstyckning samt repetering av text. 

7.1.1 Allmänna bestämmelser  

Som tidigare nämnt syftar förordningen bland annat till att åstadkomma en unifiering av 

personuppgiftslagstiftningen inom EU/EES, detta då EU-förordningar tillämpas i alla 

medlemsstater. Trots detta kommer det finnas vissa skillnader mellan medlemsländernas 

lagstiftningar då GDPR lämnar utrymme för egna tillägg, något som även Ulrika Arkefeldt och 

Linda Olsson konstaterar i sina respektive arbeten Personuppgiftslagen ersätts av 

Dataskyddsförordningen (Arkefeldt, 2017) och Personuppgiftsbiträden enligt 

dataskyddsförordningen (Olsson, 2016). GDPR etablerar en tydlig miniminivå för 

personuppgiftslagstiftningen och medlemsländerna kan sedan specificera och eventuellt skärpa 

delar av lagstiftningen ytterligare samt i vissa fall göra undantag för att t.ex. underlätta 

myndighetsutövning. GDPR får anses lägga en bra grund för att åstadkomma en unifiering av 

personuppgiftslagstiftningen inom EU, dock finns det stora möjligheter till förtydliganden. 

En av de stora anledningarna till att unifiera lagstiftningen är att underlätta för de företag som 

bedriver eller önskar bedriva verksamhet i flera länder. Enligt Margaretha Eriksson är det i 

nuläget både besvärligt och kostsamt för företag på grund av lagskillnaderna. Detta kan antas 

ha avskräckt företag från att utöka sin verksamhet till andra EU-länder. Genom att unifiera 

lagstiftningen och utöka det territoriella tillämpningsområdet blir det lättare att bedriva 

verksamhet i flera EU/EES-länder. Trots att personuppgiftslagstiftningen kommer att vara 
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densamma inom EU så betyder inte det att kontrollen av efterlevnad kommer vara densamma. 

Därmed kan lagstiftningen eventuellt upplevas olika i olika länder beroende på hur pass hårda 

tillsynsmyndigheten är vid kontrollen av efterlevnad. Utrymmet för att införa mer specifika 

krav på vissa punkter gör även att lagstiftningen kan bli något tuffare i vissa medlemsländer.  

En av de större förändringar gällande GDPR är upphörandet av missbruksregeln, PuL § 5a, 

detta gör att det materiella tillämpningsområdet förändras. Just upphörandet av missbruksregeln 

är något Ulrica Berglund gjort en hel studie om, specifikt gällande dess påverkan på sociala 

medier (Berglund, 2017). Det finns idag antagligen stora mängder personuppgifter som grundar 

sin behandling på denna paragraf, Ulrica Berglund konstaterar att sociala medier är ett sådant 

område som kommer påverkas av denna förändring. Enligt Margaretha Eriksson är detta en 

förändring som flugit under radarn för många. Detta kan vara förståeligt då det inte uttryckligen 

står att denna upphör att gälla, något som eventuellt kan komma att understrykas i 

dataskyddsutredningen. Just upphörandet av missbruksregeln är något som kanske har hamnat 

lite i skuggan i jämförelse med exempelvis sanktionerna och incidentrapporteringen, vilket 

många skyltar med som förändringar. Borttagningen av missbruksregeln är något som är 

nödvändigt för att det ska vara möjligt att få någon typ av säkerhet vid behandling, det är inte 

hållbart att personuppgifter ska vara undantagna lagstiftningen bara av den anledning att de 

förvaras i ostrukturerat material, även om som Ulrica Berglund antyder att det är en lag som 

underlättat behandlingen (Berglund, 2017). Det är sannolikt att upphävandet av 

missbruksregeln kommer att innebära ett omfattande anpassningsarbete med tanke på att e-post, 

hemsidor m.m. nu kommer omfattas av lagstiftningen. 

Det är inte bara det materiella tillämpningsområdet som förändras, det sker även stora 

förändringar i det territoriella tillämpningsområdet. Till skillnad från PuL kommer GDPR att 

gälla inom hela Europa och i vissa fall även globalt. Detta kommer som tidigare nämnt att 

underlätta för de företag som bedriver verksamheter inom olika EU-länder, det kommer även 

göra det svårare för oärliga företag att gömma sig bakom en annan stats lagstiftning. Då GDPR 

gäller globalt vid utbjudandet av varor och tjänster kommer de aktörer som bedriver den typen 

av tjänster att behöva förhålla sig till GDPR. Det får anses vara positivt att även de 

organisationer som befinner sig utanför EU/EES måste följa lagstiftningen vid behandling av 

EU-medborgares personuppgifter i detta syfte. Frågan är dock hur lagen ska upprätthållas, det 

kan vara problematiskt att lagföra de som bryter mot förordningen om dessa befinner sig i ett 

tredje land. Visar det sig vara allt för svårt att lagföra de som bryter mot förordningen kan detta 

innebära att benägenheten att följa förordningen minskar då risken att åtalas minskar. 

Något som är intressant är att man i studien Personuppgiftslagen ersätts av 

Dataskyddsförordningen kommer fram till att det inte sker några stora förändringar inom 

tillämpningsområdet (Arkefeldt, 2017). Något som enligt vår studie förefaller vara falskt då 
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både det materiella och territoriella tillämpningsområdet utökas. Då Ulrikas arbete fokuserar på 

hur de personuppgiftsansvariga i Sverige påverkas förefaller det naturligt att de territoriella 

förändringarna utlämnas; missbruksregelns upphörande är dock något som får anses vara en 

väsentlig skillnad. Det är anmärkningsvärt att detta inte tas upp som något som kommer påverka 

de personuppgiftsansvariga då de i och med borttagandet av missbruksregeln i allra högsta grad 

kommer påverkas. 

7.1.2 Principer 

Samtycket som behandlingen grundas på är en av grundstenarna i få behandla personuppgifter. 

Reglerna för hur samtycke får ges gentemot PuL förstärks då GDPR beskriver att sättet som 

insamlingen av samtycket sker via ska vara uttryckt på “en begriplig och lätt tillgänglig form, 

med användning av klart och tydligt språk”. Följs inte detta kan det bli aktuellt med få de högsta 

sanktionerna utfärdade mot sig vilket understryker vikten av att detta följs. Margaretha Eriksson 

är inne på detta då hon beskriver “End-User License Agreement”, hon menar att det nu inte 

längre går att gömma samtycket i ett invecklat milslångt avtal. Avtalen måste nu vara tydligt 

utformade så att individen förstår vad denne samtycker till. Detta är även likt det som Ulrika 

Arkefeldt (Arkefeldt, 2017) beskriver med hur det inte räcker med en enkel friskrivning i ett 

standardavtal. En tanke skulle kunna vara att det blir aktuellt två avtal som måste godkännas 

där det ena enbart gäller hur den registrerades uppgifter ska behandlas och vilka rättigheter 

denne har osv. David Johansson, Varberg kommun påpekar under intervjun att de nya reglerna 

gällande insamling av samtycke konkret kommer innebära att de e-tjänster som Varbergs 

kommun använder behöver förfinas för att följa den nya förordningen. Detta är något som de 

flesta verksamheter troligen behöva utföra för att uppnå efterlevnad av lagstiftningens regler. 

Det går att diskutera om det kommer vara möjligt att få med allt som ska vara med i 

samtyckesavtalet och fortfarande leva upp till de kraven som ställs på samtycket med avseende 

på att det ska vara klart och tydligt. Kravet på ett lättförståeligt samtyckesavtal skulle även 

potentiellt innebära att företag som sysslar med exempelvis försäljning av personuppgifter inte 

får tillåtelse att fortsätta med sin verksamhet. Gaëlle Bjurström visar i sin studie hur många 

verksamheters hemsidor för tillfället inte lever upp till förordningen krav gällande bland annat 

samtycket. Endast en av de hemsidor som granskats når upp till kraven. Detta att många 

verksamheter behöver jobba på hur de kommunicerar med de registrerade och hur det insamlade 

samtycke. (Bjurström, 2017) 

Som tidigare nämnt angående det territoriella tillämpningsområdet, måste en utvecklare som 

tar fram en webbtjänst i Mexiko och som vid användning samlar in personuppgifter vara 

medveten om att en EU-medborgare kan använda tjänsten och att GDPR:s bestämmelser då 

gäller. Detta skulle göra att denne behöver ha GDPR i åtanke vid utvecklingen. Samma 

förutsättningar gäller även för E-handel och andra typer av E-tjänster. 
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Barns skydd stärks då de ej benämns i PuL överhuvudtaget. Det är ur ett samhällsperspektiv 

intressant att granska denna ålder från både minimum och maximum gränsen. I nuläget regleras 

åldern enligt datainspektionen med att “han eller hon är kapabel att förstå innebörden av 

samtycket”, enligt DI brukar det vara standard att en som är 15 år gammal förstår innebörden 

av att lämna samtycke (Datainspektionen, u.d.). Skulle åldern sänkas till 13 år kan det innebära 

att skyddet för barn minskar i samband med det att GDPR träder i kraft då de kan sakna 

förståelse till vad de ger samtycke till.  

På motsatt sida, vad skulle hända om åldern för att få ge samtycke blir satt till 16 år? Hur många 

tonåringar under 16 år har inte en mängd konton på olika sociala medier och andra digitala 

tjänster där de lämnat samtycke till att deras uppgifter behandlas. Kommer dessa samtycken att 

vara giltiga även efter förordningen träder i kraft?  

En annan intressant aspekt gällande behandling av personuppgifter tillhörande barn är hur den 

personuppgiftsansvarige ska kunna samla in och kontrollera att den föräldraansvarig har givit 

samtycke till behandlingen. Frågan är hur denna process ska gå till, då det redan idag är svårt 

att genomföra detta. Detta ska enligt förordningen ske med “rimliga ansträngningar”. Det är 

lite svårt att definiera exakt vad detta innebär, skulle en rimlig ansträngning vara en ruta där 

man bekräftar att den föräldraansvarig givit sitt samtycke? Beroende på vilken typ av 

behandling det gäller så är det tänkbart att “rimliga ansträngningar” definieras olika, det vill 

säga vid behandling av känsliga uppgifter kan det krävas större ansträngningar. Det stora 

problemet är hur man ska verifiera att det verkligen är den föräldraansvarige som givit 

samtycket och inte barnet. Ett smidigt och säkert sätt att samla in samtycke från 

föräldraansvarig skulle kunna vara via någon typ av e-legitimation, exempelvis BankID. 

Eftersom BankID är en känd tjänst som många använder idag skulle detta vara ett bra alternativ. 

Hur effektivt denna del av lagstiftning blir beror på vad “rimliga ansträngningar” innebär, blir 

det allt för kraftlös kan denna lag i princip bli helt verkningslös. Det kan även vara rimligt att 

DI kommer publicera riktlinjer för vad detta innebär, så att personuppgiftsansvariga har något 

att basera sin bedömning på. 

Vi var i början av denna studie inne på att förordningen skulle kunna få stora konsekvenser för 

företag som Eniro, Ratsit, Gula Sidorna, Hitta etc. med tanke på mängden personuppgifter de 

behandlar och offentliggör som nu de skulle vara tvungen att samla in samtycke för. Det visade 

sig dock att de uppgifter som de för register över är skyddade enligt yttrandefrihetsgrundlagen. 

Detta betyder konkret att de ej kommer påverkas av GDPR:s bestämmelser i den utsträckning 

som tidigare antagits. (Eniro Sverige AB , 2014) (Datainspektionen, u.d.)  

Det skapas ett bättre skydd för den registrerade genom att nya kategorier av personuppgifter 

klassas som känsliga, dessa innefattar genetiska uppgifter, biometriska uppgifter samt en 
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persons sexuella läggning. Då dessa uppgifter räknas som “vanliga” personuppgifter i dagsläget 

är kraven för behandling och skyddet mot dessa ej lika strängt. Viktigt att benämna är i hur 

mycket större utsträckning genetiska och biometriska uppgifter används idag för diverse 

identifiering och verifieringsmetoder jämfört med när PuL utvecklades. Med tanke på den 

ökade användningen ökar också risken för en kränkning av den personliga integriteten, därmed 

finns det också ett större behov av att skydda dessa uppgifter. Med tanke på vad biometriska 

och genetiska uppgifter kan användas till både när det gäller brottsutredningar och som metod 

för att få tillgång till olika typer av system, är det viktigt att dessa uppgifter är väl skyddade.  

7.1.3 Insyn och villkor 

Ett annat av de huvudsakliga syftena med GDPR är att värna om individens rättigheter vid 

behandling av personuppgifter. Detta realiseras genom att på flera olika sätt stärka och 

förtydliga den registrerades rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige. Där görs tillägg 

gällande vilken information den registrerade ska ha tillgång genom att ge denne rätt till att veta 

hur länge uppgifterna förväntas behandlas. Det kan anses rimligt att en registrerad endast bör 

få sina uppgifter lagrade under den tiden tjänsten används. Exempelvis ett abonnemang på en 

internettjänst, hur många kunder får inte sina uppgifter sparade för att underlätta vid en 

förnyelse av sitt abonnemang? Hur länge ska dessa uppgifter ligga i en databas med risk för att 

bli drabbad av en incident? Dock kan det innebära vissa svårigheter för den 

personuppgiftsansvarige då det inte alltid är lätt att uppskatta tidsramen för behandling. Det kan 

även vara så att de kriterierna som används för att uppge tidsrymden är diffust grundande eller 

saknar relevans i förhållande till behandlingen.  

De parter som intervjuas har alla lyft fram det utökade skyddet för individen och dennes 

förbättrade rättigheter som något positivt. Något som Gaëlle Bjurström konstaterar då han 

kommer fram till att GDPR ställer rimliga krav som ökar den personliga integriteten. Andreas 

Tylenius från Halmstad kommun menar att det är bra att rättigheterna stärks men att detta 

samtidigt ställer helt nya krav på verksamheten, något som även Varbergs kommun är inne på. 

Marcus från IBM tar även upp detta med att det behöver ske förändringar inom IT men att det 

på lång sikt kommer få konsumenter att bli mer positivt inställda till att dela ut sin data genom 

att individer får stärkta rättigheter. 

Det stärkta individskyddet är något som behövs i dagens globaliserade samhälle, speciellt med 

tanke på den mer eller mindre okontrollerade handeln med personuppgifter. Det får därför anses 

som något väldigt positivt att GDPR tar krafttag för att verkligen ge tillbaka kontrollen till den 

registrerade. Dock kommer detta precis som Andreas och Marcus är inne på att ställa nya krav 

på många verksamheter, att nå upp till dess krav kommer i många fall att innebära en stor 

utmaning och kräva omfattande resurser. Detta stämmer väl överens med det Li Pettersson 

konstaterar i sin studie Dataskyddsförordningens organisatoriska påverkan på privata bolag. 
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Hon understryker där också vikten av att företagen kommer igång med anpassningsarbetet så 

fort som möjligt för att bli klar tills förordningen träder i kraft. (Pettersson, 2017)  

7.1.4 Rättelse och radering 

Rätten till radering är ett nytt tillägg som ej finns i PuL och kan anses som att det är en av de 

största förändringarna gentemot PuL, både när det gäller främjandet av individens rättigheter 

och den påverkan det kommer få för personuppgiftsansvariga. Konkret innebär detta att varje 

personuppgiftsansvarig ska radera uppgifterna om den registrerade på dennes begäran såvida 

det inte finns något juridiskt skäl att fortsätta behandlingen. För att detta ska vara möjligt att 

genomföra förutsätter detta att en verksamhet har bra koll på hur uppgifterna behandlas och 

lagras i dagsläget. Detta för att den personuppgiftsansvarige måste garantera den registrerade 

att alla uppgifter verkligen har raderats efter en förfrågan. Detta kan enligt Margaretha Eriksson 

innebära en väsentlig utmaning om uppgifterna hamnat hos en tredje part som i sin tur spridit 

uppgifterna vidare till nästa part. Om den registrerades uppgifter ska raderas och har spridits 

till tredje part är den personuppgiftsansvarige skyldig att informera den tredje parten om att 

uppgifterna ska raderas. Dock finns det vissa förmildrande omständigheter då detta endast ska 

innebära en “rimlig ansträngning” för den personuppgiftsansvarige. Det är viktigt att DI 

verkligen granskar eller ger ut tydliga beskrivningar gällande hur detta ska tolkas “rimliga 

ansträngningar” då de kan tolkas på väldigt olika sätt. 

Rätten till radering kan anses nödvändig i dagens samhälle, dock lär det innebära en stor och 

tuff utmaning för de verksamheter som ej har koll på behandlingen idag. Arbetet 

Internetanvändarens möjligheter till undanröjande av personuppgifter kom fram till att 

kontrollen hos den enskilde internetanvändaren ökar i och med denna rättighet. Så fort en 

personuppgiftsansvarig lagrar personuppgifter i större utsträckning eller på flera olika platser 

kan denna uppgift vara tämligen svår eller rent av omöjlig att lösa! Även om en teknisk lösning 

skulle kunna underlätta arbetet kommer det finnas fall där det trots tekniska hjälpmedel är 

omöjligt att leva upp till detta krav. Därav kommer detta sannolikt att kräva implementation av 

någon form av teknisk lösning för att underlätta raderingsprocessen. 

En viktig aspekt som Margaretha benämnde i intervjun var hur rätten till radering kommer 

påverka backups och hur dessa ska hanteras då någon begär att få sina uppgifter raderade. Det 

är i dag standard för verksamheter att ha backuper på all sin data, om den berörda parten är 

tvungen att genomsöka alla backups för att verifiera att all data om den registrerade är raderad, 

kan detta röra sig om ofantliga mängder data som måste genomsökas. Detta då det skulle 

omfatta en orimlig arbetsinsats eller vara praktiskt omöjligt att genomföra på grund av hur 

systemet är utformat. Eventuellt skulle en lösning som innebär relativt lite arbete vara att data 

som ska raderas vid en eventuell återställning. Detta förefaller vara ett rimligt alternativ då 

något annat troligen kommer innebära en alltför stor arbetsinsats. I de fall då ingen återställning 
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sker kommer uppgifterna automatiskt raderas från backupen i syn om tid då backuper i de flesta 

fall endast lagras under en begränsad tid innan de ersätts. Denna lösning innebär dock att den 

personuppgiftsansvarige bryter mot förordningens bestämmelser.  Vad som gäller angående 

backup är något som den utredning som publiceras den 12 maj förhoppningsvis kommer 

besvara. Arbetet Internetanvändarens möjligheter till undanröjande av 

personuppgifter benämner att trots det ökade skyddet så kan det vara omöjligt att veta vilka 

uppgifter som behöver raderas (von Segebaden & Medelius, 2016). Detta grundar sig i de 

faktum att det inte alltid är möjligt att få tillgång till alla uppgifter som behandlas, exempelvis 

om de är kombinerade med uppgifter som rör andra individer. Detta gör att den registrerade 

inte ens känner till uppgifterna finns och därav inte kan kräva att de raderas.  

Rätten till dataportabilitet innebär att den registrerade på begäran ska få ut sina uppgifter eller 

få dessa förflyttade från en personuppgiftsansvarig till en annan. Det kommer krävas tydliga 

standarder och ett bättre samarbete mellan företag som verkar inom samma bransch för att 

underlätta denna förflyttning, något som även David på Varbergs kommun är inne på. Viktigt 

att benämna gällande dataportabiliteten är att det enbart är grunddata, det vill säga de uppgifter 

den registrerade angivit i första skedet som kommer skickas över från en 

personuppgiftsansvarig till en annan, och ej processad data som Marcus på IBM förtydligade. 

Vidare kommer dataportabiliteten underlätta den byråkratiska processen för den registrerade 

när hen vill byta från en tjänsteleverantör till en annan. Beroende på vilken typ av verksamhet 

ett företag bedriver kommer dataportabiliteten och information som de förflyttar påverkas olika. 

Enligt Ulrika Arkefeldt kan ett problem vara att identifiera vad kan räknas som t.ex. 

“maskinläsbart format” då detta är ett av kraven på dataportabilitet vid utlämnande av 

uppgifterna (Arkefeldt, 2017).  

7.1.5 Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde 

Personuppgiftsbiträdets roll förändras i samband med att GDPR träder i kraft. De kommer få ta 

mer eget ansvar och få fler skyldigheter gällande behandlingen, de kan även i vissa scenarion 

omfattas av samma skyldigheter som den personuppgiftsansvarige något som Linda Olsson 

även beskriver i sin studie. (Olsson, 2016) 

Det ökade ansvaret och den förändrade rollen kan bidra till att personuppgiftsbiträdet får en mer 

central roll i verksamheten. Det ökade ansvaret innebär dock att biträdet i större utsträckning 

kan hållas ansvarig för sina handlingar och bli både ersättningsskyldig mot den registrerade och 

påföras sanktionsavgifter. Något som kan både vara positivt och negativt beroende på vilket 

perspektiv man väljer att se det ur, något som även Linda Olsson menar på (Olsson, 2016). Med 

tanke på de förändrade omständigheterna kommer den personuppgiftsansvarige behöva se över 

de avtal som finns med nuvarande biträden något som Ulrika Arkefeldt också beskriver lär vara 

nödvändigt (Arkefeldt, 2017). Det är också centralt att biträdena är införstådda med det ökade 
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ansvaret och att de är medvetna om att de kan drabbas av rättsliga åtgärder om de missköter sitt 

uppdrag. 

Ett scenario när personuppgiftsbiträdet får i princip samma ansvar som den 

personuppgiftsansvarige är vid registerföring. Detta register ska innehålla information som 

tillsynsmyndigheten på begäran ska kunna ta del av. Förhoppningsvis kommer registerföringen 

ge en större spårbarhet gällande vilka uppgifter som behandlas men också underlätta kontrollen 

för både den personuppgiftsansvarige och tillsynsmyndigheten. Kravet på registerföring 

kommer att öka den administrativa belastningen vid personuppgiftsbehandling och därmed 

också kostnaden för behandlingen. För att sköta registerföringen på ett så effektivt sätt som 

möjligt kommer det troligen att krävas någon typ av teknisk lösning som automatiserar denna 

process.  

7.1.6 Säkerhet för personuppgifter 

Ett av de viktigare syftena med förordningen är att skapa ett bättre dataskydd för 

personuppgifter. Detta görs genom att GDPR nu ställer krav på att säkerhet ska finnas genom 

hela livscykeln av en produkt eller tjänst, detta benämns som “Inbyggt dataskydd och dataskydd 

som standard”. Detta gör att behandling, lagring och överföring av personuppgifter ska vara 

skyddade.  

Andra sätt som förordningen skärper dataskyddet är genom att tvinga den 

personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet att vidta lämpliga åtgärder för att skapa en 

lämplig säkerhetsnivå för behandling av personuppgifter. Olika åtgärder som kan införas är 

t.ex. pseudonymisering och kryptering av personuppgifterna. Detta kommer att ställa stora krav 

på både de som tillverkar, implementerar och brukar de system där behandling av 

personuppgifter sker. I ett första led så måste tillverkaren se till att deras system lever upp till 

de krav som förordningen ställer gällande säkerhet, konfidentialitet, integritet och 

tillgänglighet. De som sedan säljer och implementerar systemet har sedan ett krav från kundens 

sida att leverera ett system som lever upp till de krav som ställs på just deras verksamhet, 

beroende på vilken kategori av personuppgifter de behandlar och i vilken omfattning. För 

brukaren av systemen gäller det att användningen sker på rätt sätt och att det utförs regelbundna 

tester för att garantera säkerheten. Detta kan få marknaden för olika typer av 

säkerhetsutvärderingar att växa, såsom riskanalyser, penetrationstester men även för mer 

kontinuerligt säkerhetsarbete. Kravet på säkra system kan leda till att en marknad för säkra och 

skalbara lösningar skapas där systemen är certifierade och framtidssäkra och kan skräddarsys 

efter den typ av personuppgifter som företaget behandlar. Ett mindre företag kanske vill köpa 

in ett system som fungerar när de är 20 stycken anställda men som senare lätt går att expandera 

när de har växt till 300. Detta innebär också att de företag som brukar äldre och i högre grad 

sårbara lösningar tvingas att modernisera sina system. Enligt Margaretha kan detta leda till att 
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man i vissa fall får avveckla föråldrade system. Detta är något som även diskuteras i 

Personuppgiftslagen ersätts av Dataskyddsförordningen där det företag som granskats 

upplevde problem med att anpassa äldre system till de krav förordning ställer (Arkefeldt, 2017). 

Oavsett kan förordningen innebära väsentliga kostnader i både arbetstimmar och inköp av nya 

IT-system för den personuppgiftsansvarige. Detta är även något Li Pettersson kommit fram till 

i sin studie som betonar att det krävs planering för att undgå de höga sanktionerna (Pettersson, 

2017).  

7.1.7 Anmälan av personuppgiftsincidenter 

Det skapas även bättre dataskydd för personuppgifter genom att det när lagen träder i kraft blir 

lag på att de personuppgiftsansvarige måste anmäla personuppgiftsincidenter både till 

tillsynsmyndigheten och vid allvarligare fall till de registrerade som berörs. Sker det en 

personuppgiftsincident ska den personuppgiftsansvarige inom 72 timmar efter det att incidenten 

kommit till dennes kännedom anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Det finns i nuläget inte 

något liknande krav i PuL. Detta är en positiv förändring då medvetenheten hos gemene man 

behöver öka, skulle alla som blir drabbade av en allvarlig incident bli informerade skulle det i 

hög grad göra att samhället får upp ögonen för denna typ av problem. Incidentrapportering 

kommer även kräva rutiner för att upptäcka och rapportera incidenter. Den genomsnittliga 

upptäcktstiden för en IT incident är enligt M-TRENDS 2017 99 dagar (FireEye Inc, 2017). De 

går att ifrågasätta hur relevant det är att en incident ska rapporteras inom 72 timmar om tiden 

för upptäckt i snitt ligger runt 100 dagar. Om en incident upptäcks direkt eller inom den första 

veckan så är det givetvis bra att den rapporteras så fort som möjligt, men efterhand som tiden 

går så blir 72 timmars perioden mer och mer irrelevant. Vad är syftet med att kräva att en 

incident ska rapporteras inom 72 timmar om det är 100 dagar sedan den egentligen skedde. Det 

går även att diskutera varför incidentrapportering inte har funnits tidigare när det i flera år redan 

har varit lag i USA? En tänkbar anledning till detta är att PuL som utfärdades 1998 räknas kan 

ses som en gammal lagstiftning vilket inte gör det så konstigt att delar som incidentrapportering 

inte fanns med när PuL utvecklades.  

Något som ej uppdagades i intervjuerna gällande rapporteringsskyldigheten är vad som ska ske 

efter att en incident skett. Mer bestämt rapporten som ska skickas till tillsynsmyndigheten 

innehållande vad som skett och de åtgärder som är tänkta att genomföras för att förhindra 

framtida incidenter. Vidare är det intressant att få reda på antalet incidenter som mörkläggs i 

dagens samhälle, något som GDPR förhoppningsvis lär förbättra gällande 

personuppgiftsincidenter. 

Andreas Tylenius på Halmstad kommun informerar om att det inom en snar framtid kommer 

ytterligare två lagstiftningar som de så småningom kommer att tvingas lyda under. Det dessa 

lagstiftningar bland annat medför är att de inte endast blir rapporteringsskyldiga gällande 
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personuppgiftsincidenter utan att de även blir skyldiga att rapportera alla typer av incidenter. 

Därefter förklarar Andreas att samtidigt som Halmstad kommun försöker uppnå de av GDPR 

uppsatta kraven, försöker de även bemöta de andra två kommande lagstiftningarna. 

7.1.8 Dataskyddsombud 

Dataskyddsombudet är en ny roll som beskrivs i GDPR och som i vissa fall blir tvingande att 

utse. Den person som utses till ombud anlitas antingen av den personuppgiftsansvarige eller 

personuppgiftsbiträdet. Dess uppgifter kommer bestå av att vara rådgivande, se till att 

behandlingen sker lagligt och agera kontaktperson mellan tillsynsmyndigheten och 

verksamheten. Denna roll liknar i vissa avseenden personuppgiftsombudet i PuL men med 

förändrade uppgifter och med mer krav på saker som denne måste göra. För att dra en parallell 

till verkligenheten är dataskyddsombudet som en revisor som endast tittar på 

personuppgiftsbehandlingen inom en verksamhet. Det sätt verksamheter löser utnämnandet av 

dataskyddsombudet kan variera mellan varje enskilt verksamhet, detta då det är både möjligt 

att hyra in denna roll i form av en utomstående konsult eller som en anställd på verksamheten. 

Det är därmed möjligt att hyra in denna tjänst från en konsultfirma och låta konsulten sköta 

detta uppdrag. Linda Svensson på Varbergs kommun beskrev att de i nuläget hade planer på att 

hyra in ett dataskyddsombud utifrån och därmed undvika problematiken med att behöva utse 

någon som redan jobbar i verksamheten till ombud. Andreas från Halmstad kommun berättade 

hur de istället hade planer på att låta varje enskild nämnd utse sitt egna dataskyddsombud då 

dessa har ett eget ansvar för det verksamhetsområdet. 

7.1.9  Certifiering 

Förordningen ger verksamheter möjligheten till att bli certifierade. Precis som i många andra 

fall så visar certifieringen att du lever upp till en viss standard, i detta fallet den standard GDPR 

ställer på efterlevnad av förordningen gällande dataskydd. Certifieringen är inte obligatorisk, 

utan riktar sig till dem som vill kunna uppvisa för sina kunder att de följer förordningen eller 

att ett visst system lever upp till förordningens standard. Med tanke på branschens förkärlek till 

certifieringar kommer troligen certifieringen att bli ett måste för seriösa företag, något som kan 

hjälpa kunder att sortera bort oseriösa aktörer. Det är på många sätt bra om certifieringen blir 

ett inofficiellt-måste, då detta i vissa avseende kommer tvinga fram ett bättre dataskydd i 

allmänhet genom att uppmuntra företagen att nå en nivå då de kan bli certifierade. 

7.1.10  Överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella 

organisationer 

Där finns både i PuL och GDPR ett flertal undantag från hur personuppgifter får överföras till 

tredjeländer. I GDPR tillkommer ett antal undantag bland annat när det är av allmänintresse, 
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om överföringen enbart görs i enstaka fall och ändamålet med behandlingen väger tyngre än de 

registrerades rättigheter. På det stora hela gör alla undantag, både i GDPR och i PuL att lagen 

respektive förordningen blir lite “urvattnad” eftersom utgångsläget ändå ska vara att överföring 

till ett tredjeland inte ska vara tillåten. Något som även är intressant att titta närmre på är artikeln 

som benämner undantag gällande överföring till tredjeland och vad som gäller vid enstaka fall 

av överföring. Hur mycket nytta är det med att ha ett förbud mot detta när det finns så många 

undantag? 

En intressant aspekt av detta är vilka möjligheter EU kommer ha att verkställa sanktioner mot 

företag i andra delar av världen, exempelvis ett mindre E-handelsföretag i Sydamerika eller 

Asien. De kan mycket väl påföra sanktioner, men förutsättningarna för att företagen eller 

organisationerna ifråga betalar, är helt andra än om företaget hade varit etablerat inom unionen, 

beroende på hur det rättsliga samarbetet ser ut.  

7.1.11  Sanktioner  

För att tvinga fram efterlevnad går GDPR ut med hårda sanktioner för de som inte följer 

förordningens bestämmelser. Det är tydligt att EU vill avskräcka berörda parter från att bryta 

mot lagstiftningen. Detta genom att skylta med möjligheten att få sanktioner på upp till 4% av 

den globala årsomsättningen eller € 20 000 000 beroende på vilket belopp som är högst. 

Möjligheten att påföra sanktionsavgifter begränsas dock av de omständigheter den eventuella 

överträdelsen sker under. Enligt Margaretha Eriksson krävs det en hel del för att det strängaste 

straffet ska utdömas, något som även blir tydligt vid granskning av artikel 83. Därmed är det 

inte sagt att det inte kommer komma prejudicerande fall där det påförs höga sanktionsavgifter. 

Sanktionerna förefaller vara något som de flesta är medvetna om vilket tyder på att företag har 

fått upp ögonen för förordningen. Både Varberg och Halmstad kommun var väl medvetna om 

detta, dock påpekade Varberg att det är osäkert hur stora sanktioner den offentliga sektorn 

kommer kunna påföras. Enligt Linda Svensson verkar det som att dessa i nuläget ser ut att bli 

något lägre än de som förordningen definierat.  

Enligt Marcus från IBM säger lagen lite om hur hård kontrollen eller uppföljningen för vissa 

artiklar kommer att vara. Marcus påpekar även hur det jobbar relativt få personer på 

datainspektionen vilket minskar risken för att bli upptäckt om en verksamhet inte följer 

förordningen. 

Det är möjligt att se på de höga sanktionsavgifterna både som något positivt och negativt, 

självklart är det negativt för ett företag att åka på skyhöga sanktioner som kan innebära att 

företaget går i konkurs. Dock kan dess sanktioner anses som nödvändiga och positiva då PuL i 

detta avseende har varit alltför svag då sanktioner ej påförs vid mindre överträdelser, något som 

minskat lagstiftningens påverkan. Under 2007–2013 var det enligt SR (Sveriges Radio, 2013) 
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bara tre fall som ledde till åtal, detta trots cirka 200 anmälningar om året. Då risken att straffas 

är låg är det tänkbart att detta resulterat i att de personuppgiftsansvariga har varit villiga att i 

större utsträckning frångå lagstiftningen. 

Det ska också bli intressant att se om ytterligare sanktioner införs då GDPR ger medlemsstaten 

möjlighet till detta. Den utredning som publiceras den 12 maj kommer förhoppningsvis att 

klargöra detta och även vad som gäller för den offentliga sektorn. DI kommer förmodligen ej 

använda sig av maxbeloppen i någon större utsträckning utan det kommer röra sig om mindre 

belopp och repressalier.  

7.1.12  Avslutande ord 

I allmänhet finns det i GDPR precis som i PuL ett flertal diffusa begrepp som används, vad 

exakt menas med “lämpliga åtgärder” eller “onödigt dröjsmål”? Ett företag skulle exempelvis 

kunna tolka det på ett sätt, medans ett annat företag tolkar det på sitt sätt. Båda dessa skulle 

anse att deras handlande är korrekt men tillsynsmyndigheten måste välja vilket av dessa som är 

rätt eller komma med ett eget utlåtande. En lösning på detta menar Ulrika (Arkefeldt, 2017) 

skulle vara att det skapas “branschstandarder” såsom uppförandekoder för detta vilket 

förordningen tar upp i artikel 40 och som är något även vi kan hålla med om är en bra idé.  Det 

vore dock fördelaktigt om DI publicerar riktlinjer för hur dessa begrepp ska tolkas så att 

missförstånd undviks.  Detta är lite vad Marcus från IBM beskriver med att ett av de största 

problemen med GDPR är hur förordningen är otydlig på flertalet ställen. Det är tydligt att det 

kommer krävas förtydligande för att underlätta anpassningsprocessen för företag. 

Intervjuerna gjordes våren 2017, det återstår därmed cirka ett år innan förordningen träder i 

kraft. De som intervjuats nämnde att de var väl förberedda på GDPR, detta får dock tas med en 

nypa salt då dem är i ett tidigt stadie med alla förändringar som en verksamhet behöver ta i 

beaktande. På det stora hela kan det vara svårt att bedöma hur pass förberedd ett företag är på 

alla förändringar som GDPR innebär.  

Med cirka ett år kvar till den svenska versionen av GDPR träder i kraft är frågan hur pass 

förberedda företagen är på detta. Om Varberg och Halmstad kommuns förberedelser är 

representativa för hur väl andra kommuner är förberedda så får man anse att de har kontroll 

över situationen. Just nu inväntar dem de utredningar som pågår vilka kommer ge större klarhet 

i hur den svenska versionen av GDPR kommer att se ut. Detta kan ses som en logisk inställning, 

givetvis vore det olämpligt att genomföra några större förändringar eller köpa in dyra system 

innan man med säkerhet vet vad som kommer behövas. I intervjun med Margaretha Eriksson 

menade hon på att företag i allmänhet troligen inte är så väl förberedda. Oavsett om detta 

stämmer eller ej så är det cirka ett år kvar till att förordningen träder i kraft; med tanke på det 

omfattande arbete som en anpassning till förordningens bestämmelser kan innebära börjar det 
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bli ont om tid. Har exempelvis en verksamhet i fråga inte börjat se över vilka eventuella effekter 

förordningen kommer innebära för dem kan det bli mycket svårt att bli klar med 

anpassningsarbetet tills dess att förordningen träder i kraft.  

Marcus Hallberg från IBM menar att inställningen till GDPR varierar inom deras kundkrets 

med hur vissa är pålästa och insatta i förordningen och där med väldigt oroliga. Andra som inte 

är insatta eller tycker att de inte kommer beröras är mindre oroliga. Något som är säkert är att 

alla företag som på något sätt behandlar personuppgifter kommer att beröras av de förändringar 

som förordningen medför. 

7.2 INTERVJUDISKUSSION 

I resultatdiskussionen läggs förhållande mycket vikt vid vad respondenterna bidragit med under 

de intervjuer som företogs under studien. Något som är viktigt att diskutera är det faktum att 

två respondenterna bedriver utbildning eller jobbar med att ta fram lösningar för att hantera den 

problematik som GDPR medför. Detta gör att de har en bra insikt i hur det ser ut på marknaden 

och hur företag ser på förordningen, men det innebär också att det kan ha ett intresse av att föra 

fram vissa budskap för att lyfta sin egen verksamhet. Detta gör att denna information måste 

värderas extra noga, då det kan finnas information som är vinklad eller missvisande. Det samma 

gäller de övriga respondenterna som kan vilja presentera sin verksamhet i god dager. Frågan är 

hur benägna organisationer i allmänhet är att tala om brister i verksamheten.  

Det kan även vara rimligt ur ett företagsperspektiv, att ej vilja svara på intervjuer om ett ämne 

som företaget i fråga ej har påbörjat det förberedande arbetet. Eller det faktum att företag ej vill 

ge ut vart dem är i anpassningsarbetet för att på så vis undvika att klassas som långsamma 

jämfört med konkurrenternas anpassningsarbete. 

7.3 METODDISKUSSION  

Det fanns under studiens genomförande ett visst problem gällande den metodik som valts för 

att genomföra själva jämförelsen av lagar. Detta då den komparativa metodiken inte riktigt är 

avsedd för den typ av grundläggande jämförelse som vi utfört. Precis som det nämns i 

problematisering av metoden så utfördes inte alla steg av den komparativa processen; då detta 

var överflödigt för att besvara vår angivna frågeställning. Vi anser att vi med hjälp av vår 

förenklade metod ändå lyckades åstadkomma de vi syftade till, det vill säga att identifiera och 

utröna skillnaderna mellan PuL och GDPR. Det går självklart att argumentera för att en djupare 

analys av de bakomliggande orsakerna hade bidragit till en djupare förståelse för förordningen 

och anledningen till att varje artikel är utformad på det sätt som den är. Både gällande det 

generella syftet men också orsakerna till de olika bestämmelserna i förordningen. Detta hade 
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givit en mer nyanserad bild av förordningen men hade inte varit relevant utifrån den valda 

frågeställningen. Med tanke på förordningens omfattning så hade en djupdykning i varje artikel 

också varit alltför omfattande och tidskrävande. Det hade varit möjligt att göra en djupare 

analys av ett kapitel eller ett område i GDPR; detta hade lämpligast gjorts som en egen studie, 

precis som i fallen med de arbeten som nämns i forskningsbakgrunden. 

En annan aspekt av jämförelsen som kan vara av relevans att förklara närmre är varför 

jämförelsen utfördes mellan GDPR och PuL, varför inte GDPR mot DPD? DPD som är GDPR:s 

föregångare borde vara ett mer naturligt val. Det faktum att DPD är ett direktiv förändrar dock 

förutsättningarna för att utföra en jämförelse. Eftersom ett direktiv endast definierar mål som 

en lagstiftning ska uppnå utan att egentligen definiera hur, innebär detta att det finns skillnader 

mellan DPD och den svenska implementationen, PuL. En jämförelse mellan DPD och GDPR 

hade därför i många avseende varit irrelevant. Av denna anledning var det en självklarhet att 

jämförelsen skulle utföras mellan PuL och GDPR. 

Det nämns i metod problematiseringen att det potentiellt skulle kunna finnas en viss 

problematik gällande intervjuerna och organisationernas benägenhet att vilja deltaga i dessa, 

något som också slog in. Trots att flertalet organisationer kontaktades genomfördes bara fyra 

intervjuer. Vad beror då det låga antalet deltagare på? Precis som Marcus på IBM säger så är 

GDPR ett väldigt hett ämne just nu, detta tyder på att det är många som är behöver hjälp och 

eventuell är dåligt förberedda.  Organisationerna kan av denna anledningen vara mindre 

benägna till att ställa upp på intervjuer, då de inte vill skylta med att de inte är förberedda.  

Det låga antalet intervjuer innebär givetvis ett problem då det är svårt att dra några konkreta 

slutsatser med ett sådant begränsat underlag. Det är även ett problem ur en forskningssynpunkt 

att dra för hårda slutsatser efter vad som framkommit vid intervjuerna. Detta då endast speglar 

den subjektiva bedömning som den intervjuade gör av en situation, exempelvis vid frågan om 

hur bra förberedda den tillfrågade verksamheten är inför att GDPR träder i kraft. Personens 

möjlighet att bedöma detta beror helt på vilken inblick denna har i övriga verksamheter, vilket 

gör att det även går att ifrågasätta huruvida det är relevant fråga. Ett annat problem som togs 

upp i intervjun var den bristande erfarenheten när det kommer till att genomföra intervjuer något 

som skulle kunna leda till att det i vissa fall ställdes ledande frågor från intervjuaren. Även om 

detta inträffade vid enstaka tillfällen, utfördes intervjuerna överlag på ett objektivt sätt utan att 

den som utförde intervjun påverkade respondentens svar. En positiv aspekt av intervjuerna är 

att de i huvudsak utfördes verbalt, något som gav goda möjligheter till att ställa följdfrågor och 

få vissa resonemang förtydligande. Något som inte hade varit möjligt om intervjuerna hade 

utförts via mail eller dylikt. I de fall då intervjuerna ej utfördes verbalt var svaren tillräckligt 

utförliga och detaljerade för att ta med dem som resultat. 
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Studiens resultatavsnitt skrevs till största del under mars - april månad 2017. Detta ledde till att 

den utredning som presenterades den 12 maj av regeringen ej kom med i resultatavsnittet. 

Denna utredning kom till att förtydliga vissa delar av förordningen som varje medlemsstat 

själva fick reglera; exempelvis hur sanktionerna till offentliga sektorn förändrats samt vilken 

minimiålder ett barn i Sverige ska vara för att ge godkänt samtycke utan föräldraansvarig.  
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8 SLUTSATS 

Under jämförelsen har vi konstaterat att GDPR i många avseende är mycket lik PuL, det 

kommer dock ske ett antal förändringar som kommer att få betydande konsekvenser för de 

företag som behandlar personuppgifter i sin verksamhet. De skillnader som görs gällande, syftar 

i många fall till att stärka dataskyddet och den registrerades rättigheter. I många avseende 

kommer de skillnader som stärker den registrerades rättigheter och dataskyddet ge positiva 

effekter för den registrerade, men leda till merkostnader för de som behandlar uppgifterna. Hur 

mycket resurser som de berörda verksamheterna behöver spendera på anpassningen, beror dels 

på i vilken omfattningen de behandlar uppgifter men också hur deras processer ser ut i nuläget. 

Några av de stora skillnaderna som vi anser kommer leda till betydande förändringar är; rätten 

till radering, det utökade tillämpningsområdet, rapporteringsskyldighet vid 

personuppgiftsincidenter och kraven på ökat dataskydd.  Gemensamt för många av de stora 

förändringarna är, hur de kräver att de som behandlar personuppgifterna har kontroll och insyn 

i behandlingen. De ansvariga måste ha god kännedom om sina system, vilka personuppgifter 

de behandlar och hur de ska skydda dessa. Saknas detta kan det bli tämligen svårt att leva upp 

till förordningens bestämmelser. Det faktum att förordningen gäller i princip all behandling av 

EU-medborgares uppgifter, oavsett vart i världen denna behandling sker är ett stort steg framåt 

för deras rättigheter. Detta då den registrerade i teorin kan bibehålla kontrollen över sina 

uppgifter även då behandlingen sker utanför unionens gränser. Just den registrerades ökade 

rättigheter är något som genomsyrar stora delar av förordningen och får anses vara en av de 

betydande skillnaderna i jämförelse med PuL.  

En av frågorna som denna studie syftar till att besvara är hur företag och organisationer upplever 

att de kommer påverkas av GDPR. De som intervjuats har i samtliga fall påstått att deras 

verksamhet i stor omfattning kommer att påverkas av förordningen. I många fall har de talat 

om att den nya förordningen ställer helt nya krav på deras verksamhet vilket kommer kräva ett 

omfattande arbete för att anpassa verksamheterna till de nya bestämmelserna. Vi menar att det 

i huvudsak är fem faktorer som påverkar i vilken utsträckning en verksamhet berörs av GDPR. 

Vi anser att dessa faktorer är verksamhetens storlek, omfattningen på behandlingen, vilken typ 

av uppgifter de behandlar, nuvarande rutiner och processer samt hur god kontroll de har på 

uppgifterna. Detta då dessa faktorer exempelvis påverkar kraven gällande registerföring, 

dataskyddet och dataskyddsombud. Det har också framkommit att vissa av förordningens 

bestämmelser i högre grad går att applicera på vissa typer av verksamheter. Ett bra exempel på 

detta är dataportabilitet vilket kommer att påverka somliga verksamheter väldigt mycket och 

andra i väldigt liten utsträckning.  

De organisationer som vi talat med under studien har varit väl medvetna om GDPR och även 

påbörjat det förberedande arbetet. Då den svenska versionen av lagen inte är färdigställd har de 
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inte varit benägna att vidta några större åtgärder ännu. Vilket får anses vara ett fullt rimligt och 

logiskt sätt att hantera situationen. 

Slutligen kan vi konstatera att denna förordningen kommer att påverka allt ifrån den enskilda 

individen till de största organisationerna. Även om förordningen kan ses som något negativt ur 

ett företagsperspektiv menar vi att förordningen kommer ge positiva effekter både för individen 

och för organisationerna. Även om det kommer kosta att anpassa verksamheten till 

förordningen så kommer det i slutändan innebära att databehandlingen och IT-systemen blir 

säkrare vilket kan öka kundens tillit till verksamheten. 
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9 VIDARE FORSKNING 

Under denna studie har de största skillnaderna mellan PuL och GDPR utrönts. Studien har även 

givit en inblick i hur olika verksamheter ser på den nya förordningen och hur de hanterar denna.  

Studien har visat på ett behov av fortsatt forskning och kanske framförallt en uppföljning av 

GDPRs effekter och hur förordningen efterlevs. Utifrån studien hade det varit intressant att 

genomföra en uppföljning gällande implementationen om ett år precis innan lagen träder i kraft, 

och sedan granska efterlevnaden om två till fem år. Detta skulle kunna göras dels på en generell 

nivå men även på en branschspecifik nivå. Det finns även ett behov av att utföra en mer 

djupgående granskning kring specifika delar av förordningen till exempel 

rapporteringsskydligheten vid personuppgiftsincidenter speciellt i förhållande till den rådande 

genomsnittliga upptäcktstiden. Då ett av målen med förordningen är att skapa en unifiering av 

personuppgiftslagstiftningen hade det varit intressant att göra en uppföljning kring 

implementationen i de av GDPR berörda länderna och huruvida detta mål nåddes eller inte. 

Förhållandet mellan GDPR och US Privacy Shield hade även varit av intresse att granska. Det 

hade även varit möjligt att i framtiden titta på eventuella brister i lagtexten i förhållande till 

förordningens syfte, t.ex. områden som är tänkta att täckas av lagen som på grund av olika 

omständigheter inte täcks. 

Vidare finns det ett behov av att titta på olika typer av tekniska lösningar för att möta den 

problematik som finns kring vissa av de krav som förordningen ställer. Detta skulle till exempel 

kunna vara något system eller någon process för att hantera dataportabilitet, rätten att bli glömd 

men också mer generella aspekter såsom datasäkerheten. Det skulle även vara möjligt att 

utveckla någon typ av process för utvärdering av system i förhållande till de krav som 

förordningen ställer på verksamheten. Efter det att förordningen träder i kraft hade det även 

varit intressant att granska och jämföra olika tekniska lösningar med avseende på effektivitet, 

residual data etc.  

Det hade även varit av intresse att studera hur en specifik eller flera branscher påverkas gällande 

de tekniska åtgärder de kan behöva införa i och med förordningen. Exempelvis hur rätten att 

bli glömd samt dataportabilitet ska fungera i praktiken. 
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11 APPENDIX 

I detta appendix redovisas de fullständiga intervjuerna, då dessa är rena transkriptioner av 

intervjuerna kan språket förefalla konstigt och osammanhängande i textform. 

11.1  TECKENFÖRKLARING 

Nedanstående tabell förklarar de tecken och markeringar som används då de fullständiga 

intervjuerna redovisas. 

Tabell 1 - Teckenförklaring 

[] innehåller kortare yttrande från intervjuaren, t.ex. [Mm], samt förtydligar det sagda [med kursiv 

stil] 

|| markerar överlappande prat (där dubbelpratet börjar respektive slutar, dock endast en markör 

om överlappningen pågår under resten av repliken 

= Markerar textavsnitt som hakar i det kommande/föregående, dvs 

[---] Markerar pauser, fler streck, längre paus 

text markerar betoning 

() innehåller icke-verbala ljud (skratt, hostning osv) resp. adjektiv som förtydligar hur pratet 

framförs (t ex viskande) 

(?) Markerar osäkerhet i utskriften 

IN Intervjuaren 

RE Respondent 

Hämtad ur “Att presentera kvalitativa data - Ulrica Nylén” 
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11.2  HALMSTAD KOMMUN – ANDREAS TYLENIUS 

Innan det denna intervjun utfördes hade vi ringt upp Andreas, han hade då inte tid utan bad oss 

återkomma efter ett antal minuter. RE är Andreas och IN är Erik Elvland. 

RE Andreas. 

IN Hallå Andreas, det är Erik igen. 

RE Hallå hallå. 

IN Är du redo? 

RE Jag är redo, absolut! 

IN Det är då så att vi underför då en undersökning [-] och du har lov att vara anonym om du vill detta och 

att jag samtidigt nu spelar in detta samtal för att det måste transkriberas i framtiden. [-] Godkänner du 

detta? 

RE Absolut! Jag behöver inte vara anonym, det är helt okej, absolut. 

IN Perfekt! [---] Då undrar jag, vilken roll har du inom Halmstad Kommun? 

RE Jag jobbar som digitaliseringschef och CIO. 

IN Okej! Hur länge har du jobbat inom detta område? 

RE Just i den här funktionen har jag jobbat sedan ehh.. hösten 2015. 

IN Okej, okej. I vilken omfattning och vilka kategorier av personuppgifter behandlar ni i er verksamhet? 

RE Eh [--] Ja alltså, nu jobbar jag ju som övergripande..övergripande digitaliseringschef och IT-chef och 

[Aa] vi har ju [---] jag har svårt att kanske svara exakt  här eh.. däremot så har vi ju väldigt mycket 

personuppgifter som vi sparar utifrån att vi bedriver en verksamhet där vi har med väldigt många olika 

å göra med. 

IN Aaa, okej aaa 

RE Vi har ju till exempel eh [----] hela hemvårdsförvaltningen och socialförvaltningen där vi har väldigt 

mycket uppgifter om personer. [mm] men vi har ju också barn- och utbildningsförvaltning och 

utveckling och arbetslivsnämnd och så där vi också har väldigt många personer att förhålla oss till. Så 

att, vi har ju väldigt många målgrupper som vi behandlar uppgifter utifrån den lagstiftningen. 

IN Aaa. det.. okej aaa. Så ni behandlar alltså uppgifter för minderåriga? 

RE Aaa, det gör vi absolut. 

IN Och har ni känsliga uppgifter? 

RE Aaa, det har vi. 

IN Okej okej,[---] nästa fråga här… I vilken omfattning känner ni till GDPR? 

RE Vi har ju vatt väl medveten om den nya dataskyddsförordningen under ganska lång tid [när..(?) 

kännedom?]..Ja, det var ju egentligen [-] efter somm.. ja förra sommaren nån gång där så… så visste vi 

väl att det var på gång så.. 

IN Okej [--] Vad… Nu tänker jag gå in på detaljrika saker här i GDPR som antagligen ni känner till... Vad 

har ni för uppfattningen av GDPR i..med datasäkerhet och hur.. vad har ni for information om de här. 

RE Jaa alltså, nu har vi ju genomfört en hel del utbildningsinsatser..eller en hel del, vi har genomfört två 

utbildningsinsatser, vi har ytterligare en planerad för olika personal i verksamheten [okej] och då är det 

ju jag tillsammans med säkerhetschefen men vi håller oss på en ganska övergripande nivå sen har vi ju 
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med en jurist då som..som har detalj kunskapen om hela den nya dataskyddsförordningen [okej]. Så jag 

har inte detaljkunskapen kring allting i det förslaget som nu finns. 

IN Nä okej, nä men självklart. åh vad är er uppfattning av GDPR gällande upphörandet av 

missbruksreglen? 

RE De e nog.. jag har nog väldigt svårt åh...åh svara exakt för det är ju vår jurist som e duktigare än vad 

jag är på just dom..dom detajlfrågorna kring lagstiftningen helt enkelt. [okej...aa] och om du vill så kan 

du naturligtvis få hans uppgifter också om du vill ringa honom och intervjua honom och hälsa från mig 

IN Aaa, jätte gärna..men det kan vi ta efteråt tror jag 

RE Det kan vi absolut göra. 

IN Underbart, Vilka effekter tror ni att GDPR kommer får på erat företag inom er branch de vill.. 

 

RE Aa, den kommer ju få väldigt stora effekter. detta är ju..detta stärker ju individens rättigheter på olika 

sätt.[-] hur vi då ska kommunicera med varandra och hur vi ska behandla dennes uppgifter. Och ger 

också denne rätten så att säga att helt enkelt hämta ut alla sina uppgifter och avsluta sina..sitt ärende så 

att säga i kommunen. Och så det ställer helt nya krav på oss som kommun och behandla uppgifter än 

vad vi har idag. 

IN Aaa, det stämmer[-] 

RE Och det är ju också så att.. om inte vi sköter oss så kommer det förmodligen att utdömas ett vite eller 

ett skadestånd då.. som förmodligen blir väldigt kännbart också. 

IN Mmm, har ni kännedom om detta vitet, hur stort det kan bli? 

RE Ja, det var ju.. stora miljonbelopp alternativ 4% av verksamhetens omsättning om jag kommer ihåg helt 

rätt [mmm] så det är ju väldigt omfattande..omfattande konsekvenser om det är så att vi gör fel helt 

enkelt. 

IN Ja.. det..ja.[-] Nästa fråga här.. Hur anser ni att GDPR kan påverka eran verksamhet och vad är den 

största problematiken kring detta? 

RE Ja, alltså det är väl..å ena sida så är det ju väldigt bra att.. att.. att..man förstärker den enskildes 

rättigheter, hur vi från..som en myndighet så behandlar uppgifter… så det tycker vi väl e bra å ena 

sidan. Å andra sidan så...så ställer det ju helt andra krav på all vår personal som behandlar olika typer 

av uppgifter. Och det ställer helt andra krav på organisationen och det ställer också andra krav på att vi 

ska utse dataskyddsombud och helt enkelt jobba... vi måste avsätta mer resurser även för detta området 

helt enkelt. 

IN Okej, har ni utsett ett dataskyddsombud ännu? 

RE Nä det har vi ju inte utan vi har ju utifrån personuppgiftslagens lagstiftning där har vi ju PuL ansvariga 

och så… men vi har inte utsett några dataskyddsombud än utan det kommer vi vänta med till hösten 

egentligen i så fall, för att nu vet vi ju inte riktigt om det kommer ske några förändringar här efter maj 

månad i den nya lagstiftningen. [Mmm] så att under hösten så kommer vi ju att jobba vidare med dom 

delarna också, och i så fall utse..låta verksamheten utse dataskyddsombud. Så det är ju nånting som 

kommer pågå. 

RE Varje nämnd så att säga är ju sin egen myndighet i detta och äger ju då ett ansvar för att uppfylla helt 

enkelt den nya lagstiftningen och förordningen. [aaa] Så att det kommer nog se lite olika ut...vissa utav 

nämnderna kommer jobba med det och utse det redan under hösten och andra kommer nog att göra det 

under våren i anslutning till att den nya lagstiftningen träder i kraft helt enkelt i maj 2018. 
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RE Okej, mmm. Nästa fråga här, vilka eventuella problem ser ni med GDPR i förhållande till er 

verksamhet? 

Det är ju..jag tror att juristen kan svara mycket bättre än vad jag kan, men däremot så..det kräver ju 

andra... andra sätt att arbeta andra sätt att förhålla sig till den information som vi..vi har helt enkelt och 

andra arbetssätt än hur vi .. vi jobbar idag helt enkelt. 

IN Aaa okej, aaa. Har ni påbörjat det förberedande arbetet med GDPR? 

RE Aaa, jag tror att vi är en utav dom kommunerna i sverige som har förberett mest faktiskt. 

IN Aaa, vad bra 

RE Vi har...vi är flera personer som jobbar med det och vi har informerat så att säga flera politiska arenor 

om den nya lagstiftningen och vi har också informerat dom högsta cheferna om vad det innebär. Vi har 

också genomfört två utbildningar och ytterligare en utbildning på gång här nu i maj månad. [Okej] Och 

Dessutom så har vår kommun jurist varit ute då i olika sammanhang och pratat på olika kommunala 

bolag med flera [(?)] . Sen har vi ju två andra, minst två andra lagstiftningar som träder i kraft där från 

och med 2018 och så det är lite andra krav också som åligger oss som kommun här nu framöver (?) = 

IN = Var är detta för (?) som kommer nu 2018? 

RE Vi har ju en ny säkerhetsskyddslagstiftning som gäller rikets säkerhet och sen så har vi också ett så 

kallat NIS-direktiv som vi .. där vi behöver förmodligen jobba på ett helt annat sätt och rapportera till 

den nationella nivån vad gäller incidentrapportering det vill säga olika typer av angrepp som någon gör 

gentemot våra datasystem och motsvarande. 

IN Okej 

RE Så att vi håller ju på och försöker förbereda oss för mer än GDPR just nu. 

IN Aaa, men nu...nu tar jag nästa fråga här..vart någonstans är ni i processen har ni gjort några 

förändringar åtgärder för att anpassa  er för policys eller regler för GDPR? 

RE Aa, vi är ju i ett förstadie kan man säga där vi har gett samtliga chefer då i hela koncernen i uppdrag att 

fundera över hur det påverka dom och deras myndighet på olika sätt. Sen är vi ju väl medvetna om att 

vi måste ta fram dom styrdokument det vill säga policy,riktlinjer eller handlingsplaner eller 

anvisningar då [mmm] så att de avser den nya lagstiftningen så att vi kan både informera alla om vad 

som gäller men också följa upp så att vi verkligen har gjort det som vi ska göra. 

IN Okej, ja men jättebra. Har ni gjort några tekniska åtgärder till exempel köpt in ett system eller liknande 

för att anpassa er? 

RE (Harkling) Vi har inte köpt in några särskilda system för att anpassa oss än.. för att vi vet ju inte riktigt 

än...vi väntar ju också på att Sveriges kommuner och landsting ska komma ut med ett förtydligande om 

vad dom kommer ta ansvar för och vad är det respektive kommun behöver ta ansvar för och det 

kommer vi nog få...den...den riktningen kommer vi få här under maj månad. [Okej] Så vi går inte in 

och köper några särskilda system och sånt just nu… just nu följer vi utvecklingen och kommer anpassa 

oss efterhand utifrån den händelseutvecklingen som är helt enkelt. 

IN Okej, har ni gjort några förändringar gällande dataskydd, likt kryptering eller pseudonymiering eller 

kommer ni att göra nåt sånt? 

RE Ja, vi kommer säkert och vidta olika typer av åtgärder även kring den delen. Vi jobbar ju hela tiden 

med att försöka öka vår informationssäkerhet och säkerhet i övrigt och då ingår dom delarna där också 

så det jobbar vi ju ständigt med helt enkelt. 

IN Okej. 
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RE Men vi har inte vidtagit några särskilda åtgärder i detta läget utan just nu så är vi i ett 

förberedelsearbete inför den nya lagstiftningen då som träder i kraft om drygt ett år då. 

Aaa. Den sista frågan här. Har ni köpt in några tjänster likt konsultering eller jurister eller liknande 

som det du sa tidigare. 

RE Vi har inte gjort det utan vi har ju  egen jurist som är duktig på detta området och som vi använder oss 

utav för närvarande då. [Okej] Sen kan det vara så att vi kommer att köpa in resurser så småningom 

men just nu så gör vi inte. 

 Nä okej. Det var faktiskt alla mina frågor jag hade till dig. 

RE Ja. 

IN Då får jag verkligen tack för din (?). 

 

11.3  VARBERG KOMMUN LINDA SVENSSON & DAVID JOHANSSON 

Detta transskript har föregåtts av ett samtal men då inspelningen inledningsvis inte fungerade 

saknas denna del. Allt material från den huvudsakliga intervjun finns dock med. De intervjuade 

godkände även att intervjun spelades in till transkribering samt att de inte behövde vara 

anonyma. ”RE1” motsvarar Linda Svensson och ”RE2” David Johansson, IN är Johan Brink. 

 

IN Ja, men vi börjar väl då. 

RE1 mmm 

IN Vilken roll har ni inom Varbergs kommun? 

RE1 Då börjar jag. Jag jobbar som utvecklingsstrateg på IT avdelningen i Varbergs kommun. Jag jobbar på 

uppdrag av kommunstyrelsen med diverse frågor som är kommunövergripande när det gäller 

digitalisering. Däri ingår naturligtvis informationssäkerhetsfrågor. 

IN Jepp. 

RE2 mm, jag jobbar som systemtekniker på IT-avdelningen, så jag jobbar ju med teknik, väldigt blandat, 

mycket Windows servrar, lite brandväggar och även då IT-säkerhetsfrågor. 

IN Okej, hur länge har ni arbetat inom detta område? 

RE2 Tre år för mig i alla fall. 

RE1 mmm, jag har varit på IT-avdelningen i två och ett halvt år. Men har en jättelång kommunal erfarenhet 

av frågor kring sekretess och PuL och sånt har dykt upp i olika sammanhang. 

IN Jepp. 

RE1 Över trettio år.(skratt) 

IN Okej, de är väldigt länge. 

RE1 Så det har verkligen förändrats, kan man säga. 

IN ja, i vilken omfattning och vilka kategorier av personuppgifter behandlar ni på kommunen?  Till 

exempel känsliga personuppgifter. 

RE1 Nu är det ju så om du tittar på personuppgiftslagen, på PuL så  är det  ju respektive nämnd som har 

ansvar för vad som finns inom i de olika systemen, vars ens verksamhetssystem. Sen har vi ju centrala 
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system på IT där det finns personuppgifter också, så att nån mer sån här riktigt övergripande bild på 

allt det har vi inte men vi har koll på våra egna, eller där vi är systemägare och systemförvaltare. 

IN Jepp 

RE1 Har du något att tillägga David? 

RE2 Nej, egentligen inte. [---------] Det finns ju en massa olika, det finns ju vårdsystem inom kommunen till 

exempel [mmm], vi vet ju inte exakt vilka uppgifter dem har i de såklart, men det är en kategori som 

ofta är känslig. [jo] [----] Så är väl ett bra exempel på känsliga uppgifter. 

RE1 Skolan har ju mycket, alla omdömen och sånt som de skriver. 

IN Okej, Ja, I vilken omfattning har ni kännedom om GDPR? 

RE1 Om den nya lagstiftningen menar du [japp] eller [den nya lagstiftningen] förordningen? 

RE1 Ja, nä vi är ganska väl förberedda kunskapsmässigt eller så, vi har försökt att ta till oss all information 

och all kunskap vi kan få, gått lite kurser och så har vi gjort. 

IN Okej, har ni haft utbildningar på kommunen? 

RE1 GDPR, ja. 

RE2 Ja. 

IN Okej. 

RE1 Jag deltog redan förra året, när det väl började att komma ut liksom att den verkligen skulle träda i 

kraft så, var jag iväg på lite andra kurser och så [japp]. När mycket var mer frågetecken kanske än vad 

man ser idag.  Det klarnar ju mer och mer. 

IN Ja, det har väl klarnat en del. 

RE1 Ja, men riktigt klart blir det väl inte innan resultat är inne och de har satt foten ner i dom utredningarna 

som pågår. 

IN Aaa, det datainspektionen har ju utredning nu till maj. 

RE1 Ja, det kommer någonting i augusti också. Det är två tillfällen. 

IN Mmm, vad har ni för uppfattning av den kommande förordningen då i när det gäller datasäkerhet? 

RE1 [-----]Nä, det blir bättre koll.. 

RE2 Precis… 

RE1 Det blir bättre för dem som vi, för invånarna,säker.. bättre säkerhet, de får andra möjligheter, just det 

här med att man får bättre insyn i vad vi, hur vi hanterar personuppgifterna (?) till det. 

RE2 Precis, vi kan ju tillgängliggöra resurser och pengar för att jobba mer med dem frågorna i och med att 

det blir ett hetare ämne. Vilket också är bra. 

RE1 Mmm 

RE2 Annars är det ju ofta kanske nedprioriterat, för att det är ..det spelar inge roll förrän någonting händer 

oftast. 

IN Mmm 

RE1 PuL var ju för tandlös… 

IN Ja, att det döms inte ens ut om det är ringa fall. 

RE2 Precis. 

RE1 Nä, den var helt tandlös. 
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IN Ja, Vad har ni för uppfattningen när det gäller rätten att bli glömd som kommer då..i nya 

lagstiftningen? 

RE2 Det blir spännande uppgift att lösa 

IN Aa och sen det kommer ju rätt till dataportabilitet att man ska ha rätt att flytta sina uppgifter till en 

annan verksamhet, en annan kommun till exempel...Hur ser ni på det? 

RE1 Det är ju egentligen rent tekniskt kan jag inte svara på det men det är ju bara att anpassa sig kan man 

säga till den lagstiftningen och se till att vi har rutiner och vet hur vi ska göra sen vet jag inte så mycket 

om det. Kommunerna har ju sitt område som man jobbar med det är ju ingen som säljer tjänster så. 

RE2 Det ställer ju krav på mer standarder och samarbete mellan kommunerna för att göra det lätt att byta 

mellan olika kommuner och få med sig vad man ju har för ärende med dem och sånt där. Så de är, för 

alla invånare blir det väl bara positiva effekter och för oss blir det skojiga utmaningar egentligen bara. 

RE1 Ja. 

IN Vad tycker ni om de kraftigare sanktionerna som kommer med GDPR. Det är ju rätt så stor skillnad 

mot PuL? 

RE1 Nu vet vi ju inte riktigt vad det, hur det kommer falla ut när det gäller offentlig sektor. Vi tror ju inte 

att det blir så kraftiga som man säger i lagstiftningen utan det kommer nog bli något lite lägre för 

offentlig sektor. Tippar man ju idag.  Men annars är det väl bra att det verkligen blir vite och att det blir 

sanktioner för det är nog enda sättet att få ordning och reda på det om vi nu ska jobba på det sättet som 

man vill i lagstiftningen. 

IN Aaa, insamling av samtycke förändras ju att det ska va klart och koncist och så där när man ger det, hur 

ser ni på det? 

RE1 Nä det är helt enkelt att hitta mallar för och rutiner för hur vi begär in samtycke. Vi begär in samtycke 

redan idag när det gäller elever och uppgifter till skolan (?) [Ja]. Så att det är väl att se över rutinerna 

och anpassa sig helt enkelt. Det är ju det som gör att vi har ett lite gediget jobb att göra här under året. 

RE2 Precis. Förfina e-tjänster och så där för att automatisera det här samtycket insamlingen på ett enkelt sätt 

och sånt där med. 

IN Jo, det är ju rätt. Vilka effekter tror ni att GDPR kommer att få kommunerna i allmänhet, i stort så att 

säga? 

RE1 Lite grann var väl du inne på det David? 

RE2 Ja, förhoppningsvis ökar väl samarbetet mellan kommunerna och det blir bättre ordning. [------] 

RE1 Ja, det tror jag också. Alla står ju i samma läge. 

RE2 Precis precis, och vi kan ställa mer krav på våra leverantörer som ofta är, det finns inte jättemånga 

inom offentlig sektor. Vi kan ju samlat ställa mer krav på de systemen vi använder i samtliga 

kommuner. [Jo] 

RE1 För det är ju också en förändring i lagstiftningen ju att även leverantörerna blir ansvariga innan låg ju 

hela ansvaret på den som ägde informationen. Men nu kan även leverantör som har, där det sker 

incidenter där man lämnar ut personuppgifter på ett (vite?). 

RE1 Så det blir ju att se över våra avtal. Och jag tror att om man tittar på leverantör sidan så kan man väl se 

att, att det kan bli svårt för mindre leverantörer av tjänster... 

IN Att kunna anpassa sig? 

RE1 Ja, för vi måste ju ställa en säkerhet på att de kan betala det här eventuella vitet som kan uppstå. 

[mmm] Ja, så det kommer nog förändra marknaden också på det sättet. 
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IN Ja det är intressant att höra. Hur anser ni att GDPR kan påverka just eran verksamhet eller vad skulle ni 

säga är den största problematiken? 

RE1 Ja, vad säger du David om de här utmaningarna som du tyckte var spännande? (skratt) 

RE2 Det är väl, antagligen kommer det väl vara tid som är största utmaningen,  många system… 

IN att det kommer ta mycket tid att anpassa? 

RE2 Precis, många system och antagligen mycket åtgärder som ska göras.[---] För oss på IT då. 

IN Mmm 

RE1 Vi har ju börjat nu igen och göra en informationsklassning av samtliga system och har gjort dom vi 

äger på IT. Det är klart vi ska göra det med, stötta verksamheten med att göra det på alla system så det 

kommer ju ta jättemycket tid. Och sen att man får en samlad bild av de åtgärder som behöver göras och 

sen genomföra dem. Men först man ju veta vad man behöver genomföra. 

RE2 Mmm 

IN Ja, och vilka eventuella problem ser ni kan uppstå till er verksamhet? Om det redan nu har påbörjat och 

ser att det här är… 

RE1 Kompetensen och kunskapen hos medarbetarna, är en utmaning. Hur vi ska nå samtliga medarbetare 

inom det här området det är en jätteutmaning. 

IN Du nämnde innan att ni gjort intervjuer...nä ni hade gjort utbildningar för… 

RE1 Aa, men det är inte alla ..asså du har inte för hela, i och för sig kör vi en nano-learning nu för alla 

medarbetare men bara det här  att få dem att göra, att gå de här kurserna i den där vardagen som jag är 

inne i den är inte enkel. Många känner nog att det här behöver inte jag ta till mig, det här är en svår IT 

fråga, det här får andra ta ansvar för och, alltså lite grann sådär kan jag känna att det är. Där är en 

utmaning. 

IN Att få in den mentaliteten hos alla personer… 

RE1 Ja medvetenheten, man jobbar ju med integritetskänsliga..dem som jobbar med känsliga uppgifter har 

ju det i sitt yrke i övrigt men hur man sen hanterar det när det kommer in i system eller nånting där tror 

jag att gemene man är lite godtrogen. Det kan man ju se i sociala medier. Och då kanske man inte 

tänker på att “men här kan, här måste vi jobba på ett annat sätt i våran verksamhet nu “ för att det finns 

en lagstiftning som gäller si och så. Den är inte alldeles lätt att förklara. 

IN Nä, det kan bli lite problematiskt.  

RE1 mmm. 

IN Har ni påbörjat, eller hur går det förberedande arbetet inför att GDPR träder i kraft nästa år? 

RE1 Ja, det har vi ju gjort, dels med den här klassningen, sen den gruppen som vi har tillsatt David. 

RE2 mmm. 

RE1 Den kanske du ska, kan berätta mer om.. 

RE2 IT-säkerhetsgruppen? 

RE1 Ja. 

RE2 Precis, det är något vi har bildat, när kan de ha varit...för ett år sen ungefär. För att jobba med dem 

frågorna och genomgått lite tester och sådär för att ha grejor att arbeta med.  [-------] Sen det är väl 

mycket policys och sånt som vi...börjar förfina. 

IN Jag har en efterfråga här ja  har ni gjort några konkreta förändringar redan nu med policys och regler 

och sådär. 
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RE2 Vi har väl mest identifierat att vi behöver förtydliga många policys för det finns många men dem är 

gamla och de klargörs inte tydligt för medarbetarna. Det är har vi sätt generellt ganska mycket tycker 

jag. 

RE1 Sen har vi en kommungemensam informationsäkerhetsgrupp som leds av kommunledningen 

(?)kontoret eller kommunledningskontoret. För det gäller ju att förändra de här 

personuppgiftsombuden dom kommer ju till att inte behöva finnas mer, för det blir en helt annan roll 

med dataskyddsombudet. 

IN Jo 

RE1 Så där behöver man ju se över hur vi ska organisera oss. Som vi tänker nu centralt är att man köper 

tjänsten av någon revisionsbyrå till exempel för dataskyddsombudet uppdrag är mycket att göra 

revisioner och då behöver den vara fristående. Men att man har någon typ av va ska man säga att dem 

här personuppgiftsombuden blir kvar men får en annan roll då dom får ju bara en stödjande den roll till 

dataskyddsombudet då, om...när det sker revisioner och ser till att det praktiska arbetet är genomfört 

och att vi har koll på våra system och vad som finns i dem och så.  

RE1 Hur vi ska organisera oss och hur vi tänker där där har vi kommit en bit på vägen men vi är inte klara. 

Vi har inte börjat köpa tjänsten än. (?) träder ju inte i kraft förrän om ett år.. 

IN Nä 

RE1 Och sen dom här klassningarna som jag berättade om som vi göra [ja]. Där vi 

informationssäkerhetsklassas utifrån SKL:s verktyg, det är ju också ett led i arbetet för att se vad som 

finns inne i dem olika systemen 

RE2 Precis. 

IN Japp, Har ni gjort några tekniska åtgärder till exempel köpt in system eller är det nåt ni tänker göra? 

RE2 Vi har ökad loggning sen ett halvår tillbaka, [okej] det är väl egentligen det vi har tekniskt gjort än 

sålänge. 

IN Japp, har ni utsett dataskyddsombud? 

RE1 Nej det var ju det jag svara på innan, vi har ju inte utsett än utan vi tänker att vi ska köpa tjänsten, men 

de får vi...vi är inte framme än, det är förslag så att säga [japp]...och tankar. 

IN När det gäller incidentrapportering så blir det ju lite ändrat till det nya, hur har ni tänkt hantera det? 

RE2 Vi ska följa våra vanliga incidentprocess som vi använder för övriga incidenter, system som inte 

funkar eller grejer som krånglar, och där i så får vi väl lägg till det som är nytt så klart då. Så processen 

finns väl och dom flesta vet hur det funkar. Så det blir väl mer tillägg för oss då när det är den typen av 

ärende att göra en extra åtgärd. 

IN Jo, det låter ju bra. Och du sa det att ni skulle köpa in tjänster då för att sköta ombudsrollen. 

RE1 Ja dataskyddsombud, de rena inspe..revision delarna om man säger så. 

IN Ja, men det var alla frågor jag hade… 

RE1 Mmm, sen är det ju så jag bara tänkte så är det ju det att varje nämnd har ju ansvar för sitt så det finns 

ju inte en gemensam. Så ska vi utse ett dataskyddsombud så måste varje nämnd fatta beslut om att utse 

just den. [Okej] Det är ju en liten utmaning vi har också i kommuner. 

IN Ja att samverka.. 

RE1 Ja att samordna, jobba så att vi jobbar på ett gemensamt sätt, så att vi skapar det här förtroendet för.. 

till invånarna. 

IN Jo, det kan ju vara en stor skillnad mot företag där det bara har en enda att… 
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RE1 Ja precis. Med det är ju väldigt tydligt i lagstiftningen att varje nämnd står för sitt och äger 

informationen…mmm 

IN Jag får tacka för ert medverkande. 

 

 

11.4  MARGARETHA ERIKSSON 

IN är Erik Elvland och RE är Margaretha Eriksson. 

IN Vi undersöker då hur GDPR komm er se ut på företag.. 

RE mmm 

IN Vi har ju lite information om dig margaretha.. 

RE mmm 

IN och vi undrar vilken roll har du inom informationssäkerhetsbranchen? 

RE Ja..jag utbildar [ja] och jag har en webbkurs, utbildar här på högskolan i halmstad så du har ju haft mig 

i riskanalys [aaa] och de har jag fortfarande här då med de nya årskurs tvåorna. och sen har jag då 

specialiserat mig på gdpr nu det senaste året [okej] och läst in mig på det och fått det hela. Så att jag 

känner att jag begriper mig på vad det är för någoting [aaa]; både ur informationssäkerhetsperspektiv 

och ur organisationsperspektiv [aaa] och hur det här.. och eftersom jag då kommer den här ordning och 

reda branschen så ser ju jag ..vad jag ser är rotproblemet, [okej] det är ju att man inte har ordning och 

reda. 

IN aaa,det.. det stämmer faktiskt. Och hur länge har du arbetat inom detta informations..branch.. området? 

RE ooo, en tydlig gräns är väl då sådär 06...aaa mer än 10 år. 

IN oj, ja det är ett tag. Stämmer det att du har doktorerat inom det? 

RE Nä, jag började så jag har en halv(?) (skratt) 

IN (skratt) det är bra ändå. 

RE Så jag har skrivit ett antal papers och jag är inskriven som doktorand men jag har inte fullföljt ännu 

iallafall. 

IN Okej, anser ni att PuL är en fungerande lagstiftning i förhållande till omständigheterna gällande 

globalisering. 

RE nää, det är ju inte det, PuL är ju en svensk adaption av ett EU-direktiv och varje EU-land har gjort sin 

egen lilla tolkning av den. 

IN aaa, det stämmer.. 

RE Och därför så… det blir dyrt! Det blir besvärligt! Så varje företag som har verksamhet i flera länder 

och hanterar personuppgifter får då göra det lokalt [aa][-] och det blir komplicerat. Sen kan det hända 

att man har sitt huvudkontor någonstans då och det är dom, om det är sverige då till exempel så [-] min 

erfarenhet är liksom från Ericsson, då är det enligt [-] svensk [--] tolkning  av [aaa] 

personuppgiftslagen. Men samtidigt så har man verksamhet i tyskland eller i frankrike så har dom 

andra krav på [aaa] hanteringen av personuppgifter, tyskland är ju mycket strängare. 

IN Hur menar du då, strängare? 
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RE Man har ju dåliga erfarenheter av att ha registrerat personuppgifter med förintelsen. 

IN aaa, okej. 

RE Där kunde man plocka, säga du är jude, du är kvarts jude så 

IN (?) 

RE Så dom är jätte känsliga för allt som då har med personlig integritet att göra. 

IN Menar du att GDPR kan lätta på den.eller tror du att det fortfarande kommer bli kvar med den 

tyska...stränga? 

RE Jaa, jag tror att det..(?)... för tysklands del.. 

IN Vi har ju mest tittat på svenska delen..vi har ju inte 

RE ja, det är ju helt rimligt. Vad som händer nu då med den här nya lagen här som träder i kraft om ett år.. 

det är ju att [--] den är.. gäller exakt lika över allt. [mmm] Det spelar inge roll de här lokala versionerna 

och de innebär också att om jag har uppfattar att jag har en felaktig uppgift och vill ha den rättad eller 

att det jaa.. det är något som inte är som det ska.. 

IN Så ska du ha rätt till… 

RE Så har jag rätt att få den rättat och jag anmäler det till en plats…eller  alltså en myndighet och är jag i 

Sverige så (?) datainspektionen den som.. dit jag vänder mig. Och dom pratar sen med sina syster 

myndigheter i andra länder om det är någon annanstans i praktiken det skaver. 

IN Aaa, okej. Vilken kännedom har du av GDPR gällande datasäkerheten? 

RE Datasäkerheten [---] Men vad tänker du då, nu är jag inte...? 

IN Hur behandling kommer bli starkare på kryptering eller likande. 

RE Jaha, jaa...jo där pratar man ju om vilka åtgärder som man kan göra för att säkra .. för att säkra 

hantering av personuppgifter, data då. Och det är ju då pseudoanonymisering det vill säga kopplas , gör 

att det inte är alldeles uppenbart med personnummer, namn, allt.. [aaa] det … aaa… drar isär… och det 

andra är ju att ..dra på kryptering då när man överför den här typen av data. 

IN Har du någon aning om hur det ser ut idag, är det krypterad eller är det pseudonymiserat? 

RE Nä det är nog… 

IN Det  är klartext? 

RE Det är nog väldigt mycket klartext… 

IN Okej (skratt) 

RE Jag kom på mig själv här, jag skulle skicka in tentamensrapporter [aaa] att nä jag ska nog inte skicka 

den här feeden där det står personnummer namn och tentamensresultat. Och då kan man ju göra så att 

man tar bort de fyra sista siffrorna [aaa] i personuppgift… personnumret men nu var det samma 

kolumn för alltihopa, så det blev det enklare att bara ta bort den kolumnen för namnet är unikt i den 

klassen så att det var tillräckligt. 

IN Tillräckligt…aaa 

RE Men jag så.. sen tänkte jag.. nä jag ska inte skicka ..hmm (skratt) 

IN (skratt) Ja, det är en tankeställare… 

RE javisst! 

Vad har ni för uppfattning om GDPR gällande upphöran...upphörandet av missbruksregeln, känner du 

till missbruksregeln? 

RE hmmm. Nja… 
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IN Det är okej att svara inte ännu, att du inte känner till den.. 

RE Nä… är det det som är [------] med data i fritext, personuppgifter i fritext? 

IN Ja, ungefär! 

RE Aaa just det. Jo men det är ju också… det har ju passerat under radarn tidigare och det kommer ju in i 

den här bilden också att personuppgifter i ostrukturerad text heter det väl? 

IN Ja, det stämmer. 

RE [----]Och det blir ju en intressant utmaning. 

RE Man undrar hur mycket det som verkligen lagras i fri text eller så? 

RE [---] jaa, och sen handlar också om vem det är som gör det, för att om du har ett utgivarbevis [aaa] då 

får du ju göra det här…[aaa]Så det är dem andra som då kanske har…aaa jag vet inte vad de skulle 

göra [----] i löpande text där namn och personuppgifter omnämns.[aaa] (?) . Men dem.. största som 

tidningar eller motsvarande de har ju utgivarbevis istället… så jag tror inte det är någon...eller… 

IN inte så stor… 

RE nä...och jag tror att det handlar mer om att veta vad det är för någonting. För att det är [---] är nytt vad 

man kallar det för och dom som då naturligtvis då som inte har utgivarbevis får väl skaffa sig det, 

bloggar och webb..webbredaktörer och sånt...Jag tror det är mer än sån här.. 

IN Vi tänkte mest på webbsidan...det är ju väldigt mycket ostrukturerat där… 

RE ja det är egentlige...ja det är ju allt…. 

IN (skratt) 

RE Det kommer säkert att bli många som ansöker om utgivningsbevis för det...när de kommer underfund 

med att det är det som de behöver. 

IN Utgivningsbevis.. vad är detta? Vi… 

RE Det är att du är behörig att [--] publicera information egentligen, [okej] den som gör en tidning en 

tidskrift ska ha ett utgivningsbevis. 

IN Okej, Vad har ni för kännedom gällande rätten att bli glömd eller rätt till radering? 

RE Mmm, den är intressant. 

IN Ja, den är väldigt intressant ja. 

RE För där blir det ju en teknisk utmaning [----] 

IN Det stämmer. 

RE Om där så att jag av nån anledning har fått felaktiga uppgifter publicerade, så de är ju rimligt att jag 

kan rätta dem och få dem borttagna. Det är bara, normalt hut och hyfs. 

IN (skratt) Stämmer. 

RE Sen är det ju då frågan om att kunna hitta dom här ställen, alla förekomster, för det kan ju.. det 

propagerar ju. 

IN Tänkt dig ett stort företag då… 

RE Ja, och jag tror att inom ett företag i nån (?) så är det väl görligt, givet att de har nån slags koll och så 

här över tid. Men det som är knepigt är ju när det här då har hamnat hos tredjepart eller femte part eller 

var någonstans, seglar omkring [någon annanstans] i cyber havet. 

IN Det stämmer, vad har ni för kännedom gällande samtycket i GDPR? 

RE Det tycker jag är en sån söt sak. 

IN Utveckla gärna. 
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RE Istället för sånna här End User [---] EULA, end user licence agreement. Så här...okej.. 

Ska nu bli... 

RE De är ju… Vi samlar in de här uppgifterna om dig för att göra det här [--] Och sen ska jag då aktivt 

kryssa i den här rutan och säga ja det är okej. Så jag tycker det är väldigt bra och det kopplar till det här 

med minimering av insamling också då [ja] så att.. 

IN Det hör ihop.. 

RE Det hör ihop jätte mycket.Behöver du min e-postadress, är det det enda du behöver. Kan vara bra att 

veta vad jag heter om jag har någon sån där mysko adress. [mmm] Men behöver du min e-postadress 

så får du den, jag behöver inte tala om något mera. 

IN Vart du bor eller likande… 

RE Nej. Så jag tycker det är ett klart framsteg, vara tydlig om vad ska dom här uppgifterna användas till [--

--] och [---] som sagt så lite så möjligt. 

IN mmm, vilken kännedom har ni om sam..sanktionerna i GDPR? 

RE Ja det är ju lite sån här som alla skyltar med, det kommer bli över jävligt dyrt… 

IN Skrämseltaktik kanske? 

RE Ja det är mycket skrämseltaktik. [----] Juristerna säger att det är ju samma i paritet med 

konkurrensbegränsnings böter det vill säga om man har karteller. Så det är affärsmässig påverkan, och 

fyra procent av omsättningen globalt det kan ju va vinsten för ett företag.. 

IN Aaaa det kan ju va… 

RE Per incident så det är ju verkligen en stor fet smäll…. eller va är det… tjugo… 

IN Tjugo miljoner tror jag... 

RE Tjugo miljoner euro och det är det högsta beloppet som gäller. Det är ju max.[aaa] Sen läser man lagen 

då.. så har du innan du kommer dit … du ska ha varit totalt ignorant [ja] du ska vara totalt, jag..jag bryr 

mig inte, och jag tänker inte bry mig och jag skiter i kunderna som har blivit drabbade. Jag är ...ja…har 

du... Vet du vad du har? Du har en plan för hur du ska hantera det som du ännu inte vet någonting om, 

du underätt.. du gör en riskbedömning  av ..av hur allvarlig den här incidenten är, du rapporterar den. 

Du gör en bedömning av hur allvarligt det är, hur vilt det slår. Du har en plan för att rätta till det och så 

vidare och så vidare… 

IN Ja 

RE Då har du ju minskat det här.. Det kommer säkert bli något prejudicerande fall där de smäller ordentligt 

men...läs hela och förhåll dig till det säger jag.. 

 

IN Så du tror det kommer bli svårt att få den här samtyck…eller sanktionen...den höga? 

RE Jag tror inte målet är att det ska bli, att hamna där ens utan... Men sen någonstans så måste man ju sätta 

ner foten och säga, om du inte följer lagen som vi faktiskt har satt upp här nu för att skydda 

personuppgifter, känsliga personuppgifter då och gör det upprepat och de här kommer på drift så kostar 

det. Och du tjänar pengar, det här är ju väldigt mycket riktat mot de här 

stora...informations...glufsarna..så de ska vara kännbar för dem, de ska akta tassarna. 

 

IN Ja, Vilka effekter tror du att GDPR kommer att få på företag och organisationer? 

RE Lätt panik…(skratt) 

IN (skratt) Kan du, går det att utveckla det svaret tror du? 
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RE Ja då, nu är det ju..det är snart maj [aaa], det är två veckor dit. En och en halv månad typ till 25 maj. På 

ett år så ska alla organisationer som på nåt sätt hanterar känsliga personuppgifter skaffa sig koll på 

läget. Sen kommer det en sommar och sen blir det höst  och då kommer… jag tror att pulsen kommer 

upp där för somliga, när de inser att, jävlar. För mycket av det här handlar om att ha resurser att göra 

det. [mmm] Folk som har koll på vad det är för system, vad det är för data man har, vad man har för 

system och hur man gör det. Både IT sidan och processer, om man nu har några processer och om de är 

dokumenterade. Och sen så ska det ju till sådana här avtal om man har underleverantörer som sköter 

datorhanteringen och då kommer du in i en så här..juridisk [----] tid som är [---] jag tror faktisk är .. 

kan vara, jag vet inte vad tiden kan vara..men om vi säger teknikutveckling, teknik ändringar, kan vara, 

de kan ha en så här tidsaspekt det beror på vad det är för system också. men om du har juridiska...hur 

ska jag säga...Det finns en komplexitet i att vi har,  det är inte bara IT, det är inte bara till personal, 

mycket är ju personal… 

IN Du tror det kommer påverka flera avdelningar? 

RE Ja det gör det ju, IT, HR och den legala sidan och verksamheten då för  de här uppgifterna används ju, 

det är uppgifter om anställda, uppgifter om kunder så att det är ju hela verksamheten och somliga är ju 

mer människointensiva än andra. 

IN Aaa 

RE Och andra kan ju så här “nä men vi är inte berörda, vi håller inte på med sånt där”. 

IN mmm 

RE Så jag tror det kommer att bli en del yrvakna uppvaknande här. När man säger, “nä men va fan, vi 

måste ju kolla upp det här” och sen... 

IN Tror du företag är tillräckligt förberedda för denna… 

RE Nä det tror jag inte… 

IN Okej aaa, hur upplever ni att den allmänna inställningen till GDPR är inom din kundkrets? 

RE Om min kundkrets är ska man räkna den som den akademiska världen så tror jag att [----] den finns 

där… 

IN Aaa, okej. 

RE ag kan inte säga på vilken nivå, jag är inte...jag jobbar inte på den kanten. [------] Jag jobbar en del med 

en stor global ideell organisation då… och där vet jag då att just då “legal” och IT jobbar tätt ihop 

därför att så att säga.. den legal sidan vet ju då vad det är för regelverk som dom behöver förhålla sig 

till, sen kokar det ju ner till att  det här måste hanteras, dels i systemen där jag vet att man pratar om att 

vissa system dom kan man överhuvudtaget inte har kvar för dem är vidriga. 

IN (skratt) 

RE Man har inte koll, man kan inte ha koll på data i dem systemen. exakt hur de nu yttrar sig? [-----] Och 

[---] Processer också, hur gör vi? För GDPR gäller ju för allt, för fysiska personer som befinner sig i 

EU-land. Så du behöver inte vara Europee för det. Och det innebär till exempel att om en organisation 

som den här då, amerikansk organisation anordnar konferenser i.. på europeiska mark eller med 

europeiska deltagare så gäller det här med automatik. Och för konferenser samlar man ju in allehanda 

information då, och det här med minimeringen kommer ju in där då. 

IN aaa 

RE Hur mycket behöver vi egentligen samla in och hur ska vi använda det här och vad har vi i våra gamla 

register, för att konferenser dom behöver ju alltid marknadsföra sig och då går man ju till de gamla 

deltagarna och så ska man hala in nya också. 
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RE Man har det här medgivande klausulen där [aaa] , för dem som så att säga för nästa omgång. Och va 

tydlig med vad man vill använda uppgifterna till också då.  

RE Så att [----] dom jag har pratat med dom blir ju lite förskräckta samtidigt som jag då försöker ta ner det 

till vad handlar det konkret om. Jo det är så här, fråga om det du behöver,  tala om vad ska du använda 

det till,[aaa]  ha koll på vad du göra med de här uppgifterna [mmm], och se till att du kan ta bort dem. 

Och det där att kunna ta bort dem, då kommer det här, aa men ska vi ta bort dem från backuper också? 

RE Och då fick jag ett bra svar här för bara någon dag sedan att. Om vi nu tar fram en backup då kan vi 

faktiskt städa igenom den, men vi gör det inte om vi inte har någon anledning. 

IN aa okej. 

RE Och det verkar.. och där håller man på att fundera [aaa] på datainspektionen hur ska man göra med det 

här egentligen… 

IN Det finns ju en utredning som håller på just nu om allting som inte är riktigt klart väl? 

RE Nä precis, den ska väl komma här...aaa 

IN 12 maj tror jag det är.. 

RE 12 maj, ja precis.. 

IN jag har läst på lite… 

RE mmm.. 

IN Hjälper du kunder i avseende GDPR och vad är den största problematiken för dem? 

RE De vet inte vad dem ska göra, de vet inte ens att dem behöver… 

IN Att dem behöver...aaa det är ett jättebra svar, det stämmer säkert. Vilka eventuella problem ser ni i 

GDPR i förhållande till er verksamhet? 

RE Jag tror att det knepigaste som man kan råka utföra är att man inte har koll.  

IN mmm 

RE Du har inte den ordning och reda som du behöver. Du vet inte vad du har för uppgifter, dem ligger här 

och där. Och de...hur kan du då bevisa att du har tagit bort dem [mmm] när du inte ens vet vart du har 

dem. 

IN Det kan bli problem där ja. 

RE Det är en stor utmaning. 

IN Vi vet ju faktiskt att du är medlem i IEEE... 

RE mmm 

IN och har väldigt inflytelserik där, så vi undrar hur GDPR ser ut i en sån stor verksamhet. 

RE Och det var det jag berättade om då den amerikanska organisationen är IEEE så jag har pratat med CIO 

och hans team vid två tillfällen. Och också med den som är legal advisor om det här, så dom är på. 

RE Och jag har också pratat i , jag var i Tokyo [aaa] och pratade med ledarskapet där om det här och det är 

just det här med konferenser. För IEEE anordnar ju [----] aaa många hundra konferenser per år runt om 

i världen med internationella deltagare, det kommer ju från europa eller... konferenser äger rum i 

europa.[aaa] Vi har mer än en konferens per dag i...aaa inte i europa, men i  europa, mellanöstern, och 

afrika som jag då basar över. 

RE Så att vi måste ju ta hand om det här på ett bra sätt. Och dom som då jobbar med konferens 

verksamheten dom är ju också medvetna om att göra en sån här mall då. OM just det här med 
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samtycket och det  (?) om att bygga en gemensam, ha en databas just för konferensregistreringar, så att 

det blir rätt hanterat. [aaa] Hur det där ligger till nu vet jag inte… 

RE och IEEE har också en stor internationell samling i Australien i sommar [aaa] och då är en av 

punkterna på. Det är många seminarier men ett av seminarierna handlar just om GDPR och vad de får 

för..hur vi ska förhålla oss till det. 

IN Okej, och sista frågan här anser du att GDPR täcker de hål som PuL inte har idag? 

RE [----] 

IN Både i Sverige och i Utlandet kan vi lägga till här… 

RE Aaaa. [------] Får vi väl se, vart det landar någonstans. Det som är positivt med GDPR är att samma lag 

gäller globalt. Så du kan inte säga, aaa nu köra jag den tyska eller italienska eller irländska varianten, 

som då är lite olika [aaa] utan nu är det samma regelverk som gäller i hela världen. Beroende på vad de 

har varit tidigare då för tolkning, så kommer väl det..det kommer skava lite granna, här och lite där 

men jag tror att respekten för personuppgifter [aaa] och handeln, den här laglösa handeln med 

personuppgifter, att vi får en säkrare hantering, en bättre integritet på det. Jag hoppas det i alla fall. 

IN Du hoppas det. 

RE aaa, sen får vi se om det blir så men.. 

IN aaaa 

RE Det finns i alla fall förutsättningar, och sen får vi se, det här att det kostar så mycket att få… få..men 

kostar så mycket..när man bryter mot det här.  Så hur dom sanktionerna kommer att fungera och vad 

det bli för processer kring det, det får juristerna nog hantera. 

RE Men jag är positiv! 

IN Du är positiv! Aaa det kommer ske förändringar. 

RE Ja det blir det ju. 

 

 

11.5  IBM – MARCUS HALLBERG 

IBM intervjuades via e-post den 27 april 2017. 

 
Vilken roll har du inom IBM:s verksamhet? 

Jag arbetar som lösningsspecialist på våra IT-Säkerhetslösningar 

Hur länge har du arbetet inom detta område? 

1 år och 8 månader 

Vad har du för uppfattning av GDPR i följande avseende?  

- Datasäkerhet 

Detta är inte fokus i GDPR men det kopplar till att data ska behandlas på ett säkert sätt för individen och med 

språbaret. Sen tillkommer artiklar som "Breach notification" för att visa på den ansvariges krav. 

- Upphörandet av missbruksregeln - ostrukturerat material 

Fullt logiskt eftersom information idag i huvudsak inte lagras strukturerat längre och tekniken gör att vi lättare 

kan analysera dessa lagringssätt. En personuppgift är oberoende av sättet den lagras vilket gör skyddet bredare 

men svårare att följa. 

- Rätten att bli glömd 

Logiskt eftersom personuppgifter bara får hanteras/behandlas så länge det finns lagligt stöd 

- Rätt till Dataportabilitet 

På det sätt vi skickar data idag så underlättar detta konkurrenslagstiftningen och att kunna byta leverantör av en 

tjänst - dock bara ursprungsdata och inte föräldat/analyserat data. 
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- Kraftigare sanktioner 

Eftersom tidigare lagstiftning inte följts eller man tagit höjd för kostanderna så borde detta få fart på saker och 

ting. 

- Insamling av Samtycke 

Samma här, man måste ha lagligt skäl att hantera detta, exempelvis genom samtycke. 

  

Vilka effekter tror du att GDPR kommer att få för företag och organisationer? 

Lagen i sig säger väldigt lite om hur hård kontrollen, uppföljningen kommer vara eller var gränsne för vissa av 

artiklarna i lagen går - eftersom det ännu inte finns ett prejudikat. Lägg där till att Datainspektionen idag är ca 60 

personer så de kommer sannolikt att göra stickprov. 

- Problem? - 

Lagen innebär många förändringar inom processer, IT, utbildning etc. som kommer behöva ske. 

- Positiva/Negativa effekter? 

Eftersom syftet med GDPR är att underlätta regelverken inom EU samt stärka individens rättigheter så borde 

detta på längre sikt göra oss som konsumenter mer vänligt inställda till att dela med oss av data. 

Hur upplever du att den allmänna inställningen till GDPR är inom er kundkrets? 

De som är pålästa och insatta är väldigt oroliga och aktiva. De som inte är det eller inte tycker sig beröras oroar 

sig mindre. 

Är det stor efterfrågan av hjälp och vilka är det vanligaste frågorna/problemen hos kunderna? 

Absolut, marknaden är brännhet och mycket fokus ligger på att hitta och klassificera data. 

Vilket är det största problemet med GDPR som du ser det? 

Att lagen är en kombination av processer och IT förändringar som kommer behöva göras och eftersom lagen är 

en kompromiss mellan flera olika länder så är den otydlig på många ställen. 

Är era kunder av samma uppfattning? 

Den här frågan går inte att svara på eftersom alla kunder har sin egen bild av hur de påverkas av GDPR 

Hur hjälper ni kunderna att uppnå de krav som ställs av GDPR? 

Vi som bolag kommer behöva hjälpa kunden utifrån alla våra expertområden: från process förändring och 

konsulting till IT och dataanalys. Men beroende på kunden och deras situation kommer vårt sätt att assistera 

kunderna skilja sig åt väldigt mycket. 
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