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framåt i denna uppsats. Därefter vill vi tacka Per-Åke Ihrskog för lånet av boken 

Dataskyddsförordningen GDPR : förstå och tillämpa i praktiken som hjälpt oss mycket. 

 

Ett väldigt stort tack riktas till våra respondenter: 

Erica Grimberg, Halmstad studentkår 

Anna Frederiksen, Högskolan i Halmstad 

Helena Eriksson, DH Solutions  

Lena Olsson Gellerstedt, McDonalds Food Folk 

Tack för att ni stod ut med våra frågor, att ni bidrog med sakliga och bra svar för utan er 

hade uppsatsen sett väldigt annorlunda ut! 

 

Till sist vill vi även rikta ett tack till Laila Mörk som förde oss samman med Lena som 

bidrog med en viktig del i vår uppsats. 

  



ii 
 

  



iii 
 

Abstrakt   

Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur GDPR kan påverka Sverige och 

organisationer som är verksamma här. GDPR är den nya stora förordningen som kommer 

träda i kraft den 25:e maj och alla organisationer är mitt uppe i, eller i slutskedet av arbetet 

med anpassningarna. Då det inte tidigare finns mycket forskning eller uppsatser kring 

ämnet kommer denna uppsats fokusera på utmaningarna inom implementeringen med 

GDPR samt att den kommer försöka besvara hur GDPR kan påverka Sverige. Det utkom 16 

propositioner på lagändringar som alla på sitt sätt kommer påverka privatpersoner och 

organisationer som befinner sig i Sverige.  

För att göra det möjligt att besvara dessa frågor kommer denna uppsats delvis utföras 

genom en analys av lagtext och propositionerna. Den stora delen i denna rapport handlar 

om utmaningarna och för att få en bredare bild har fyra olika företag från olika delar av 

näringslivet intervjuats. McDonalds, Högskolan i Halmstad, Halmstad Studentkår och DH 

Solutions har alla bidragit och utgör en stor del av resultatet.  

För att då gå vidare till resultatet och även slutsatsen har denna uppsats kommit fram till 

att GDPR’s påverkan på Sverige kommer att till en början inte vara positiv, mycket 

oklarheter finns och många utmaningar. De största utmaningarna som identifierats är 

inventering, kommunikation till anställda och partners och till sist fullständig anpassning 

inom tidsramen. GDPR är en stor omställning och en omfattande lag men uppfattningen är 

att i det långa loppet kommer den få en positiv påverkan på Sverige och speciellt för 

uppgiftslämnare. Det är tydligt att regeringen är redo och tar de steg som krävs för att, med 

kompletterande lagar, göra övergången.   

  

Nyckelord: GDPR, PuL, Datainspektionen, regeringen, EU, lagförslag, propositioner, 

utmaningar GDPR.  
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Abstract  

The purpose of this paper was to find out how GDPR can affect Sweden and organizations 

that operate here. GDPR is the new major regulation that will come into force on 25th of 

May and all organizations are in the process of, or at the final stage of the adjustments. As 

there is no such research or essay on the subject before, this paper will focus on the 

challenges of implementation with GDPR and will try to answer how GDPR can affect 

Sweden. There were 16 government bills of legislative changes that all will affect private 

individuals and organizations located in Sweden.  

In order to make it possible to answer these questions, this essay will be partly done 

through an analysis of the legal texts and the government bills. The major part of this 

report is about the challenges and in order to get as wide a aspect as possible, four different 

companies from different parts of the business community have been interviewed. 

McDonalds, Halmstad University, Halmstad Student Union and DH Solutions have all 

contributed and form a major part of the result.  

In order to move on to the result and also to the conclusion, this paper has revealed that 

the effect GDPR will have on Sweden will initially not be so positive, there are many 

ambiguities and many challenges. The biggest challenges identified are inventory, 

communication to employees and partners and finally complete adjustment within the 

timeframe. GDPR is a major adaptation and extensive law but the perception is that in the 

long run it will have a positive impact on Sweden and especially for personal record 

providers. It is clear that the government is ready and takes the necessary steps required 

to, with complementary laws, make the transition as smooth as possible.  

  

Keywords: GDPR, PuL, Regulatory agency, Government, EU, Government bills, Bills, 

Challenges GDPR.  
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Introduktion  

Inledning  

Tidslinje  

År 2009 beslutar EU-kommissionen att starta en granskning av dataskyddsdirektivet som antogs 

1995. Startskottet för General Data Protection Regulation (GDPR) var ett meddelande som 

EU-kommissionen skickade till europaparlamentet m.fl. ”Ett samlat grepp på skyddet av 

personuppgifter i Europeiska unionen” löd titeln och kontentan var att direktivets syfte var 

relevant men att många nya utmaningar upptäckts. Åren som följer innebär ett arbete där 

många grupperingar inom EU yttrar sin åsikt och sakta men säkert börjar GDPR växa fram. 

Europaparlamentet väljer att med 621 röster för rösta igenom förslaget GDPR och två år 

senare är den publicerad i EUs officiella tidning. 25:e maj träder den i kraft.   

 

Tillämpningsområden  

Dataskyddsförordningen (DSF) delas upp i tre nivåer för att enklare beskriva de olika 

tillämpningsområdena samt syftet med den. Med nationellt tillämpningsområde menas hur 

den kommer att påverka Sverige. Den kommer att ersätta personuppgiftslagen (PuL)och 

tillföra en rad viktigare nyheter.  Europeiskt tillämpningsområde innehåller syftet med 

införandet av dataskyddsförordningen, genom att införa den här förordningen vill man 

skapa en gemensam grund för den europeiska unionens medlemsländer att stå på. Här 

behandlas vad som gäller vid personuppgifter och överföring till länder som inte tillhör 

medlemsländerna eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), detta kallas för 

överföring till tredje land.  
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Ansvar  

Här beskriver författarna de olika nyckelrollerna samt myndigheter som är viktiga för 

arbetet.   

• Personuppgiftsansvarig, den vid organisationen som bestämmer hur, varför och 

vilka personuppgifter som ska behandlas.   

• Personuppgiftsbiträde, denna behandlar personuppgifter för 

personuppgiftsansvariges räkning.   

• Dataskyddsombud, ska se till att dataskyddsförordningen följs inom 

organisationen.   

• Dataskyddsmyndigheten, ser till att dataskyddsförordningen följs på en 

övergripande nivå, utför inspektioner samt delar ut reprimander om  detta krävs.   

• Europeiska dataskyddsstyrelsen, en sammansättning av representanter från 

samtliga dataskyddsmyndigheter i EU. Ska fungera som stöd när de nationella 

dataskyddsmyndigheterna inte kan enas om beslut.  

  

  



3 
 

Lagar  

Regeringen har i anslutning till att GDPR ska träda i laga kraft föreslagit 16 propositioner, 

dessa innehåller bland annat tre helt nya lagar, ändringar och tillägg i över 30 lagar samt 

att man måste ersätta hänvisningar till PuL då ett av förslagen innebär att PuL ska hävas. 

Några av dessa yrkas att träda i kraft samtidigt som GDPR och de andra den första augusti 

2018.  

Syfte  

Syftet med denna uppsats är att utreda vilka utmaningar som finns med implementationen 

av GDPR. Vidare kommer författarna utreda hur GDPR kommer att påverka 

svensk lagstiftning. Detta för att undersöka vilka utmaningar som finns men även hur 

regeringen hanterar GDPR.   

 

Problemställning  

GDPR är en stor förändring för personuppgifter och dataskydd i alla länder, i Sverige har 

man inte haft en större förändring inom dataskydd sedan 1998 då PuL trädde i kraft [1]. 

Vedertaget är att samhället rör sig mer mot att personlig data står i centrum när det 

kommer till IT-säkerhet. Som studerande inom informationssäkerhet ses därför värdet i att 

utöka kunskapen om hur man implementerar och jobbar med en sådan här lagförändring. 

Ett behov finns av att studera implementationen av en sådan omfattande förordning som 

kommer ha en stor påverkan på industrin som den ser ut idag och hur man hanterar 

personlig data. Detta innebär att verksamheter som behandlar uppgifter måste vara 

vaksamma på vilket syfte datainsamlingen har och att informationen är korrekt [2]. En 

undersökning har utförts av företaget VISMA där totalt 965 mindre organisationer och 

företag svarade på frågor [3]. Här svarade 44 procent av dessa att de har på något sätt satt 

sig in i hur den nya förordningen kommer att påverka hanteringen av personuppgifter. 

Undersökningen visar även att endast 13 procent har vidtagit någon form av konkret 

åtgärd på grund av GDPR. En något större andel, 15 procent, medger att de känner en oro 

för att drabbas av sanktionsavgifter.  
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Boo Gunnarson, företagsexpert hos VISMA Spcs säger:  

“För seriösa företagare är risken för böter det minsta problemet. Att följa den nya 

lagen om personuppgifter är ett viktigt sätt att vårda relationen med kunderna. 

Respekten för personlig integritet blir allt viktigare och det måste även landets 

småföretag jobba med”.  

  

Det här väcker många frågor, varav en av dem är:  

Vad kommer GDPR innebära för Sverige och organisationer som är verksamma här?  

Den här frågan kommer försöka besvaras genom att:  

• Kartlägga vad GDPR kommer innebära och eventuellt ha för påverkan på Sverige.  

• Kartlägga utmaningar inom implementeringen av GDPR.  

 

Avgränsning  

För att förtydliga och förklara vår frågeställning kan denna delas upp i två delar:   

“Vad kommer GDPR innebära för Sverige” samt “Vad kommer GDPR innebära för 

organisationer som är verksamma här”.  

  

Den första delen handlar om att se på lagen ur ett övergripande perspektiv, kartläggningen 

av GDPRs innebörd och påverkan kommer därför också delas upp i två delar:  

• Till att börja med kommer det i kapitlet bakgrund utreda vad olika delar av GDPR 

innebär och identifiera nyckelpersoner.   

• Vidare i resultatdelen kommer kartläggning ett bestå av delen som handlar om 

påverkan och den kommer utreda huruvida GDPR har gett någon påverkan på svensk 

lagstiftning. Detta för att många lagar hänvisar till PuL och GDPR kommer ju i många 

fall träda över PuL i rang.  

  

Avgränsningen till området Sverige är på grund av att det sedan tidigare finns god 

kännedom kring ämnet och mycket material att enkelt tillgå om den tidigare lagen PuL och 

för att området Europa med en jämförelse mellan länder kan vara intressant. Dock krävs 

alldeles för mycket bakgrundskunskap och tid att sätta sig in i det räcker inte till.   
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Den andra delen är tänkt att ge svar på vilka utmaningar som organisationer märker av på 

grund av GDPR. Den avgränsning som kommer göras är antalet intervjuer som anordnas. Att 

besvara denna frågan med enkäter hade varit en för omfattande uppgift och intervjuer, 

speciellt öppna form, ger mer utvecklande svar och man kan gå på djupet med 

respondenterna. För att motverka det låga antalet intervjuer bör respondenterna 

representeras av olika delar av näringslivet, detta för att ge en bredare bild.  

 

Problematisering och positionering  

Med att dela upp problemställningen med de här två frågorna är förhoppningen att kunna 

analysera olika tillvägagångssätt som verksamheter och organisationer använt sig av och 

finna de olika utmaningar och svårigheter som kan uppenbara sig. En bra bild av 

förändringen som GDPR kommer att ha på näringslivet skapas på detta vis. Vidare väljer 

författarna att dela upp frågeställningen då ambitionen är att skapa en bra bild av 

utmaningarna som organisationerna står inför. Det som saknas i tidigare arbeten är hur 

lagen kommer påverka Sverige på ett mer övergripande plan. För att förtydliga behöver 

man kartlägga om GDPR kommer påverka svensk lagstiftning eller om några andra större 

åtgärder tas. Att titta på hur GDPR kommer påverka Sveriges alla organisationer kommer 

inte vara genomförbart då författarna inte kan intervjua alla organisationer.  

  

Problem som kan uppstå vid kartläggning av GDPR är att denna förordning är relativt ny 

och inte införd ännu. Bristen på tidigare forskning är begränsad och kommer att försvåra 

arbetet med att hitta relevant forskning. Detta medför då att det blir en svår uppgift att hitta en 

större mängd vetenskapliga artiklar som diskuterar ämnet på den nivån som behövs. På 

grund av detta har författarna valt att använda sig av datainspektionens webbsida, EU:s 

webbsida samt att komplettera arbetet med intervjuer av företag. Datainspektionen är i 

skrivande stund den källan till information som är mest tillförlitlig då myndigheten är 

utvald till den svenska tillsynsmyndigheten för GDPR.  

  

De tidigare arbeten som analyserats [12][13] diskuterar att det varit för tidigt att få något 

grepp om hur GDPR kommer påverka marknaden då dessa är utförda våren 2017. Deras 
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respondenter efterfrågar även en utredning när GDPR har trätt i laga kraft. Valet att fånga 

upp organisationerna i sluttampen på arbetet leder till att de enklaste problemen är lösta 

och man kan därför analysera och identifiera de verkliga utmaningarna. Ytterligare arbeten 

har setts över och dessa ställer GDPR i väldigt specifika perspektiv. Ett av dessa handlar om 

förberedelser hos organisationer inom detaljhandeln och utreder vilka förändringar som 

behöver göras och vilka konsekvenser som förväntas [14]. Det andra behandlar 

personuppgiftsbiträdes ansvar och hur de kan förbereda sig [15]. Det sista arbetet som 

setts över är en masteruppsats inom juridik och analyserar mycket av den juridiska delen 

av GDPR [16]. Det som saknas är en övergripande bild av hur Sverige kommer påverkas 

och det skrivs mycket om konsekvenser och förändringar men inte lika mycket om 

utmaningarna. Dessa tre arbeten är väldigt nischade och det breda spann som uppnås i 

denna uppsats fattas.  

 

Metod  

För att besvara problemställningen ovan kommer kartläggningar genomföras. Den första 

kartläggningen kommer innebära studier av lagtext, då syftet är att se vad GDPR kommer 

ha för påverkan på svensk lagstiftning. Den kommer också besvaras genom att gå igenom 

på övergripande nivå vad GDPR innebär och några viktiga begrepp och ansvarsområden 

kommer presenteras. Detta kommer genomföras med hjälp av datainspektionens hemsida, 

relaterade arbeten och en bok[18] som nyss utkommit.  

För att svara på den andra frågan finns det olika metoder och intervju är den som anses 

passa syftet bäst, då författarna saknar erfarenhet av att jobba i organisation som 

genomgår en sådan anpassning. De intervjuformer man kan tänka sig är enkäter, öppen 

intervjuform eller strukturerade intervjuer.  

Eftersom målet är att nå en djupare kunskap och förstå samt identifiera utmaningar 

kommer enkäter eller strukturerade intervjuer inte fungera då det ger riktade frågor med 

korta svar.  

Därför kommer dessa intervjuer genomföras enligt denna modell:  

• Öppen intervju - En öppen intervju ska användas när utgångspunkten för 

intervjuaren är förförståelse. Frågeställningen ska leda fram till individens 
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upplevelse och intervjuaren söker bestämd kunskap inom ett visst sammanhang. 

Upplägget startar med en bred fråga som ger intervjuaren möjlighet att följa upp 

och ställa följdfrågor. Detta för att fördjupa förståelsen av det som respondenten vill 

belysa [4].  

Det som saknas för författarna är branscherfarenhet och personlig erfarenhet om hur 

arbetet på ett företag som ska anpassa sig till en ny lag går till. Det finns ett antal aspekter: 

ekonomiska, tidseffektiva, etiska och ansvarsbörda som behöver fördjupas i. Det medför 

därför en stor möjlighet i att intervjua ett antal små, medelstora och stora företag då en 

fördjupning av denna kunskap krävs.  

 

Problematisering och positionering  

Metoden förlitar sig på att personer från företag som är av intresse är villiga att delta i 

intervjuer och detta kan vara svårt att uppnå. Det kan också visa sig svårt att få tillräckligt 

antal intervjuer och därför stöds denna delen upp med studier av lagtext, böcker som 

utkommit och tidigare kandidatuppsatser. Högst troligt kommer även intervjuer och 

efterforskningar från referenser även användas. När det kommer till fråga ett kommer 

lagtext att studeras och där kan svårigheter mötas då tolkning av lagtext tenderar att vara 

luddigt skriven. Därför kommer en egen bedömning behöva göras av vad lagtexten 

egentligen betyder och möjligtvis kan en kontakt med jurist krävas för att säkerhetsställa 

att tolkning av lagen är rätt. Att utföra en studie av forskning och rapporter enbart hade 

inte varit genomförbart då det som tidigare nämnts inte finns en uppsjö av källor att välja 

mellan men därför kan det tänkas att denna metod tillsammans med studien av lagtexten 

kommer att skapa en stabil grund för denna uppsats.  

  

En av tankarna som dykt upp var om fyra intervjuer skulle räcka, kommer det ge en tydlig 

och representativ bild. Här blev valet därför att försöka få tag i olika stora företag för att få 

ett brett spann. Med olika stora menas att mängden data de hanterar, antalet anställda men 

även också de resurser som företagen haft att tillgå. För att få bredd var det en bra ide att 

välja lite olika typer av organisationer, en restaurangkedja, en myndighet, en 

förening/bostadsorganisation och en konsultfirma. Det som lades stor vikt vid var att få 
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med konsultföretaget då de kan ge en mer övergripande bild eftersom de jobbat med flera 

olika företag. McDonald's Food Folk som är en stor organisation bidrar då de har väldigt 

många anställda och franchisetagare samt mer resurser tillgodo. Halmstad studentkår gör 

sig unika genom att dels vara en förening (där en särskild del av lagen anpassas) samt ett 

bostadsföretag som även de har speciella regler, förutom det har även Halmstad studentkår 

inte många anställda men många volontärer som byts ut varje år. Högskolan har även de 

många anställda och många personuppgifter att behandla men som myndighet kan de ha 

fått extra mycket hjälp eller information som “vanliga företag” inte har fått tillgång till.  
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Bakgrund  

Tidslinje  

Året 1995 antog europeiska unionen det direktiv som heter 

“The European Data Protection Directive”[5]. Ett direktiv ska införlivas i medlemsländerna 

genom att länderna på nationell nivå beslutar om genomförandet, en förordning däremot 

står över nationell lag och innebär att de nationella lagarna blir ersatta av EU-förordningen 

[6].   

  

Året 2009 startar EU-kommissionen en granskning av det dåvarande lagliga ramverket med en 

“hög-nivå-konferens” som sedan följdes av en publik konsultation som fortskred till slutet av 

året. Detta ledde till att EU-kommissionen skickade ett meddelande till Europaparlamentet, 

rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén där titeln löd ”Ett 

samlat grepp på skyddet av personuppgifter i Europeiska unionen”. Kortfattat kan man säga att 

Kommissionen ville uppmärksamma mottagarna på att även om dataskyddsdirektivets 

huvudsyfte i högsta grad var aktuellt fortfarande idag fanns det många nya utmaningar och 

svårigheter som behövde säkerhetsställas [7].  

  

Året 2011 kom European Data Protection Supervisor (EDPS) ut med ett yttrande gällande 

kommissionens meddelande till Europaparlamentet m.fl.  

Målet med det yttrandet var att uppmärksamma kommissionen på två olika saker[8]:  

• Detta yttrande bedömer de lösningar som föreslås på följande kriterier: ambition 

och effektivitet. EDPS stöder meddelandet men “ställer sig kritisk till aspekter där enligt 

hans uppfattning större ambitioner skulle leda till ett effektivare system.” 

(Peter Hustinx, 2011).  

• EDPS har noterat att man i kommissionens förslag kommer att “utesluta vissa 

områden, exempelvis behandling av uppgifter inom EU:s institutioner och organ, från 

det allmänna instrumentet. Om kommissionen verkligen skulle besluta sig för att 

utelämna vissa områden på detta stadium – något som datatillsynsmannen skulle 

beklaga – vädjar han till kommissionen att åta sig att ta fram en heltäckande utformning 

inom en kort och angiven tidsram.” (Peter Hustinx, 2011).  
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Året 2012 föreslår EU-kommissionen en omfattande reform av EUs dataskyddsregler för att 

stärka Europas ekonomi och rättigheter. EDPS och Article 29 Data Protection Working Party 

(WP29) lämnar yttranden gällande  Kommissionens dataskyddsreform.   

  

Året 2014 väljer europaparlamentet att rösta igenom förslaget “General 

Data Protection Regulation” med 621 röster för, tio emot och 22 nedlagda.  

  

Året 2015 når Europarådet ett generellt tillvägagångssätt för GDPR. EDPS kommer med sina 

rekommendationer till den slutgiltiga versionen av förordningen. I slutet av året når 

Europaparlamentet, Europarådet och Europakommissionen en överenskommelse 

angående GDPR.  

  

Året 2016 kommer WP29 ut med en åtgärdsplan för implementationen av GDPR. Förordningen 

står i laga kraft, 20 dagar efter att den publicerats i den officiella EU-journalen.  

  

Året 2017 föreslår Europa Kommissionen två nya förordningar angående integritet och 

elektronisk kommunikation samt dataskyddsregler som är applicerbara på EU-institutioner.  

  

Året 2018 den sjätte maj kommer dataskyddsdirektivet för sektorerna polis och rättsväsendet 

vara instiftat i nationell lag, den 25:e maj kommer även GDPR vara applicerat från och med 

denna dag ska alla medlemsländer ha sett till att lagen efterföljs [5].  

 

Tillämpningsområden  

Dataskyddsförordningen delas upp i tre nivåer för att enklare beskriva de olika 

tillämpningsområdena samt syftet med den. Med nationellt tillämpningsområde menas hur 

Sverige kommer att påverkas. Den kommer att ersätta personuppgiftslagen och tillföra en 

rad viktigare nyheter.  Europeisk tillämpningsområden innehåller syftet med införandet av 

dataskyddsförordningen, genom att införa den här förordningen vill man skapa en 

gemensam grund för den europeiska unionens medlemsländer att stå på. Här behandlas 
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vad som gäller vid personuppgifter och överföring till länder som inte tillhör 

medlemsländerna eller EES, detta kallas för överföring till tredje land. Denna uppdelning 

görs för att göra det tydligare för läsaren hur tillämpningen ser ut.  

Nationellt tillämpningsområde  
GDPR kommer att i Sverige ersätta personuppgiftslagen (PuL) men många likheter mellan 

de två lagarna finns. Företag, organisationer och myndigheter som behandlar 

personuppgifter faller under denna lagen. Det innebär organisationer som 

innehar ett kund, löne-, eller personalregister eller behandlar uppgifter som 

personnummer, namn, bilder eller andra typer av data som refererar till en fysisk person. 

På samma sätt som med PuL kommer uppgiftslämnaren även enligt GDPR att ha rättigheter 

att bli underrättad om de processer som behandlar dennes uppgifter. Även när data som 

inkluderar eller innehåller känsliga uppgifter till exempel etniskt ursprung, hälsa, religiös 

tro eller politisk ståndpunkt behandlas gäller fortfarande särskilda krav. Fast dessa likheter 

existerar tillkommer även några viktiga tillägg.   

  

Enligt Datainspektionen[2] är dessa några av de viktigaste ändringarna som kommer ske 

jämfört med den gamla lagen PuL:  

• Dataportabilitet - När man som användare ger sitt godkännande att ett företag får 

hantera sin personliga data får man rätten att kunna återfå sin data vid händelse att 

man vill förflytta informationen till en annan tjänst.  

• Konsekvensbedömning - En konsekvensbedömning ska göras när man som företag 

utsätter en uppgiftslämnare för en specifik typ av risk som till exempel att processa 

informationen av något slag. Detta för att säkerhetsställa att riskerna är minimala och 

att utvärderingen av möjliga risker är övervakade.  

• Notifikationer vid dataintrång - När ett data- och/eller säkerhetsintrång sker eller 

en oavsiktlig förlust av information sker, ska en notifikation skickas till den utsedda 

tillsynsmyndigheten. Beroende på vilken typ av lagrad information det gäller bör även 

en notifikation skickas ut till den uppgiftslämnare vars data har blivit utsatt.  

• Sanktionsavgifter - Tillsynsmyndigheten kan utdöma en sanktionsavgift till dem 

som bryter mot förordningens regler. Sanktioner som dessa ska vara likställda med 

allvarlighetsgraden av överträdelsen. Faktorer som bestämmer summan kan vara saker 
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som har överträdelsen skett med avsikt eller inte, har åtgärder skett för att förhindra 

förlust eller minska skadan, om ekonomisk vinning har skett genom överträdelse eller 

andra likvärdiga omständigheter.  

• Missbruksregeln försvinner. PuL tillät enklare listor eller löpande text över 

personuppgifter endast om de inte var kränkande för någon. Denna regel försvinner när 

GDPR träder i kraft och kommer tvinga att sådan behandling av personuppgifter följer 

förordningen.  

Europeiskt tillämpningsområde  
Syftet med att instifta en ny övergripande personuppgiftslag för medlemsländerna i 

europeiska unionen är att ena de olika ländernas skydd för fysiska personer. “Skyddet för 

fysiska personer vid behandling av personuppgifter är en grundläggande rättighet” (M. 

Schulz & J. Hennis-Plasschaert, 2016). Förordningen beskriver vidare att oavsett 

medborgarskap eller hemvist ska fysiska personers uppgifter skyddas. Genom detta avser 

man att bidra till ett samhälle där frihet, säkerhet och rättvisa främjas. Skydd av 

personuppgifter anses vara viktigt men även att samarbetet mellan medlemsländerna 

underlättas. Detta inte bara för den fysiska personens välbefinnande utan även för att 

ekonomin ska konvergera och förbättras. Genom att inte bara skapa en gemensam lag för 

medlemsländerna utan en gemensam grund för länderna att stå på underlättar man även 

samarbetet för företag inom EU. Det huvudsakliga målet är säkerheten för uppgiftslämnare 

men man syftar även att verksamheterna ska kunna utnyttja ett säkert flöde av 

personuppgifter. Den teknologiska utvecklingen framskrider allt snabbare och även en 

globalisering som inte fanns tidigare då sociala medier breder ut sig på en 

världsomfattande nivå. Med detta kommer även en allt svårare uppgift att säkerställa 

personuppgifter [9].  

Tredje land  
Länder som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) tillämpar samma 

regler för personuppgifter som resten av medlemsländerna på grund av 

dataskyddsförordningen. Men när en överföring av personuppgifter sker till ett land som 

inte är medlem i EU eller EES kallas det för överföring till tredje land. Dessa överföringar får 

endast ske om vissa förutsättningar följs [10]. Uppgifter får behandlas av tredje land om detta 

uppfyller en adekvat skyddsnivå liktydig med den som är garanterad hos medlemsländerna. 
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Detta bestäms av europeiska kommissionen och detta innebär att informationen får överföras 

utan vidare säkerhetsåtgärder eller tillstånd till det landet. Om ett sådant beslut saknas kan en 

överföring fortfarande tillåtas om ett antal särskilda förutsättningar uppfylls [11].  

  

Relaterade arbeten  

Dataskyddsreformens påverkan på organisationer Engberg A. Höglund J., 2017, 

Högskolan Dalarna[12]:  

 Detta arbete är en kandidatuppsats inom informatik skriven våren 2017, den består av två 

frågeställningar som lyder:  

• Vilka förutsättningar finns bland organisationer när det kommer till att möta de 

förändringar som den nya dataskyddsförordningen medför jämfört mot teorin om 

organisationsförändring?   

• Vilka utmaningar står organisationer inför för att förhålla sig till den nya 

dataskyddsförordningen? Och behandlar DSF i ett tidigt skede.  

  

Metoden de har valt är en litteraturstudie där de valt att fördjupa sig inom de områden som 

de känt nödvändigt för uppsatsen. De nämner att de har mött svårigheter när det kommer 

till att hitta litteratur och har fått göra begränsningar till datainspektionens hemsida samt 

nyhetsartiklar. De har även valt att göra en fallstudie där de genomför intervjuer då de 

kommit fram till att detta är bästa metoden för att få svar på deras problemställningar. De 

resultat de kommit fram till handlar mycket om engagemang vid förändring hos anställda, 

dålig kommunikation, avsaknad av infrastruktur och en obetänksamhet kring sparandet av 

personuppgifter sen tidigare.   

Det avslutar sin uppsats med att ge förslag på vidare forskning där det har påpekats från 

respondenter att deras oro och tankar kring utmaningar än bara är spekulationer, det 

behövs en ny studie kring utmaningarna närmare datumet då lagen träder i kraft.  
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Effekterna av GDPR - En jämförelse mellan personuppgiftslagen och den kommande 

allmänna dataskyddsförordningen  

Brink J. Elvland E. Hansson P., 2017, Högskolan i Halmstad[13]:  

Detta är en kandidatuppsats skriven för programmet IT-forensik och informationssäkerhet 

våren 2017.  Deras arbete behandlar problemställningarna:  

• 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?  

Metoderna de har valt för sitt arbete är, sett till första frågeställningen, komparativ rätt 

samt, för andra frågeställningen, kvalitativ metod som innebär intervjuer. Precis som 

resonerat i metoddiskussionen beskriver författarna att förhoppningen är att intervjuerna 

ska leda till mer omfattande och nyanserade svar. Vidare tar uppsatsen upp hur Sverige 

respektive EUs lagstiftningsprocesser går till, de stora förändringar som kommer ske och 

lagar som finns med i PuL men inte i GDPR. En sammanfattning av intervjuerna följer sedan 

och efter den deras granskning av lagtexten. Även i denna uppsats tas det upp att man 

skulle vilja följa upp implementationen ett år senare för det är många frågor kvar att 

besvaras och då är uppsatsen mer rätt i tiden.  

  

Detaljhandelns förberedelser - En fallstudie om vilka förändringar företagen behöver 

utföra samt deras arbete kring GDPR Adolfsson S. och Lundholm P., 2017, Uppsala 

universitet [14]:  

Detta är en kandidatuppsats skriven vid institutionen för informatik och media 

vårterminen 2017. Detta arbete behandlar frågeställningarna:  

• Vilka förändringar anser företagen att de behöver genomföra och stämmer det 

överens med GDPR:s krav?   

• Vilka konsekvenser upplever företagen att GDPR kommer få för dem och hur 

upplever de att arbetet med den går?   

Med en avgränsning till enbart detaljhandeln i Sverige som också har någon typ av 

medlemssystem.  
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Metoden de har valt är fallstudier vilket innebär (som författarna beskriver) att fler källor 

används och det som vanligen ingår är intervjuer, enkäter, observationer och 

dokumentanalys. Här menar författarna att valet att genomföra intervjuer är för att få en 

djupgående kunskap som respondenterna besitter. De har även skapat en kravmodell för 

att besvara första frågan, för att kunna jämföra hur företagen ser på det.  

Slutsatsen blev att ingen av dessa företag ansåg eller jobbade med alla krav som författarna 

tagit upp i sin kravmodell, däremot kunde tre av fyra se väldigt många av kraven och hade 

börjat arbeta med dem. Detta arbete kunde inte riktigt besvara fråga två då deras 

respondenter var i ett tidigt skede och har ännu inte hunnit tänka på vilka konsekvenser 

som kan komma att bli. Det nämns lite om sanktionsavgifter och lyfte även att fler anställda 

skulle behövas och utbildas men inte mycket mer än så. I kapitlet framtida forskning anser 

författarna att det behövs göra en uppföljning i ett senare skede för att se vad följderna av 

införandet blev, vilka konsekvenser och förändringar genomgick företagen.   

  

Personuppgiftslagen ersätts av Dataskyddsförordningen - Konsekvenser för 

personuppgiftsansvariga Arkefeldt, U., 2016, Uppsala Universitet [15]:  

Detta är en kandidatuppsats skriven på företagsekonomiska institutionen höstterminen 

2016. Detta arbete syftar till undersöka GDPR och personuppgiftsansvariges roll genom att 

svara på frågorna:  

• Vilka är de väsentliga skillnaderna mellan GDPR och PuL, som påverkar 

personuppgiftsansvariga?  

• Vad blir konsekvenserna för personuppgiftsansvariga?  

• Hur kan personuppgiftsansvariga förbereda sig inför implementeringen av 

dataskyddsförordningen?   

Metoden som har utförts är en kvalitativ studie där det har utförts en case-study på ett 

företag och intervjuat anställda. Denna studie har inget tydligt resultat eller någon 

uppenbar slutsats utan går igenom 14 olika kategorier som inte helt kopplas till frågorna. 

Även om ämnet självt är intressant gör strukturen på denna uppsats att den blir svårläst 

och den saknar en röd tråd. Författarens uppsats gav dock upphov till kapitlet 

ansvarsområden i uppsatsen du nu läser då det verkar vara en del av GDPR som inte är helt 

klart.  
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Dataskyddsförordningens organisatoriska påverkan på privata bolag Petterson L., 2017, 

Linköpings universitet[16]:  
Detta är en masteruppsats skriven för Masterprogrammet i affärsjuridik läsåret 16/17. 

Arbetet kommer att besvara frågorna:  

• Kommer ett företag internt att behöva ändras vad gäller ansvar och roller?  

o Ser dessa krav på ansvar och roller likadana ut i alla bolag, stora som små?  

• Vilka krav på föreberedelseåtgärder och planering finns?  

• Vilka sanktioner står bolaget inför om reglerna inte efterföljs?   

Den metod som har använts är traditionell juridisk metod där man då grundar sina 

slutsatser i gällande rätt genom analys av lagtexter och andra rättskällor. Metoden går ut 

på att granska, analysera och applicera. Utöver detta har författaren utfört en intervju med 

ett försäkringsbolag. Resultatet blev att företag inte behöver ändras allt för mycket internt, 

det är väldigt likt det som PuL redan krävde med vissa undantag samt att det inte finns 

någon större skillnad mellan stora och små bolag. Hon fortsätter sedan att beskriva vilka 

förberedelse krav hon hittat och hur hon tycker att organisationerna bör jobba med det 

arbetet. Detta arbetet även om det är relaterat har inte använts för att hämta inspiration ifrån 

då det är på en masternivå och inom ämnet affärsjuridik.  

Sammanfattningsvis  

Utifrån dessa kan man se ett stort behov av denna uppsats, dessa fem arbeten är förarbetet 

eller grunden för den uppsats som skrivs och tar upp viktiga punkter som: vad GDPR 

egentligen är, skillnaderna mot PuL och hur den uppfattas att den kommer påverka företag 

som verkar i Sverige. Dessa uppsatser har även resonerat kring metodval och vilka 

problemformuleringar man skulle vilja undersöka på liknande sätt men då på grund av 

tidpunkten inte har haft den möjligheten. Denna uppsats har hämtat inspiration från de 

relaterade arbetena vad gäller utformning på vissa kapitel, vad som kan vara bra att ha 

med studien samt att man har fått ytterligare källor att hänvisa till. Likheterna är många 

men alla arbeten har sin egen nisch och det rekommenderas att läsa deras arbeten då 

arbetena tillsammans kompletterar varandra.  
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Ansvar och tillsyn       
Personuppgiftsansvarig   
Rollen som personuppgiftsansvarig innebär att man är ansvarig för syftet och metoden av 

behandling av personuppgifter. Detta kan axlas av en rad olika typer såsom en fysisk 

person, en juridisk person, institution, offentlig myndighet eller någon annan form av 

organisation. Detta är inte att missta att det måste vara en fysisk person om inte det 

handlar om en enskild firma då detta kan vara fallet [17].   

  

Om två organisationer arbetar tillsammans med att behandla personuppgifter faller 

ansvaret som personuppgiftsansvarig gemensamt på dem båda.   

Om man däremot behandlar personuppgifter som en privatperson för eget bruk faller detta 

utanför dataskyddsförordningen, här kan man alltså inte anses som 

personuppgiftsansvarig [18].   

  

Som personuppgiftsansvarig har man en skyldighet att se till att behandlingen sker i 

enhetlighet med dataskyddsförordningen. Personal som behandlar uppgifter av denna 

natur får endast göra detta enligt instruktioner som getts av personuppgiftsansvarige.  

  

Ytterligare ansvar som personuppgiftsansvarige är ansvarig för är att se till att 

integritetsrisker alltid finns med i åtanke, att lämpliga åtgärder, tekniska och 

organisatoriska, åtföljs för att kunna säkerställa samt bevisa att behandling sker i 

överensstämmelse med GDPR. Exempel på en sådan typ av åtagande kan vara policy 

innehållandes lämplig strategi för dataskydd, certifieringar och uppförandekoder. Dessa är 

olika sätt att visa hur man uppfyller ändamålet med GDPR.   

 

Personuppgiftsbiträde  
Vid behandling av personuppgifter i en organisation kan ibland även tredje parter ta del av 

informationen. Detta sker då organisationen förlitar sig på den externa partens tjänst vid 

behandling av informationen. Personuppgiftsansvarige kan alltså anlita ett sådant biträde, 

detta kallas då för ett personuppgiftsbiträde och avtalet mellan dessa parter kallas 

personuppgiftsbiträdesavtal. Dessa skall kunna ge garantier för att informationen de får ta 
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del av skyddas tillräckligt för att upprätthålla dataskyddförordningens bestämmelser samt 

att den registrerades rättigheter bevaras. Här har personuppgiftsansvarige rätt att lämna 

instruktioner för hur denna behandling bör gå till. Biträdet får inte anställa ytterligare en 

part för behandling utan personuppgiftsansvariges skriftliga tillstånd [19].   

  

De ansvarsåtaganden som tidigare lagts på personuppgiftsansvarige återfinns nu även hos 

personuppgiftsbiträdet. Exempel på dessa krav är register på behandlingar, utse 

dataskyddsombud om detta behövs samt säkerställa lämplig säkerhetsnivå.  

  

De reprimander som kan gå ut över den personuppgiftsansvarige kan även bli föremål för 

personuppgiftsbiträdet. Dessa kan vara inspektion, skadestånd, administrativa 

sanktionsavgifter. Det finns särskilda bestämmelser över vad ett 

personuppgiftsbiträdesavtal skall innehålla.   

 

Dataskyddsombud  
Tidigare kallat personuppgiftsombud är oftast en anställd i organisationen men kan även 

vara en extern resurs som hyrs in då dennes kunskap och kvalifikationer kring lagstiftning 

och praxis rörande dataskydd. Denne ska ge råd samt informera organisationen kring 

nationell lagstiftning och dataskyddsförordningen [18]. Exempel på dataskyddsombud kan 

vara jurister och advokater. Både personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde ska 

utse ett dataskyddsombud om organisationen är en offentlig organ eller myndighet. Ett 

ombud skall även utses om en regelbunden och/eller systematisk övervakning av den som 

lämnat sina uppgifter sker. Med regelbunden övervakning menar WP29[18] att en eller 

flera av dessa punkter ska uppfyllas:  

• Fortlöpande eller återkommande perioder enligt särskilda intervaller.  

• Återkommande eller repeterade vid särskilda tidpunkter.  

• Konstant förekommande eller periodiskt.  

Med systematiskt menas:  

• Återkommer i överensstämmelse med ett bestämt system.  

• Är organiserad, metodisk eller förarrangerad.  
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• Utgör en del av en plan för insamling av personuppgifter, och/eller utförs som en 

del av en strategi.  

  

Man skall även utse ett ombud om personuppgifter av känslig natur behandlas i stor 

omfattning. Ett exempel på detta kan vara ett sjukhus som behandlar information rörande 

patienters hälsa. Det går även bra, och rekommenderas av WP29 att utse 

dataskyddsombud även i  andra fall dock måste regelverket för dataskyddsombud följas.   

Dataskyddsombud är skyldiga att vara bunden kring sekretess kring de personuppgifter 

denne tar del av i sitt arbete. Detta enligt unionsrätten eller den nationella rätten [18]. 

Dataskyddsombud får alltså inte röja det denne tagit del av om enskilds personliga eller 

ekonomiska förhållanden.   

 

Dataskyddsmyndigheten (DPA)  
Varje medlemsstat i EU utser sin egen dataskyddsmyndighet. I Sverige har man utsett 

Datainspektionen som tillsynsmyndighet. Deras skyldighet är att se till 

dataskyddsförordningen, den kompletterande svenska lagstiftningen dataskyddslagen, 

kamerabevakningslagen samt brottsdatalagen efterföljs korrekt [20]. Enligt Proposition - 

2017/18:105[21] kap 6 tar man upp hur bestämmelser kring sanktionsavgifter bör 

behandlas. Bland annat nämns det i 4 § att sanktionsavgifter inte får beslutas om den som 

avgiften tillfaller inte fått tillfälle att yttra sig inom fem år från det att överträdelsen ägt 

rum. Vidare i 5 § står det att sanktionsavgifter tillfaller staten.   

 

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB)  
European Data Protection Board, eller europeiska dataskyddsstyrelsen kommer att 

etablera sig efter att förordningen appliceras 25 maj 2018. Denna kommer att innehålla 

företrädare från samtliga dataskyddsmyndigheter från europeiska unionens alla 

medlemsländer. Denna styrelse har förmågan att ta beslut där de nationella 

tillsynsmyndigheterna inte kan komma överens om beslut [20].  
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Sanktionsavgifter  
Tillsynsmyndigheten har befogenhet att tilldela företag som bryter mot GDPR 

administrativa sanktionsavgifter. Detta innebär att avgiften kan som mest bli 20 miljoner 

euro eller fyra procent av koncernens globala årsomsättning [22]. Detta beror på vilket 

belopp som är högst.   

  

Skulle en mindre allvarlig förseelse ske kan Datainspektionen sanktionera en avgift på tio 

miljoner euro eller två procent av den globala årsomsättningen. Detta innebär ganska höga 

vitesbelopp och sannolikt kommer Datainspektionen inte att dela ut dessa ofta.   

  

Vitesbeloppen baseras på två delar, vilken bestämmelse som överträtts samt 

omständigheterna kring fallet. Detta betyder alltså att Datainspektionen kommer att utreda 

hur allvarlig överträdelsen är, hur stor påverkan som skett, om det gäller känsliga 

personuppgifter eller inte samt om överträdelsen skett medvetet. Här kommer 

tillsynsmyndigheten alltså att ta i beaktning vilken storlek företaget har och sedan utdela 

eventuella sanktioner därefter. Dessa ska vara proportionerliga samt avskräckande.   

Dessa sanktionsavgifter kan även tilldelas myndigheter, här kan vitesbeloppet som högst 

bli tio miljoner kronor och för mindre överträdelser fem miljoner kronor.  

  

Om en planerad process av personuppgifter skall ske kan Datainspektionen utfärda 

varningar om dessa med hög sannolikhet kommer att bryta mot GDPR. Reprimander samt 

ett förbud mot viss behandling kan åläggas företag eller organisationer som inte följer 

bestämmelserna. Datainspektionens beslut kan överklagas.  
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Intervjudesign  
Vid efterforskning föll valet på att använda en öppen intervjuform, detta har lett till en 

diskussion istället för en utfrågning. Detta för att till en början saknades teori att basera 

frågor på. Intervjuerna har därmed bidragit med en riktning mot vad valt fokus ligger på 

samt fördjupning.   

  

Allmäna frågor som ställts till respondenterna:  

• Är ni redo för gdpr?  

• Hur såg/ser arbetet ut med anpassningen?  

• Steg-för-steg i anpassningen.  

• Vilket är det svåraste steget?  

• Vilka var/är de största utmaningarna?  

• Hur går en inventering till?  

• Har ni skapat en policy?/Vilka är de viktigaste sakerna att ta upp i en policy?  

• Hur stor effekt har gdpr haft på er som företag  

o (Allmänna känslan, ekonomiskt, arbetsbörda)  

• Hur ska kommunikationen angående gdpr gå till, ut till anställda.  

• Hur har ni arbetat med osäkerheten/om det finns någon. T.ex. datainspektionens 

roll, vilken del av lagen som gäller just organisationen, tolkning av lagtext m.m  

  

Frågor inriktade till DH Solutions:   

• Hur ser det ut på marknaden idag, ligger företag i fas med anpassningarna eller är 

några ute i sista minuten?  

• Har ni märkt av en skillnad i implementeringen på små, mellanstora och större 

företag?  

• Hur tror ni företag utan en IT-avdelning kan upprätthålla gdpr, kan man hyra in den 

tjänsten från er?  

   

Som inledande fråga till respondenterna valdes “Är ni redo för GDPR?”. Detta för få igång 

en diskussion kring organisationens nuvarande läge i arbetet med att anpassa sig till 

lagförordningen. Denna frågan har lett till ett svar med en motivering och har därför varit 
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en utmärkt början på intervjun. Genom att använda denna frågan under tre intervjuer utom 

vid tillfället då DH Solutions intervjuades har det bidragit med en bred insikt till hur 

företagen ligger till i sitt arbete, detta då DH Solutions är ett konsultföretag och intresset 

låg på hur deras arbete som konsulter gått till. Vidare har frågan “Hur såg/ser arbetet ut 

med anpassningen?” ställts för att få intervjun framåt. Detta gav information om hur 

organisationernas arbete och tillämpning sett ut. Varje fråga har bidragit med en inblick i 

huruvida respondenterna upplever att ämnet för frågan har varit en utmaning eller inte. 

Här har man ibland fått läsa mellan raderna men på frågan om policys har det uppfattats av 

samtliga respondenter att det anses vara en lättare del av implementeringen. Detta beror 

på att de företag som intervjuats är vana vid att skapa och arbeta med policys.  

  

Respondenterna har i början av varje intervju fått valet att vara anonyma samt att läsa 

igenom transkriberingen innan den skickades in detta för att säkerhetsställa 

att respondenterna dels godkänner att deras röst spelas in, transkriberas och används i 

uppsatsen, men även för att ge dem möjligheten att vara anonyma eller att förtydliga något 

som sagts under intervjun som kan tolkas fel i texten i uppsatsen. Med etiska aspekter i 

åtanke lämnades alternativet för anonymitet då respondenterna ska känna sig trygga i sitt 

utlämnande av information. Då dessa intervjuas och sedan ges möjligheten att ta bort eller 

ändra sina svar försäkras de om att detta inte kommer påverka dem personligen eller 

företaget negativt. 
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Resultat  

Kartläggning av utmaningar inom implementeringen av DSF  

Vid utförandet av intervjuerna fanns ett mål att identifiera vilka utmaningar som företagen 

och organisationerna upplevde. Eftersom att de är av olika storlekar och har skillnader i 

verksamheter kommer inte alla uppleva samma prövningar, däremot finns ett flertal större 

likheter. Samtliga utmaningar som identifierats under intervjuerna är följande:  

  

• Kommunikation  

• Resurser  

• Hjälpmedel  

• Inventering  

• Utrensning av gamla system  

• Biträdesavtal  

• Policy  

• Datainspektionens roll  

• Prejudikat  

• Från GDPR till PuL  

• Fullständig anpassning inom tidsramen  

  

Halmstad studentkår  

Erica Grimberg, frontdesk på HSK Fastigheter och Halmstad studentkår, menar på att dem 

är redo för GDPR. De började förberedelserna för ett och ett halvt år sedan. Från att de fick 

informationen om vad lagförändringen innebär gick arbetet snabbt till en början. De 

införskaffade verktyg samt utbildade sig. Sedan hamnade arbetet på is ett tag. Man 

upplevde en stress till en början men efter utbildning och fått information av jurist blev 

läget stabilare och en insikt att deras organisation inte var stor och att tiden skulle räcka till 

för att gå igenom organisationen inför anpassningen.   

  

Införskaffande av verktyget Draftit har haft stor inverkan på anpassningsarbetet och har 

underlättat, man kan bland annat söka i lagtexten och få fram mer lättläst text om vad 
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lagparagraferna innebär för organisationen. När det kommer till HSK fastigheter har detta 

verktyg haft en betydande roll då särskilda regler för bostadsbolag gäller.  För den ideella 

föreningen upplevs det att det inte finns mycket information att gå på. Vidare berättar Erica 

att DraftIt har mallar för exempelvis policys man kan ladda ner och anpassa till sin 

organisation.  

  

Den förväntning som finns då lagen trätt i kraft är att tillsynsmyndigheten 

Datainspektionen inte kommer att fokusera på dem till en början, man menar på att man är 

en ganska liten organisation och att andra större myndigheter och företag kommer att 

komma före. En viss osäkerhet över vad som behöver göras för att säkerhetsställa att lagen 

efterföljs, en förhoppning om att ett prejudikat skall uppstå som man kan rätta sig efter. En 

svårighet upplevs att applicera dataskyddsförordningen direkt på organisationen utan 

någon praxis att gå efter. Erica berättar att man är i processen med att ta fram och invänta 

biträdesavtal och uttrycker att en tydlig milstolpe uppnås när dessa blir färdiga. Dessa 

biträdesavtal tecknas tillsammans med systemägarna för att legitimera att systemägarna 

får behandla de personuppgifter organisationen innehar.  

  

Vidare svarar Erica på hur hon har upplevt den ekonomiska effekten och hur arbetsbördan 

förändrats genom detta arbete. Hon beskriver att hon har fått avsatt arbetstid för 

anpassningen och att utmaningen hon står inför nu är att informera organisationen om 

vilka ändringar som kommer påverka de olika delarna och medarbetare. Denna del väntas 

innebära mycket arbete. Den ekonomiska aspekten upplevs inte ha haft en stor inverkan på 

organisationen då en förändring av system som används redan var planerade och att GDPR 

har hjälpt dem att välja för att uppfylla de krav som ställs.  

  

När det kommer till framtiden och att organisationen expanderar menar Erica att man är 

mitt uppe i arbetet med att byta de flesta system som är i bruk och att få in de olika bitarna 

som krävs för att följa lagen såsom biträdesavtal, policys. Men samtidigt att när det 

kommer till byten av system finns det en trygghet i att leverantörerna befinner sig i samma 

arbete med GDPR och att när lagen träder i kraft ska avtal och rutiner vara klara.   
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Hon fortsätter att beskriva att två delar de kommer att få arbeta mycket med är rätten att 

bli glömd och rätten att få ett registerutdrag på vilka uppgifter som sparats och varför. En 

utmaning som upplevs att är veta när personuppgifter får sparas för att uppfylla avtal samt 

när behandlingen är färdig. Erica menar på att utbildningar hon varit på med andra 

studentbostadsföretag har gett henne insikt i hur det kommer att fungera både som kund 

samt företagare.   

  

På frågan om hur länge de arbetat med GDPR och denna lagförändring som kommer ske 

svarar hon att de började arbetet för ca ett och ett halvt år sedan men att de ungefär lagt 

åtta månaders tid totalt på anpassningen. Erica beskriver vidare att hon inte tror att 

arbetet med GDPR kommer att ta slut utan att det kommer vara en kontinuerlig process. 

Organisationen i sig upplevs som liten men att man arbetar med väldigt mycket människor, 

arbetet med att få medarbetare att förstå vad som man ska tänka på när man samlar in 

personuppgifter. Detta upplevs som en utmaning men samtidigt lärorikt då en grundlig 

rannsakan av den egna organisationen krävs för att själva förstå vilken typ av 

personuppgifter som samlas in och syftet med dem.   

  

Initialt fick organisationen reda på om GDPR via studentbostadsföreningen. 

Denna föreningen erbjöd dem även verktyget Draftit, utbildningarna, möjligheten att 

konsultera en jurist. Erica understryker ännu en gång att hon är tacksam för detta då hon 

inte behövt tolka och göra efterforskningar i direkt lagtext. När det kommer till kontakten 

med juristerna säger hon att dessa varit tydliga med att säga hur de har tolkat lagtexten och 

väntar därför på att prejudikat skall komma för att få ytterligare tydlighet i vad som är 

godkänt och inte.  

  

Vid en jämförelse på skillnad mellan PuL och GDPR svarar hon att de inte är mycket 

förändringar då de inte hanterar mycket känsliga uppgifter utan att det som kan dyka upp 

inom det området är att en uppgiftslämnare skulle ha hemlig identitet. Det finns redan 

rutiner för hur detta hanteras.   
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Avslutningsvis uttrycker Erica att hon upplever förändringen mellan PuL och GDPR som 

positiv, att GDPR upplevs som striktare och att en större kontroll över personuppgifter och 

rutiner krävs. Hon uttrycker även en förhoppning att den allmänna massan kommer bli 

försiktigare med sina uppgifter. Detta upplevs, allt som allt, som en positiv förändring.  

 

Högskolan i Halmstad  

Anna Fredriksen, IT-avdelningen på högskolan i Halmstad, nuvarande PuL-ombud säger att 

de har påbörjat arbetet med införandet av GDPR. På frågan om de är redo för GDPR svarar 

hon att man påbörjat arbetet  hösten 2017 och att de har kommit en bra bit på vägen men 

att arbetet kommer att vara kontinuerligt och att man troligtvis aldrig blir helt klar.   

  

Initialt började arbetet med att informera medarbetare. Det är en stor organisation med ca 

600 fastanställda, ett mindre antal tillfälliga anställningar samt att hänsyn till studenter 

måste visas. vidare har man arbetat med att inventera och dokumentera de olika system 

som högskolan använder. Hon uppskattar att de kommer hinna klart med de centrala 

bitarna och att den stora utmaningen ligger på att nå ut och informera anställda vad de får 

och inte får göra.   

  

På frågan om hur de har arbetat och hur framtiden ser ut steg för steg svarar Anna att man 

håller på med inventering och att man arbetar med en uppdaterad personuppgiftspolicy. 

Nästa steg är att se över rutiner, hur anmälning av personregister och 

personuppgiftsbehandling går till. Man vill även börja se över hur en incidentrapportering 

ska gå till. Utöver det behöver man arbeta med hur information och utbildning ska gå till.   

  

De största utmaningarna med GDPR, enligt Anna, är två delar; att informera anställda samt 

att inventera och anpassa system som är i bruk. Hon uttrycker även att biträdesavtal med 

leverantörer av system behöver skrivas och uttrycker att de hoppas få med alla system då 

de använder sig av väldigt många system.   

  

När frågan ställs om de har upplevt att deras leverantörer påbörjat arbetet med 

 anpassningen inför lagförändringen svarar hon att de inte haft mycket kontakt med sina 
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leverantörer ännu utan att det är ett par stycken som nått ut för att etablera kontakt. Anna 

menar på att det är stora system som de använder och att dessa leverantörer har många 

kunder, förhoppningsvis ska man kunna mötas upp i tid.  

  

Vid frågan om ekonomisk påverkan och arbetsbörda svarar hon att ingen speciell budget 

getts utan att de är en arbetsgrupp på tre till fyra personer och att det får ta den tid det tar. 

Hon menar på att man har kontakt med verksamhetsstödet och att de väntar på att alla 

akademier ska rapportera in vad för information de sitter på samt vilka behandlingar av 

personuppgifter som sker.  

  

De blev informerade om GDPR av datainspektionen via e-mail. Anna tog sedan kontakt med 

verksamhetsstödets ledning för att informera dem om att en ändring kommer att behöva 

ske. Det dröjde sedan ytterligare ett år innan arbetet kunde delegeras ut.   

  

På frågan om Datainspektionens roll och vad hon upplever att deras skyldigheter är svarar 

Anna att hon främst sett dem som en informationskälla och hon inte tror att de heller är på 

det klara med vad denna lagförändring kommer att innebära. Hennes bild av hur de 

kommer att agera när lagen träder i kraft är att hon hoppas på att Datainspektionen tillåter 

en mjukstart, någon form av övergångsperiod och inte inleder direkt med inspektioner. 

Hon säger även att under sina utbildningar hos Datainspektionen har det uttryckts att visar 

man en tydlig ambition att anpassa sig gör det att man kan ha god möjlighet att slippa 

sanktioner direkt men att total ignorans kommer att straffas.   

  

Vidare svarar Anna på frågan om sina utbildningar att hon varit på två stycken utbildningar 

hos Datainspektionen, en initialt för att bli informerad om skillnaderna mellan PuL och 

GDPR. Detta visade sig att det inte är stor skillnad på vad man redan gör utan att vikten 

ligger på att kunna bevisa vad man gör och inte gör. Andra utbildningstillfället handlade om 

informationssäkerheten och här visade det sig att om man följer MSBs standard har man en 

bra utgångspunkt.   
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När vi frågar Anna om att högskolan som behandlar mycket personuppgifter troligtvis 

ligger i framkant när det kommer till GDPR med tanke på hur de anpassat sig 

efter PuL svarar hon att de har bra koll på den administrativa sidan men att en del fokus 

ligger på är att lärarna ska anpassa sig med. Deras fokus ligger på studenter och forskning 

vilket den bör göra men att de inte alltid haft koll på den administrativa biten och att det är 

något man arbetar med.  

  

Anna berättar om hur deras arbete kommer se ut efter implementeringen av GDPR och att 

de i januari anställde en jurist som dataskyddsombud men att denne behöver mer tid på sig 

att komma in i organisationen och att man försöker anpassa sig för att underlätta för 

henne.   

 

DH Solutions  

Helena Eriksson, VD för DH solutions, beskriver att de hjälper kunder med deras IT-

tjänster och driften av dessa. På DH solutions hemsida kan man läsa om en steg-för-steg 

modell över anpassningen till GDPR, det blir den första frågan. Hon beskriver då att de 

viktigaste stegen är:  

• Att initialt göra en inventering och dokumentation över de egna systemen som 

används.   

• Sedan se över vilka biträdesavtal samt underbiträdesavtal som krävs.  

• Sen behöver man arbeta fram en policy för hantering av personuppgifter. Detta 

inkluderar då hur dessa läggs in i systemet samt hur en borttagning av uppgifter sker.  

• Sist ut gäller det att alla på organisationen bör informeras kring det här och att alla 

där efter agerar på samma sätt.  

När frågan angående vad det svåraste steget är svarar Helena att det är att få ihop helheten, 

att man verkligen förstår och uppfyller vad det är som förväntas av en som organisation 

och att man kan hantera det. Hon menar på att det är detta som gör att företag känner sig 

osäkra på om de agerar rätt i arbetet med anpassningen inför GDPR.  

  

Vi ber henne att utveckla vad en inventering faktiskt innebär och hon svarar att man initialt 

måste gå igenom sin IT-miljö och titta på vilka system som faktiskt gör vad samt vilka som 
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hanterar personuppgifter. Sen ska man kartlägga detta och motivera varför man samlar in 

dessa personuppgifter. Genom att stämma av mot lagen att man har rätt att samla in dem 

och behandla dem, här kan man luta sig mot att kunden förmodligen har ett intresse att 

ingå i dessa register. Vidare kan man se över vilka andra personuppgiftsregister man för, 

detta behöver inte bara vara i IT-miljö utan kan även finnas i till exempel pärmar.   

  

Vidare ställs frågan om hon kan utveckla vad en policy för personuppgifter innebär och 

nämna några av de viktigaste rubrikerna en sådan kan innehålla. Helena svarar att det 

viktigaste är att man motiverar hur man behandlar dessa uppgifter och varför. Policyn bör 

även innehålla rutiner för hur en borttagning av personuppgifter går till.  

  

Helena berättar att den största utmaningen som företag ställs inför med GDPR är är att få 

kontroll. Osäkerheten på vad man får och inte får ha i sina system, även att gamla register 

som kanske inte används längre men som sparas för arkivering eller för att de kanske 

behövs senare i framtiden behöver ses över.  

  

På frågan över Datainspektionens roll i införandet av GDPR svarar Helena att de har efter 

en workshop fått deras steg-för-steg ganska tydligt för sig. hon svarar att hon inte har haft 

stor koll på vad de utför mer än att de har en stor utmaning framför sig efter att GDPR trätt 

i kraft.  

  

När det kommer till ekonomisk börda och arbetsbelastning berättar Helena att det 

troligtvis kommer tillkomma en del ekonomiska avgifter om man till exempel vill ha en bra 

policy kan det komma att krävas en kontakt med jurist. Arbetsbördan menar hon blir även 

den större då man måste lägga tid på anpassningen och det kanske inte finns de resurserna 

hos alla företag. När det kommer till programvaror som kan underlätta tycker Helena att 

detta inte alltid är nödvändigt.  

  

Vid frågan om hur det ser ut på arbetsmarknaden idag säger Helena att hon tror att många 

är ute i sista minuten och att inte många ligger i fas med arbetet inför implementeringen. 

De större organisationerna har börjat med att ta fram biträdesavtal och att inte alla är där 
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riktigt ännu. När en jämförelse på hur implementeringen för större och mindre företag ser 

ut svarar hon att fördelen ligger hos större organisationer då de generellt har mer resurser 

och intern kunskap i form av bland annat jurister. Som mindre företag som inte har dessa 

resurser rekommenderar hon att man ska börja med inventering över sina personuppgifter 

samt efterforska om det finns färdiga mallar för policy som man kan använda. Att om man 

har påbörjat arbetet kommer Datainspektionen förhoppningsvis ha överseende. Det 

uttrycks även att eftersom att det inte finns några prejudikat är detta svårt att veta men att 

mindre företag har en fördel i att de kanske inte har många system att inventera och 

dokumentera och kanske då egentligen inte har större anledning att oroa sig för.   

  

Vid frågan om de kan hjälpa företag att upprätthålla GDPR svarar Helena att de kan hjälpa 

till med det initiala arbetet men att ansvaret ligger på företaget själva då de är 

personuppgiftsansvariga för den egna verksamheten. Men att de gärna hjälper till med att 

projektleda.   

  

I ytterligare e-post-kontakt med Lena önskar hon att uttrycka att hon ser mycket positiva 

aspekter med GDPR, framför allt med tydligheten gentemot den enskilde individen och hur 

dennes personuppgifter ska hanteras i framtiden.  

 

McDonalds Food Folk  

Lena Olsson Gellerstedt, HR-avdelningen och ansvarig GDPR koordinator i Sverige berättar 

att hon inte haft någon kontakt med Datainspektionen utan varit på utbildning hos en 

advokat som arbetar med personuppgiftslagen sedan den kom till Sverige. Vidare har hon 

varit hos ett utbildningsföretag som i sin tur tagit del av information från Datainspektionen. 

Hon berättar att de även internt har jurister som står i regelbunden kontakt med 

Datainspektionen.   

  

Lena svarar på frågan om de är redo för GDPR med att de inte är där än men att de har 

kommit en bra bit på vägen och att det finns en bra plan för hur de ska gå tillväga för att 

följa den nya lagstiftningen. Initialt har de börjat med att kartlägga vilken typ av data som 

processas i deras system och sedan vilka åtgärder som behöver vidtas för att se till att vara 
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i enlighet med den nya lagen. Det svåraste steget med anpassningen är enligt Lena att 

kartlägga alla processer då detta är ett massivt arbete och att det är det som de arbetar 

med nu. Sen fortsätter hon med att det kommer att vara svårt att veta exakt hur olika 

situationer som kan uppstå ska lösas men att det finns resurser i form av jurister som i sin 

tur har en dialog med Datainspektionen och det kommer underlätta detta problem.  

  

Vid frågan om hur de ska förmedla information till en större organisation och skapa 

enhetlighet bland de anställda och franchisetagare svarar Lena att man börjat informera 

franchisetagarna om förordningen och vad lagen innebär, vart de kan läsa mer. Man 

planerar att ta fram en verktygslåda: en samling av metoder, dokument och program som 

ska underlätta för franchisetagarna. Man lägger även fokus på att ha intern kommunikation 

på kontoren. Vidare beskriver Lena att utmaningen ligger i att få franchisetagarna att förstå 

att det inte bara är vilken lagstiftning som helst utan att den kan få stora konsekvenser med 

höga vitesbelopp.  

  

I och med att McDonalds är ett välkänt varumärke menar Lena att det är extra viktigt för 

dem att de själva gör rätt för sig och att de förbereder sig för inspektioner då det hjälper 

dem att vara alerta och att de har allting på plats. Hon berättar att de förra året blev 

uppköpta av en enskild ägare och i samband med detta genomgick en rad förändringar i 

olika processer och att detta har gjort att anpassningen tagit längre tid vad som var väntat. 

Men hon vill även uttrycka att de inte ligger efter i arbetet då de har en bra plan på hur de 

ska agera, och förväntningen är inte att man ska vara helt färdig när lagen instiftas.   

  

Vid frågan på vilken effekt GDPR har haft på företaget svarar Lena att den ekonomiska 

effekten har märkts av då de tagit hjälp av jurister och även advokater men att på HR-

avdelningen har detta varit ett fortlöpande arbete. Hon anser inte att det har varit någon 

större panik kring GDPR utan att det har vetat om det och haft med sig det i minst ett och 

ett halvt års tid.   

  

Lena berättar att man sen tidigare haft väldigt strikta rutiner för hur man har hanterat 

information och värnat om sekretess både på kontor och i restaurang. Hon menar på att 
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man som större organisation generellt sett haft bättre utgångsläge än vad man som mindre 

organisation har.   

  

På frågan om de har egenutvecklade system eller om de hyr in tjänster svarar Lena att de 

har biträdesavtal med sina leverantörer i de flesta fall och att de är ungefär samma process 

som dem själva i arbetet med anpassning, hon menar på att de har arbetat proaktivt precis 

som de har och att McDonalds har en förväntning på att systemen ska GDPR-säkras. Lena 

berättar även att man har tagit fram en ny policy för personuppgifter, man har haft en 

tidigare men att man har uppdaterat den. I denna policy är men tydliga för medarbetare 

vilken typ av information man sparar och även i vilket syfte, de planerar sannolikt även att 

lägga till den som bilaga i sina anställningsavtal.   

 

Kartläggning av GDPR innebörd och påverkan på Sverige  

Det har nyligen kommit 16 propositioner från regeringen där lagar behöver anpassas för 

att matcha den nya dataskyddsförordningen. Många av våra svenska lagar hänvisar 

till PuL eller det gamla dataskyddsdirektivet från EU och därför innebär det att lagar har 

fått nya tillägg eller språkliga samt redaktionella ändringar har införts. I vissa fall är det 

enbart det som ändrats [23].   

 

Nya lagar och större lagändringar  

Ny dataskyddslag [21]:  

Först ut har regeringen lagt en proposition angående en ny dataskyddslag. Förslaget som 

ligger är att upphäva PuL och ersätta den med en ny lag som kompletterar EU:s 

dataskyddsförordning.  

Denna nya lag innebär att dataskyddsförordningen med vissa undantag ska gälla även 

utanför sitt ursprungliga tillämpningsområde, i verksamheter som rör nationell säkerhet 

till exempel. Lagen kommer att vara subsidiär till annan lag eller förordning vilket innebär 

att det kan förekomma avvikande bestämmelser i registerförfattningar.  

Regeringen har även föreslagit ändringar i offentlighets- och sekretesslagen.  

  

Denna lag kommer bland annat att behandla:  
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• I 1 kap. tar man upp territoriella tillämpningsområden - Denna lag kommer gälla då 

personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträdets verksamhetsställen är 

lokaliserade Sverige, men även hos organisationer som behandlar 

svenska personuppgifter  som endast är etablerade i tredje land, då ska lagen gälla om 

behandlingen innefattar registrerade som befinner sig i Sverige och om 

personuppgiftsbiträden erbjuder varor eller tjänster till de registrerade eller övervakar 

de registrerades beteende i Sverige. Lagen kommer således gälla även på platser där 

svensk rätt gäller enligt folkrätten.  

• Tystnadsplikt för Dataskyddsombud - 1 kap. 8 § i denna nya lag säger att 

Dataskyddsombud som fullgör sin uppgift inte får yttra det den fått kännedom om.  

• I 2 kap. föreslår regeringen lagtext angående rättslig grund för behandling av 

personuppgifter, däribland att personuppgifter får behandlas om det finns en rättslig 

grund, om det finns ett allmänintresse eller vid myndighetsutövning. 4 § säger att barn 

över 13 år har rätt att ge samtycke till informationssamhällets tjänster (ex sociala 

medier). Under 13 års ålder måste samtycke ges av den som har föräldraansvar över 

barnet.  

• I 3 kap. föreslås lag om behandling av vissa kategorier av personuppgifter, främst då 

sådana av känslig art. 3 kap. säger att känsliga personuppgifter får behandlas i fall som 

om behandlingen skulle vara nödvändig för handläggning eller om behandlig på något 

vis är nödvändig för ett viktigt allmänt intresse. Detta får dock inte på något sätt 

inskränka den registrerades integritet. I 5 § tar regeringen upp regler kring behandling 

inom sjukvården där de säger att behandling av personuppgifter får ske om det är 

nödvändigt:  

o Förebyggande hälso- och sjukvård och yrkesmedicin.  

o Bedömningen av en arbetstagares arbetskapacitet.  

o Medicinska diagnoser.  

o Tillhandahållande av hälso- och sjukvård eller behandling.  

o Social omsorg.  

o Förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster, social omsorg samt deras 

system.  
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• 4-6 kap. berör användningsbegränsningar inom arkiv och statistik, begränsningar 

av vissa rättigheter och skyldigheter som information och tillgång till personuppgifter 

och även tillsynsmyndighetens handläggning och beslut.  

• I 7 kap. tar regeringen upp det fall där man får överklaga, alltså rätten till ersättning 

från personuppgiftsbiträde, det tar även upp att det kommer råda ett förbud mot att 

överklaga på andra beslut som inte avses i 2-4 §§.  

  

Regeringen föreslår i 1 kap. 7 § att DSF och Dataskyddslagen inte ska tillämpas i sådan 

utsträckning att det strider mot tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, 

detta innebär att artiklarna 5-30 och 35-50 i DSF samt 2-5 kap. I dataskyddslagen inte 

gäller när personuppgifter behandlas av personer med ändamål inom journalistik, 

akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande.  

  

Civilrättsliga anpassningar [24]:  

Dessa anpassningar har föreslagits med anledning av att man vill säkerställa att viktiga 

register ska kunna uppfylla sin avsedda funktion. Detta innebär att inom dessa lagar 

minskar den registrerades rättigheter att utesluta personuppgifter.  

Regeringen har lagt förslag om anpassningar i 18 olika lagar, i dessa lagar är det främst 

skriftliga ändringar där det i dagsläget hänvisas till EU:s gamla dataskyddsdirektiv och PuL. 

Det har även tillkommit vissa avgränsningar/begränsningar då dessa svenska lagar på 

nationell nivå inte ska beröras av DSF i den utsträckning som lagen idag säger.  

De lagar som berörs är:  

• Jordabalken,   

• Lagen om inskrivning av rätt till luftfartyg  (1955:227)  

•  Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk  (1960:729)  

• Patentlagen (1967:837)  

• Mönsterskyddslagen (1970:485)  

• Fastighetsbildningslagen (1970:988)  

• Firmalagen (1974:156)  

• Lagen om ekonomiska föreningar (1987:667)   

• Lagen om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter  (1992:1685)  
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• Lagen om pantbrevsregister (1994:448)  

• Sjölagen (1994:1009)  

• Växtförädlarrättslagen (1997:306)  

• Lagen om fastighetsregister (2000:224)   

• Revisorslagen (2001:883)  

• Aktiebolagslagen (2005:551)  

• Lagen om företagshypotek (2008:990)   

• Lagen om inteckningsbrevsregister (2008:1075)  

• Varumärkeslagen (2010:1877)  

  

Kreditupplysningslagen [25]:  

Regeringen föreslår att ändringar i kreditupplysningslagen ska ske med anledning av den 

kommande GDPR. Dessa ändringar innebär bland annat att genetiska och biometriska 

uppgifter samt uppgifter om sexuell läggning för att identifiera en fysisk person förbjuds 

 i samband med verksamhet inom kreditupplysning. Vidare kommer det även innebära att 

registrerade har rätten att få ta del av information som vart uppgifterna har hämtats ifrån, 

hur länge de kommer att lagras och denne ska även få information om möjligheten att 

kunna framföra klagomål till Datainspektionen. En anpassning av text har även skett här 

och i stycken där PuL nämns har detta nu ändrats till DSF. Det kommer inte vara lagligt att 

ta med uppgifter om lagöverträdelser som avser brott men betalningsanmärkningar, 

kreditmissbruk och liknande omfattas inte av detta förbud.  

  

Domstolsdatalagen [26]:  

Denna proposition föreslår tillägg och ändringar i domstolsdatalagen till exempel kommer 

regler om dataskyddsombud tillkomma. I domstolsdatalagen idag finns ett antal 

integritetskänsliga sökbegrepp som det idag ligger ett förbud på att använda, dessa 

sökbegrepp kommer att utökas och omfatta fler typer av olika uppgifter. Förslagen syftar 

till att stärka den enskildes skydd för den personliga integriteten.  
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Författningarna inom skatt, tull och exekution [27]:Detta förslag gäller 

personuppgiftsbehandling inom Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndighetens 

verksamheter. Det kommer inte gälla vid dessa myndigheters brottsbekämpande 

verksamhet. Detta innebär en ändring i språkbruket i författningarna då stycken 

där PuL nämnts eller där man hänvisat till EU:s gamla Dataskyddsdirektivet har man nu 

ändrat detta, att det hänvisar till DSF. Man har även gjort en avgränsning och sagt att 

uppgifter som enligt dessa författningar får behandlas fortfarande får göra det och att 

dessa författningar nu är kompletterande till DSF  

 

 

Registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet [28]:  

Denna proposition behandlar registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet. En ny lag 

har föreslagits och den omfattar personuppgifter om arbetsskador i Arbetsmiljöverkets 

informationssystem. Den säger bland annat att Arbetsmiljöverket inte kommer bli 

personuppgiftsansvariga för de uppgifter de behandlar i enlighet med denna lag. Några av 

de uppgifter de får behandla och dessa register får innehålla är:  

• Registrering av arbetsskador och bearbetning av sådana uppgifter  

• Tillsynsverksamhet  

• Skadeutredningar  

• Forskning och undervisning  

• Framställning av statistik  

• Planering, uppföljning och utvärdering av förebyggande arbete mot arbetsskador.  

  

Känsliga personuppgifter, sådana som omnämns i DSF, får inte behandlas då de inte rör 

hälsa och tillgången till dessa uppgifter ska bara ges om det krävs för att fullgöra 

arbetsuppgifter.  

  

Regeringen har även lagt förslag om en förlängd gallringstid från två år till tre år och syftet 

är att underlätta att registrerade ska kunna återinträda i arbetsmarknadspolitiska 
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program. Ytterligare tillägg som att uppgifter ska gallras snarast då dessa inte längre 

behövs har föreslagits, detta får dock ske senast efter tre år.   

  

Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet [29]:  

Denna lag kommer även den att ändras redaktionellt och fem nya paragrafer kommer 

läggas till varav de första tre handlar om att denna lag nu verkar kompletterande till DSF. 

13 § säger att en enskild utbildningsanordnare får behandla känsliga personuppgifter 

enligt artikel 9.2 g i DSF om behandlingen av denna typ av uppgifter är nödvändig för ett 

ärende hos en myndighet eller om det krävs i verksamheten och att uppgifterna inte 

inskränker på den registrerades integritet. Detta gäller även uppgifter om fällande domar i 

brottmål om det är nödvändigt för till exempel ett ärende hos en myndighet för att relegera 

en student. De lagar som berörs är:  

• Lagen om tillstånd att utfärda vissa examina (1993:792)  

• Lagen om yrkeshögskolan (2009:128)  

• Studiestödsdatalagen (2009:287)  

• Skollagen (2010:800)  

Ny kamerabevakningslag [30]:  

Regeringen föreslår att upphäva kameraövervakningslagen och istället anta den nya 

kamerabevakningslagen som är anpassad enligt DSF.  

Denna lag gäller enbart när kameraövervakning handlar om personbevakning och 

utesluter alltså då kameraövervakning för privat bruk eller av privat egendom, hemlig 

kameraövervakning som används för att förhindra allvarliga brott samt verksamheter som 

omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.  

Förslaget säger att tillstånd krävs för att få övervaka allmänna platser om det är en 

myndighet eller annan som utför en uppgift av allmänt intresse, detta tillstånd ska ges om 

syftet med bevakningen övergår den enskildes intresse av att inte bli bevakad. 

Hastighetskameror och bevakning som polisen bedriver vid automatisk övervakning 

behöver inte ha tillstånd till exempel. Ansökan om att få utöva kamerabevakning ska 

skickas till tillsynsmyndigheten. Det kommer alltså bli lättare för polisen och myndigheter 

att få tillstånd om bevakning när syftet är brottsbekämpning eller att skapa trygghet. Vid 

bevakning måste detta framgå tydligt genom skyltning eller liknande, det finns undantag 
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som till exempel polisens automatiska hastighetsövervakning, eller vid utredning av 

allvarliga brott. Även här görs en ändring i offentlighets- och sekretesslagen och 

tystnadsplikt råder för den som inhämtat information genom bevakning. Sanktionsavgifter 

och skadestånd har även lagts till i denna lag, sanktioner utfärdas av den tillsynsmyndighet 

som regeringen bestämt.  

 

Kriminalvårdsdatalagen [31]:  

Här föreslår regeringen en ny lag inom kriminalvårdens verksamhet som inte omfattas av 

brottsdatalagen, exempel på det är verkställighet av frihetsberövanden och genomförande 

av transporter. Detta innebär att uppgifter får behandlas om detta är nödvändigt för att 

förebygga och förhindra incidenter som har betydelse för enskildas säkerhet. Gällande 

känsliga uppgifter får dessa endast behandlas om det är ytterst nödvändigt för syftet med 

behandlingen. Även här återkommer sökförbudet i syfte att få fram en grupp människor 

baserat på känsliga uppgifter. Undantag i utlämnande av information görs om 

personuppgiftsansvarige enligt lag inte får lämna ut dessa uppgifter till den registrerade. 

  

Redaktionella ändringar  

Följande lagar som presenteras nedan har endast ändrats redaktionellt vilket innebär att 

inga större förändringar skett. Men för att all data måste presenteras har dessa listats 

nedan.  

  

Lagstiftningen inom näringsdepartementets ansvarsområden [32]:  

Här är ett sådant fall som nämndes i inledningen till detta kapitel, de ändringar som 

kommer ske är främst hänvisningar till PuL som ersätts med hänvisningar till DSF men 

också att de stycken som återfinns i både dessa lagar och i DSF tas bort. De lagar som 

omfattas i denna ändring är bland andra:  

• Rennäringslagen  

• Postlagen  

• Lagen om behörighet för lokförare  
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Lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och 

folkomröstningar [33]:  

Även i denna lag är det redaktionella ändringar som genomförs, dock har regeringen bedömt 

att:   

“Det finns även fortsättningsvis utrymme för en bestämmelse om 

personuppgiftsansvar i lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med 

val och folkomröstningar som anger att den centrala valmyndigheten, Sametinget 

och länsstyrelserna var för sig är personuppgiftsansvariga för den behandling av 

personuppgifter som respektive myndighet ska utföra.” [29].  

  

Därav kan det komma fler ändringar inom detta område inom en snar framtid.  

I denna lag finns det bestämmelser om information till den registrerade, rättelser, 

skadestånd och överklagande skrivet, dessa kommer upphävas till förmån för DSF. Den 

tidigare bestämmelsen om att den registrerade inte har rätt att motsätta sig sådan 

personuppgiftsbehandling anpassas till DSF.  

  

Finansdepartementets ansvarsområde [34]:  

Vad gällande lagar inom Finansdepartementets ansvarsområde ska dessa lagar ändras 

redaktionellt:  

• Lag om ändring i kasinolagen (1999:355)   

• Lagen om den officiella statistiken (2001:99)   

• Lagen om lägenhetsregister (2006:378)  

• Lag om ändring i lagen om en databas för övervakning av och tillsyn över 

finansmarknaderna (2014:484)  

  

Och dessa ska upphöra:  

• Lagen om allmän folk- och bostadsräkning år 1980 (1979:217)  

• Lagen om 1985 års folk- och bostadsräkning (1984:531)  

• Lagen om en folk- och bostadsräkning år 1990 (1989:329  

  

Författningsändringar på finansmarknadsområdet [35]:  
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Vad gällande författningar inom finansmarknadsområdet ska dessa ändras redaktionellt:  

• Lagen om handel med finansiella instrument (1991:980)  

• Lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument 

(1998:1479)  

• Lagen om registrering av krigsskada på egendom (1999:889)  

• Lagen om värdepappersfonder (2004:46)  

• Lagen om bank- och finansieringsrörelse (2004:297)  

• Lagen om värdepappersmarknaden  (2007:528)  

• Lagen om betaltjänster  (2010:751)  

• Försäkringsrörelselagen (2010:2043)  

• Lagen om med kompletterande bestämmelser till EU:s 

marknadsmissbruksförordning (2016:1306)  

• Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630)  

• Lagen om registrering av verkliga huvudmän (2017:631)  

  

Lagar inom Miljö- och energidepartementet [36]:  

Vad gällande lagar inom Miljö- och energidepartementet ska dessa ändras redaktionellt:  

• Lagen om handel med utsläppsrätter (2004:1199)  

• Lagen om energideklaration för byggnader  (2006:985)  

• Lagen om geografisk miljöinformation  (2010:1767)  

• Lagen om elcertifikat (2011:1200)  

   

Socialdepartementets verksamhetsområde [37]:  

Vad gällande lagar inom Socialdepartementets verksamhetsområde ska dessa ändras 

redaktionellt:  

• Socialförsäkringsbalken  

• Lagen om receptregister (1996:1156)  

• Lagen om hälsodataregister (1998:543)  

• Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (2001:454)  

• Lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.  (2002:297)  

• Lagen om läkemedelsförteckning (2005:258)  
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• Lagen om genetisk integritet m.m. (2006:351)  

• Lagen om blodsäkerhet (2006:496)  

• Lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (2006:1570)  

• Lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och 

celler (2008:286)  

• Patientdatalagen (2008:355)  

• Apoteksdatalagen (2009:367)  

• Lagen om införande av socialförsäkringsbalken (2010:111)  

• Alkohollagen (2010:1622)  

• Lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ 

(2012:263)  

• Lagen om register över nationella vaccinationsprogram (2012:453)  

• Lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel 

(2016:526)  

  

Utlänningsdatalagen [38]:  

Redaktionella ändringar tillämpas även i denna lag samt att det föreslås vissa undantag 

från DSF:s bestämmelser  
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Diskussion  

Ett antal utmaningar i kapitlet resultat har identifierats, detta redovisas i Tabell 1. Här finns 

en sammanställning över dessa och utmärkt vilka företag som anser detta vara en 

utmaning, markerat med x. Detta kommer sedan att kategoriseras som interna och externa 

utmaningar där interna är sådant som sker, existerar eller påverkas inom företaget och 

externa utmaningar är sådant som existerar utanför eller som inte kan påverkas av 

företaget själva.  

  
  

Halmstad 

studentkår  

Högskolan i 

Halmstad  

McDonalds Food Folk  DH 

Solutions  

Inventering  
  

x  x  x  

Utrensning av gamla 

system  

  
x  

  
x  

Kommunikation  x  x  x  
  

Resurser  x  
    

x  

Policy  x  
    

x  

Biträdesavtal  
  

x  
  

x  

Från PuL  

till GDPR  

      
x  

Datainspektionens roll  x  
      

Prejudikat  x  
    

x  

Fullständig anpassning 

inom tidsramen  

  
x  x  x  

Tabell 1 

  

Interna Utmaningar  
Interna utmaningar börjar med inventering samt utrensning av system. Här behöver man 

se över de system man använder sig av i verksamheten, vilka system behöver anpassas för 

att inte behandla onödvändiga personuppgifter. Detta kan ses som en utmaning då dessa 

system kan vara omfattande beroende på hur stor organisationen är. Helena Eriksson, DH 

Solutions berättar om ett tillvägagångssätt:  
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“Det första är väl att man får gå igenom lite vad man har kanske i sin IT-miljö då, vilka system 

har vi som har personuppgifter och där ska man ju då gå igenom vilka personuppgifter som 

finns i respektive system”  

Vidare berättar hon hur viktigt det är att klargöra vad personuppgifterna ska användas till 

samt att man i stöd av förordning behöver motivera varför man behöver hantera dem. Ett 

annat alternativ är om det är av intresse för uppgiftslämnaren att finnas med i registret. En 

lösning på utmaningen kommer från McDonald's Food Folk. Lena Olsson Gellerstedt säger:  

“Vi har börjat med att kartlägga vilken data som processas i våra system, vilken typ av data, 

och hur den processas. Det är ett ganska stort arbete där vi har för respektive process svarat 

på ett 20-tal frågor. Hur informationen lagras, vilka kan ta del av informationen, hur länge 

lagras den, kan man ta bort informationen om någon ber om det och så vidare. Så ett 20-tal 

frågor för varje process. Vi är fortfarande i den här processen där vi jobbar med 

kartläggningen som vi kallar den och nästa steg i den här processen är att skapa action points. 

För vad vi behöver göra för respektive process.”  

En följd av inventeringen är att man kan upptäcka arkiverad data som inte behövs längre 

 som leder till att en utrensning är nödvändig. Anna Frederiksen, Högskolan i Halmstad 

säger:  

“Vi har jättemånga IT-system här på högskolan och det är många av dom man behöver gå in 

och rensa loggar och se till att gammal information försvinner.”  

Detta är en utmaning speciellt för större organisationer då deras IT-miljö kan vara mycket 

mer komplex. För att underlätta inventeringen bör man till att börja med veta vilka 

uppgifter man får behandla McDonalds som exempel har sitt system med 20-talet frågor. I 

dataskyddslagen[21] måste minst något av dessa krav uppfyllas:  

“Den europeiska dataskyddsregleringen utgår från att varje behandling av personuppgifter 

måste vila på en rättslig grund. I dataskyddsförordningen räknas dessa rättsliga grunder upp i 

artikel 6.1. Behandling är enligt denna bestämmelse laglig endast om och i den mån som 

åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt:   

a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett 

eller flera specifika ändamål. Prop. 2017/18:105 46   

b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller 

för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.   
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c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den 

personuppgiftsansvarige.   

d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för 

den registrerade eller för en annan fysisk person.   

e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i 

den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.   

f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en 

tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande 

rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den 

registrerade är ett barn.”  

  

Ytterligare har en iakttagelse gjorts där de intervjuade organisationerna ser 

kommunikationen med medarbetare som en utmaning. Här ska man förmedla vidare 

kunskap om hur organisationen ska ändra i sin verksamhet för att möta förordningens 

krav. Erica Grimberg, Halmstad studentkår beskriver att de är i detta skedet under 

intervjun:  

“Det steget jag står inför nu, det är att nu jag ska ut och informera våran organisation vad 

som gäller och då måste jag få med alla dom att förstå och det tar tid”  

Här gäller det att det finns avsatt tid för att kunna utbilda sina medarbetare eller 

arbetstagare för att dessa ska få en ärlig chans att kunna sätta sig in i hur den nya 

förordningen fungerar och framför allt vad som gäller för den egna organisationen.   

  

I direkt koppling till kommunikationen står resurser, med detta menas ytterligare kapacitet 

eller kompetens inom företaget som kan hjälpa till med anpassningen. Det kan till exempel 

förekomma i form av inhyrda eller anställda jurister. Anna, Högskolan i Halmstad anser:   

“Vi anställde en jurist här i januari så att det är hon som kommer att vara dataskyddsombud”  

Detta har upptäckts som en utmaning då det kan tänkas att inte alla företag har tillgångar 

att anställa ytterligare kompetens. Helena, DH Solutions berättar   

“Små och mellanstora har ju inte de här resurserna och de tycker kanske då att ta in en 

konsult utifrån eller ja jurister eller så där kanske kan ta emot lite också, man tänker att den 

kostnaden eller pengarna har man inte”   
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Hon fortsätter att utveckla om man har klarat av inventering, utrensning samt policy har 

man kommit en bra bit på vägen med anpassningen. Policyn i sig är även den en utmaning 

då denna är en viktig del i hur personuppgiftsansvarige visar att verksamheten förhåller sig 

till dataskyddsförordningen. En korrekt policy kan vara problematisk att upprätta ifall man 

behöver en skräddarsydd lösning för just det egna företaget och då juridisk kompetens 

saknas.   

Externa utmaningar  
När det kommer till system som används inom organisationen som behandlar 

personuppgifter ska ett biträdesavtal skrivas med systemägaren. Erica, Halmstad 

studentkår berättar om deras arbete med biträdesavtalen:  

“Biträdesavtal kommer vi att skriva eftersom att vi använder system där vi lagrar 

personuppgifter. Tar jag exempelvis vårat bostadssytem så lagras ju våra hyresgäster med 

personnummer, förnamn, efternamn, mail-adress och givetvis då deras adress eftersom 

att dom bor hos oss. Då behöver vi skriva ett biträdesavtal med systemägaren av det systemet 

för att ha en tydlig och klar bild med hur våra hyresgästers personuppgifter hanteras från 

systemägarens sida och att dom inte får ge det vidare. Att man skriver en överenskommelse 

med hur personuppgifterna hanteras i systemet.”  

Detta anses vara en utmaning då kommunikation med systemägaren krävs, här gäller det 

att man är överens om hur personuppgifterna ska behandlas och lagras. Biträdesavtalet ska 

alltså värna om personuppgifterna genom att uppfylla dataskyddsförordningens 

bestämmelser.  

  

När det kommer till PuL och övergången till GDPR tillkommer en rad större förändringar. 

Detta inkluderar en rad rättigheter för uppgiftslämnaren. Att hantera dessa förändringar 

och anpassa verksamheten kommer att bli en utmaning för de flesta organisationer då de 

kommer att öka uppgiftslämnarens kontroll och rättigheter. Erica, Halmstad studentkår 

berättar:   

“GDPR är ganska hårdare. PuL var ju såklart, den va ganska tydlig i sig också, var försiktig 

med personuppgifter och det va ju inga konstigheter och det är allmänt känt. GDPR tror jag 

kanske inte är så mycket att lagen i sig blir så stor förändring för oss som arbetar med det mer 

än att vi får skärpa våra rutiner och se till att vi har koll. Den stora massa blir snarare väldigt 

medveten om vad dom har rätt och göra.”  
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Här finns ett antal nyheter som bland annat dataportabilitet, anmälan om 

personuppgiftsincident, rätt till radering med mera. Även här spelar systemägaren en 

större roll då man behöver arbeta tillsammans för att uppnå dessa krav.   

På en mer övergripande nivå har regeringen lagt ett förslag på att PuL ska upphävas till 

förmån för den nya dataskyddslagen, skälet för detta menar regeringen är att det skulle bli 

en otillåten dubbelreglering och därför måste PuL ersättas. Den nya dataskyddslagen 

kommer verka kompletterande till dataskyddsförordningen men flertalet myndigheter 

tycker den är för generell och saknar anpassning till specifikt deras område [21]. 

Då PuL kom 1998[1] kan man tänka sig att den omarbetats ganska mycket sen dess och en 

förhoppning finns att regeringen tar in åsikterna och gör den nya dataskyddslagen enklare 

att förstå.  

Datainspektionens roll i arbetet med implementeringen av GDPR är ännu inte bestämt fullt 

ut. Anna, Högskolan i Halmstad förklarar sin syn på Datainspektionen och deras roll:  

“Jag tror inte dom heller är riktigt på det klara med hur inspektioner och sånt ska gå till, i alla 

fall har de inte gått ut med information om det ännu. Dom har ju verkligen mycket att göra 

kring detta det är många styrdokument om GDPR som inte är klara ännu”  

Att Datainspektionens roll i det hela ännu inte har tydliggjorts leder till att företag kan 

känna en osäkerhet inför hur lagen kommer att tolkas och hanteras av den blivande 

tillsynsmyndigheten. Det saknas prejudikat, något som man kan luta sig mot och få 

praktiska exempel från. Erica, Halmstad studentkår kommenterar:  

“Det finns ingenting som är så här: Har du gjort allt det här, då är du säker. Jag tror att det 

kommer komma en hel del företag eller myndigheter eller vilka det nu må vara som kommer 

åka på det, så det kommer bli prejudikat som vi andra kan använda: “okej det här har inte vi 

heller gjort, vi har tolkat det lite fel här” och så kan man ändra på det.”  

  

Till sist kommer den största utmaningen, fullständig anpassning inom tidsramen. Lena, 

McDonald's Food Folk berättar på hur de hanterar utmaningen med att bli klar med arbetet 

i tid:  

“Vi känner att vi har en plan som kommer göra oss redo när vi väl är där och vi har ju ganska 

bra koll på våra processer sen innan. Den här kartläggningen eller datamappningen som vi 

kallar det och som vi gör är ju väldigt omfattande och det började vi med efter sommaren 
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förra året. Det är ju ett arbete som pågått, det är inte så att vi har börjat med det nu utan nu 

jobbar vi med att komplettera detta så att det blir klart så vi kan börja sortera i vilka åtgärder 

vi behöver vidta. Vi ser det lite så att vi kan inte, och det är väl inte förväntningen heller att 

man ska vara helt färdig med allt utan vi behöver ha en tydlig plan för det som inte är klart 

idag men med datum för när saker och ting ska vara klart.”    

Att upprätthålla förordningens krav kommer att vara ett kontinuerligt arbete men 

förordningen tillämpas i Sverige 25 maj 2018 och brott mot detta kan leda till kännbara 

sanktionsavgifter. Här kommer Datainspektionen spela stor roll och mycket ansvar ligger 

på denna tillsynsmyndighet. Hur kommer de se på företag som inte blir klara i tid och hur 

kommer de att agera när tiden är kommen. Eftersom att prejudikat inte existerar sen 

tidigare har man idag inget mer än förordningens krav att gå efter men detta lämnar stora 

frågor om reprimander efter sig. Anna, Högskolan i Halmstad uttrycker sig i frågan:   

“Det de har sagt på sina utbildningar är att om man har satt igång och påvisat ambitionen att 

följa den så kommer man inte att få de högsta sanktionsavgifterna i alla fall utan det är 

liksom, är man, hanterar man många uppgifter eller känsliga uppgifter och helt bara har 

ignorerat det, det är då man kan sitta riktigt illa till.”  

Kommer Datainspektionen tillåta en övergångsperiod eller kommer de att dela ut 

sanktioner direkt är några av de många frågor som uppstår. Det finns förhoppningar om att 

om man kan påvisa ett aktivt arbete och har en tydlig plan för att uppnå de ställda kraven 

[39] så kommer de att tillåta en övergångsperiod. Detta är dock endast spekulationer i 

dagsläget.   

  

Propositioner  
I och med att PuL upphävs och den nya dataskyddslagen förväntas blir genomröstad 

kommer fokus ligga på den, den är ju också kompletterande till GDPR och det är ju det alla 

tänker på nu. Däremot finns det några lagar till som kan påverka Sveriges organisationer 

samt befolkning som kan hamna lite i skymundan och därför väljer vi att presentera några 

av dem.  

  

Ny kamerabevakningslag [30]: Den nya kamerabevakningslagen kommer påverka alla 

organisationer i Sverige som bedriver kamerabevakning med syfte personbevakning. Det 
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kommer krävas ett tillstånd för att myndigheter eller andra som utför uppgifter av allmänt 

intresse ska få bevaka, det tillkommer även att det måste skyltas tydligt att 

kamerabevakning sker. Som privatperson är detta något man får finna sig i om syftet med 

bevakningen går över individens intresse att inte bli bevakad. Denna lag säger även att 

polisen och andra myndigheter som utövar bevakning med syfte att skapa en tryggare 

omgivning eller vid brottsbekämpning kommer få det lättare med tillstånd. För den 

enskilde individen kommer detta innebära att man lättare kommer kunna se om man är 

övervakad av kameror på allmänna platser samtidigt försöker förslaget inte inskränka på 

integriteten genom att det måste finnas ett syfte bakom bevakningen.  

  

Civilrättsliga anpassningar [24]: Här ligger ett förslag om ändring i 18 olika lagar, 

ändringarna innebär att regeringen vill säkerställa att vissa register ska kunna fylla sin 

funktion trots det som nu står i GDPR, därför kommer en registrerades rättigheter att 

minska inom dessa lagar. Den stora diskussionen i detta lagförslag ligger i den 

registrerades rättigheter gentemot det fria flödet som då innebär att flödet inte får 

begränsas eller förbjudas av skäl som har med skyddet för fysiska personer och 

behandlingen av deras uppgifter. Dessa 18 lagar kommer därför få inskrivet vissa undantag 

från GDPR, det kommer bl.a. Gälla personuppgiftsbiträdes hantering av uppgifter, 

registerutdrag och begränsning av behandling.  

  

Kreditupplysningslagen [25]: Denna lagändring är främst intressant för privatpersoner då 

det nu kommer bli lag på att vissa uppgifter inte får finnas i kreditupplysningar. 

Biometriska samt genetiska uppgifter men även uppgifter om sexuell läggning för att 

identifiera en person utesluts. Nu kommer även den registrerade enligt lag att ha rätt att ta 

del av vart uppgifterna kommer ifrån, hur länge de ska lagras och den registrerade ska 

även få information om hur denne ska kunna framföra klagomål till datainspektionen. Här 

är ju den stora frågan om sådan information har ingått tidigare eller om regeringen helt 

enkelt bestämt sig för att göra lag av det för att gå i enlighet med GDPR.  

Registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet [28]: Denna lag kommer att behandla 

bl.a. Arbetsmiljöverket och kommer främst handla om arbetsskador som finns lagrade i 
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deras system, några av de uppgifter de alltså får behandla och det som deras register får 

innehålla kommer vara:  

• Registrering av arbetsskador och bearbetning av sådana uppgifter  

• Tillsynsverksamhet.  

• Skadeutredningar.  

• Forskning och undervisning.  

• Framställning av statistik.  

• Planering, uppföljning och utvärdering av förebyggande arbete mot arbetsskador.  

  

I även denna lag ligger intresset hos den registrerade, här har regeringen beslutat sig att 

förlänga gallringstiden från två år till tre år för att uppgifter ska kunna behandlas ifall den 

registrerade behöver återinträda i någon form av arbetsmarknadspolitiskt program.   

  

Dessa lagar kommer att påverka företag i områden som lagarna berör. Företagen som 

intervjuats i denna uppsats tillhör inte de områdena. De lagförslag som har lagts fram är 

väldigt inriktade mot den registrerade vilket också är syftet med dataskyddsförordningen. 

Däremot står myndigheter, företag och organisationer utan klara direktiv, speciellt 

myndigheter som till exempel skattverket, tullverket och migrationsverket har uttryckt att 

det saknas områdesspecifika djupdykningar för hur just deras myndighet ska arbeta med 

förordningen.   
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Slutsats  
Vad kommer GDPR innebära för Sverige och organisationer som är verksamma här?  

Den frågan är inte helt lätt att besvara, vad GDPR kommer innebära för organisationer. Här 

gjordes ett val att ta reda på utmaningarna de står inför. Det är klart att GDPR i all sin ära 

kommer vara den stora utmaningen, att läsa den, förstå den och sedan tillämpa den. Men 

utefter våra intervjuer kan man se en röd tråd.   

  

De tre största utmaningarna är inventering, kommunikation och fullständig anpassning. 

Något man kunde ha förstått redan från början då det är de viktigaste delarna i 

implementeringen. Tätt efter dessa följer utrensning av gamla system, resurser och policys. 

Organisationer jobbar ofta såhär, med de stora övergripande sakerna som en inventering 

på första plats och tätt följt kommer utrensning som ingår som en del i inventeringen.   

  

I samband med detta arbete har regeringen varit uppe på tå, de har lagt 16 propositioner 

varav några i skrivande stund är genomröstade. Dessa visar på ett Sverige som ligger i 

framkant när de kommer till att anpassa sig efter stora förordningar som kommer från EU. 

En regering som tar ansvar för sina medborgare och organisationer, som med 

kompletterande lagförslag försöker göra övergången till GDPR smidig. Även fast förslagen 

är väl utförda, och i enlighet med statens offentliga utredningar täckt de områden som 

behövs, är det flertalet myndigheter som sagt sitt: Den nya dataskyddslagen är för generell. 

Det saknas områdesspecifika djupdykningar där varje myndighet kan känna sig trygg i att 

veta vad som gäller för just deras arbete med hantering av personuppgifter.   

  

PuL har varit verksam sedan 1998[1] och haft syftet att skydda människor samt se till att 

deras personliga integritet inte kränks när personuppgifter behandlas. Man kan tydligt se 

att GDPR kommer vara en positiv förändring för privatpersoner och deras rättigheter. När 

väl anpassningen är gjord och det kontinuerliga arbetet med GDPR upprätthålls, kommer 

även detta att innebära en positiv förändring för företag. Genom att arbeta aktivt och visa 

att man tar GDPR och allt vad det står för på allvar kommer inte bara varumärken stärkas 

genom ökad tillit från konsumenter och uppgiftslämnare utan även det vardagliga arbetet 

med personuppgifter kommer att skärpas och struktureras upp. Detta kommer givetvis att 
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kräva en insats från organisationer runt om i landet samt att en stor del ansvar ligger på 

Datainspektionen. Det krävs att de har en plan för hur väl man kommer att följa upp 

arbetet med hur pass bra företag och organisationer anpassar sig. Men Rom byggdes inte 

på en dag så det här bara är början på resan med GDPR.  
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Framtida forskning  
Några av de lagförslag har som tidigare nämnts har nu röstats igenom, när denna uppsats 

publiceras har GDPR trätt i laga kraft och de kompletterande lagarna med den. Något som 

ännu är svårt att greppa är hur alla de 16 propositionerna faktiskt kommer påverka de 

organisationer som är verksamma här. Hur kommer första domen kring GDPR se ut. Vilka 

kommer att bli dömda till sanktionsavgifter först. Hur kommer Datainspektionen att utföra 

inspektioner.  

  

GDPR kan ha olika utgångar, beroende på vem du frågar. Utifrån denna uppsats blir 

ståndpunkten att GDPR till största del kommer ha en positiv förändring både på 

organisationer och privatpersoner. Det skulle vara intressant att även följa upp hur 

befolkningen tar emot GDPR. Hur många kommer begära ut register? Kommer någon hävda 

rätten att bli bortglömd? Kommer någon begära skadestånd?  

  

Regeringen har gjort ett stort arbete med kompletteringar av GDPR men det kommer att 

fortsätta, många myndigheter känner sig fortfarande inte helt på det klara med hur de ska 

tolka lagen utifrån sitt eget perspektiv, de är en väldig osäkerhet även hos andra 

myndigheter.  

  

För framtidens forskning finns det tre olika vägar författarna gärna ser att man tar:  

• Organisationernas perspektiv  

o Vad var det svåraste med implementeringen?  

o Har det skett någon incident?  

o Hur fungerar policys och biträdesavtal?  

o Har datainspektionens roll blivit tydligare?  

• De registrerades perspektiv  

o Vet de om sina rättigheter?  

o Har de begärt ut utdrag?  

o Har de begärt att bli bortglömda?  

o Har de råkat ut för att deras uppgifter blivit läckta?  

• Regeringens och myndigheternas perspektiv  
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o Hur tolkar egentligen datainspektionen lagen?  

o Har det blivit några åtal?  

o Har myndigheterna fått bättre förståelse för hur de ska följa GDPR?  

o Hur fortlöper regeringens arbete med GDPR?  
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Bilagor  

Transkriberingar  

Nedanstående förklarar de tecken och markeringar som används då de fullständiga  

intervjuerna redovisas.  

  

[ ]  innehåller kortare yttrande från intervjuaren, t.ex. [Mm], samt 

förklaringar/kommentarer till det sagda [med kursiv stil]  

=  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  

IN1   Intervjuare 1  

IN2  Intervjuare 2  

RE  Respondent  

Tabell 2 

 

  

Halmstad studentkår - Erica Grimberg  

Detta transkript har föregåtts av ett kort samtal där det förklaras hur anonymiteten och 

hur granskningen av transkriberingen kommer gå till. Allt material från den huvudsakliga 

intervjun finns med. Den intervjuade har rätten att se över transkriberingen och att i 

efterhand ändra sig och vara anonym. ”IN1” motsvarar Sandra Eriksson, ”IN2” Robin 

Rosenberg och RE är Erica Grimberg.  

  

IN1: Hejsan, (klapp) [--] Sandra Eriksson och =  

IN2: = Robin Rosenberg.  

IN1: Sitter här och vi skriver ett arbete om förberedelserna och arbetet med GDPR [---] Vi 

kommer att hålla en intervju idag [-] och vi har en gäst med oss.  

RE: Mm.  
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IN1: och vi utför den här undersökningen och du har ju då lov att vara anonym om du vill 

detta och att vi också spelar in detta samtal för att det senare ska transkriberas [---] du 

kommer även få transkriberingen i sin fulltext så att du får titta igenom den ifall det är något 

som inte ska vara med där [--] Godkänner du det här?  

RE: Ja.  

IN1: Ja, vill du vara anonym?  

RE: Nej.  

IN1: Nej, då heter du?  

RE: Erica Grimberg.  

IN1: Och vad är din roll och vart jobbar du?  

RE: Jag jobbar som Frontdesk på HSK Fastigheter och Halmstad Studentkår.  

IN1: Ja! Halmstad Studentkår är då en förening.  

RE: Mm.  

IN1: Och HSK fastigheter är ett bolag?  

RE: Ja.  

IN1: Ja, [---] Då, första frågan! Är ni redo för GDPR?  

RE: Jaa, det tycker jag [--] Vi började arbetet med GDPR, vad blir det?, 1,5 år sen [--] så började 

vi titta på det [--] och skaffade verktyg och gick på utbildningar och sådär. Sen hamnade det 

ganska mycket på is, det var väldigt stressat i början med att man skulle förstå vad tusan är 

det de handlar om? Vad är det som kommer hända? Och hur kommer det påverka oss? Och sen 

när vi gick iväg på, på utbildningar, jag var på utbildningar med andra studentbostadsföretag 

först, med jurister då, då blir man lite lugnare för då inser man typ såhär: “okej vi är ett ganska 

litet företag egentligen så att jag behöver inte ha 1,5 år på mig att liksom gå igenom hela våra 

organisationer så” [--] Så då slappnade jag av lite, men nu efter årsskiftet så har vi ju, då är 

det ju 110%.  

  

IN1: Mm och som sagt så är ni ju ett studentbostadsförä [...] studentbostadsföretag men ni är 

ju också en studentkår, en studentförening [---] och då kan jag ju tänka mig att det kanske är 

[--] Hur mycket av lagen skulle du, i din mening säga, appliceras på just er? Är det så att ni 
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verkligen omfattas av hela lagen eller finns det kapitel i lagen där du känner att ni kommer 

jobba mer efter?  

RE: Det finns kapitel i lagen, framförallt för bostads.. Nu jag ska bara säga att jag har 

inte liksom läst lagen i sin helhet, det har jag inte gjort, utan jag använder ett verktyg som 

heter DraftIt som har, det gör att jag kan slå i lagen på ett lite lättare sätt och få fram det lite 

mer klartext liksom så. [---] För bostadsdelen finns det en, har jag förstått det som, en del i 

lagen som, som rör just bostadsfrågan och hur man hanterar personuppgifter i 

bostadssammanhang. Det både för bostadsbolag och för [---] bostadsrättsföreningar så. [--] 

För ideell förening är lii.. Det finns, men det är absolut inte lika mycket. Den är lite mer såhär, 

absolut inte tolkningsbar, men det står inte riktigt lika tydligt vad som gäller för en ideell 

förening upplever jag.  

  

IN1: Mm. [---] Nu blev jag lite intresserad och nyfiken av de här DraftIt.  

IN2: Mm.  

RE: Mm.  

IN1: Det är ett verktyg säger du som gör det lättare och slå i lagen?  

RE: Ja.  

IN1: Hur har ni fått tillgång till det? Har ni, är det en tjänst ni har köpt in eller =  

RE: = Ja =  

IN1: = eller hur jobbar ni med den?  

RE: Ja det är en tjänst vi har köpt in (?), HSK Fastigheter är medlemmar i en sammaslutning 

som heter Studentbostadsföretagen och Studentbostadsföretagen hade kontakt 

med DraftIt och DraftIt kontaktade då alla medlemsföretagen. Så vi blev kontaktade 

utav dom och fick titta på deras verktyg och kände väl ganska snabbt att det här behöver vi 

för att kunna få en struktur för att DraftIt erbjuder, dels erbjuder dem typ såhära det här är 

första steget, det här måste du göra först, det här ska du göra sen [mm] och sen finns det 

mycket såhär mallar, inte så att dom säger såhär den här mallen kan ni ta och göra direkt till 

eran utan så här kan ni tänka och det var ju väldigt, väldigt skönt (skratt) att få den grunden 

så. Så det har jag använt asså så fort jag tänker GDPR så öppnar jag DraftIt.  
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IN2: Fungerar den stegvis då är det som en liksom det här bör du göra och så vidare och så 

vidare?  

RE: Aa, precis. Den börjar ju med att man ska göra den här inventeringen liksom [mm] man 

tittar på ett företag [mm] och sen så ger den förslag på hur man ska gå vidare med 

organisationsdiagram och liksom alltihop hur man ska, ja, slussas igenom så att man 

åtminstone har tänkt på alla bitar som lagen kräver att man har tänkt på [--] och sen att man 

fyller i sina egna uppgifter under tidens gång så [okej] så den är väldigt smidig sen har jag ju 

som sagt gått på dom här olika utbildningarna så men DraftIt har hjälpt mycket, det har det, 

i och med att, men den gör att det är lättare slå på om jag vill ta reda på hur det fungerar med 

bostadskön när jag samlar in uppgifter för det, om jag ska prata för bolagets skull, då kan jag 

söka på bostadskö och så plockar den ut vad liksom står i lagen om just bostadskö så att jag 

kan läsa det direkt istället för att sitta och slå i den här lagen och ba vart tusan kan det stå 

om det här! Så att det är väldigt smidigt, faktiskt, och så har vi möjlighet att ställa fråga direkt 

till jurister om det skulle vara något problem man stöter på, så att det, det har vart väldigt 

hjälpsamt.  

  

IN1: Mm, (harklar sig) Du nämnde här att den ger, den ger dig möjlighet att i alla fall ha koll 

på att du har sett över alla steg som lagen kräver.  

RE: Mm.  

IN1: När det kommer till, just det här med, det är snart Maj.  

RE: Mhm.  

IN1: Då träder lagen i kraft.  

RE: Mm.  

IN1: Vad är din uppfattning av kommer hända efter det? Tror du.. Eller liksom, hur kommer 

det faktiskt bli någon påverkan i ert dagliga arbete eller tror du att så här “vi är så pass små, 

vi kommer kanske inte råka ut för detta eller liksom hur, vad förväntar du dig efter Maj?  

RE: Mmm, jag tror att vi är ganska små i sammanhanget så jag tror ju inte att 

Datainspektionen kommer springa till oss först, det finns ju ganska stora myndigheter 

och sånt som troligtvis kommer komma före. Det som jag tror om lagen generellt, och som 

jag har upplevt när jag har pratat med både andra studentbostadsföretag och andra 

personer, det är att den är ganska svår och förstå vad som förväntas liksom man har knappt 
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plockat ut vissa delar som biträdesavtal och sådär men samtidigt är lite, inte diffus, men den 

är lite såhära: “Vad behöver mitt företag göra för o va safe?” Det finns ingenting som är så 

här: Har du gjort allt det här, då är du säker. Så att det, jag tror att det kommer komma en hel 

del företag eller myndigheter eller vilka det nu må vara som kommer åka på det, så det 

kommer bli prejudikat som vi andra kan liksom så här “okej det här har inte vi heller gjort, 

vi har tolkat det lite fel här” och så kan man ändra på det. Det tror jag säkert kommer hända. 

Det är ju svårt att ta en EU-lag och få den och funka liksom på vårat lilla företag, med våra 

bostäder. [Mm] Så att det ska bli spännande och se jag vill tro att vi har gjort det som krävs 

[mh] Det vill jag tro, sen vågar jag äne, jag vågar inte svära på det (skratt) [nä, (skratt)]. Men 

jag har gjort dem här stegen och vi sitter nu i processen med att vi håller på och inväntar 

biträdesavtal och det känns som att biträdesavtalen är en ganska tydlig del, får vi in dom så 

är det liksom, då är vi åtminstone halvvägs där. Sen ska man ju se till att dom följer i sin tur 

och det är så här vem ska göra det, ska vi eller ska dom och vilka sådär, så att det är ju. Jag 

tror inte att man per auto kommer vara “klar”, citationstecken klar,[ah precis (skratt)] 

(skratt) den 25:e maj utan det är nog mer så här vi kanske kommer fått in biträdesavtalen 

och man har gjort hela organisationsgenomlysningen och vi har koll men man kommer nog 

rulla på det hela tiden och det är ju lite det som lagen säger också att man måste alltid vara 

up-to-date. Så att det kommer ju att fortsätta.    

IN1: Vill du berätta lite mer om biträdesavtalen?    

RE: Mmm. Biträdesavt.. Så som jag har tolkat det ska jag ju säga då. Biträdesavtal kommer ju 

vi att skriva eftersom att vi använder system där vi lagrar personuppgifter. Tar jag 

exempelvis vårat bostadssytem så lagras ju våra hyresgäster med personnummer, förnamn, 

efternamn, mail-adress och givetvis då deras adress eftersom att dom bor hos oss och då 

behöver vi skriva ett biträdesavtal med systemägaren av det systemet för o liksom ha en 

tydlig, en klar bild med vad, hur våra hyresgästers personuppgifter hanteras från 

systemägarens sida och att dom inte får ge det vidare och sådär så att man skriver ju en 

överenskommelse med hur personuppgifterna hanteras i systemet.  

IN1: Och det ligger på er då enligt lagen? Att det är ni som ska se till att systemägarna sköter 

detta?  
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RE: Jag har tolkat det så [mhm] för på något sätt så är det ju ändå vi som ansvarar för 

uppgifterna vi samlar in [mm] däremot dom systemägare jag har varit i kontakt med har 

varit lite, dom skriver avtalet och skickar till mig [ah okej] vilket är ju skönt för jag kan ju 

inte svara för hur dom hanterar uppgifterna på deras sida, det vet ju bara dom. Sen får ju jag 

godkänna eller liksom så här, det här känns inte riktigt okej, eller hur varför gör ni såhär 

liksom [mmh] så dom kommer skriva biträdesavtalen och skicka till mig, dom företagen eller 

systemägarna jag har varit i kontakt med [mmh] så jag har inte i dagsläget behövt skriva ett 

biträdesavtal utan det har systemägarna haft och det känns ju ganska logiskt eftersom att 

systemägare har flera, vi är ju inte deras enda aktör utan, eller deras enda företag utan dom 

har ju flera så att dom vill ju såklart ha en, ha samma avtalsmall.  

  

IN1: Aa en mall o byta ut företagsnamnet (skratt).  

RE: Exakt (skratt).  

IN1: Jag har lite tankar, eller jag, vi undrar lite kring budget och arbetsbörda och tid alltså 

har ni.. Nu säger du ju ändå att ni är ett lite mindre [---] så [--]  men har ni lagt asså den 

ekonomiska bördan och arbetsbördan. [--] Hur har du upplevt den?  

RE: Jag upplevde den ganska mycket i början, det man ska ha klart för sig det är ju att man 

som dataskyddsombud eller när man blir vald till dataskyddsombud så finns det stöd i lagen 

för att man ska få arbetstid och lön för eller ekonomisk så, så att det har ju avsatts tid för mig 

i mina ordinarie arbetsuppgifter för att göra det här, för annars hade det inte gått, det kan 

man ju säga rakt upp och ner det hade inte gått annars. Det har tagit mycket tid i mitt fall och 

det här är ju också väldigt [--] inte personligt, men individanpassat så har ju jag fått göra 

mycket utav arbetet när jag inte har haft andra grejer att göra, exempelvis fredagar då när vi 

i övriga verksamheten är stängd för att folk ska komma in då har jag fått sitta med det här på 

fredagar och då har jag nästan fått avskärma mig, för det är så här nu får ingen störa mig för 

jag måste fokusera på det här. För att sen liksom kunna få ordning på allting för det steget 

jag står inför nu, det är att nu ska jag ut och informera våran organisation vad som gäller och 

då måste jag få alla dom med att förstå och liksom sådär och det tar tid, jättemycket tid och 

det tar tid från dom att dom ska förstå och det är mycket frågor och det är liksom och det 

kommer ju frågor från hela organisationen hela tiden [mhm] vilket tar tid så precis innan ni 

kom in nu så hade jag ju en diskussion med en del av vår ideella organisation hur dom ska 
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hantera och då får jag ju avbryta mitt arbete för o liksom lösa det. Ekonomiskt [---] näej, jag 

skulle inte säga att det blivit en ekonomisk förändring för oss enkom av GDPR, vi var redan 

innan lite inne på tankar om system och så liksom förändringar så. GDPR har såklart gett oss 

lite mer stöd i att vi behöver byta system, eller så, insikt i att vi nog behöver byta system. 

(skratt) Men det var ingenting så på grund av GDPR kom upp. Det kommer bli ekonomiska 

förändringar, vi kommer behöva lägga mer pengar såklart men inte bara på grund utav 

GDPR.  

  

IN1: [---] Och sen kan man ju säga att ni är små, men jag råkar ju veta att ni inte är så små 

heller längre [Här tappar IN1 tråden, men vi pratar om ökat medlemsantal och högt tryck på 

lägenheterna].  

RE: Jag kan svara lite på hur vi tänker framåt i och med att vi expanderar.  

IN1: Ja! Exakt!  

RE: Det kan jag svara på.  

IN1: Det var lite ditåt jag ville komma.  

RE: Ja. Det är ju såklart att vi har försökt hålla, det kanske är en utav problematiken jag har 

stött på med GDPR och det är (skratt). Det beror helt och hållet på tidpunkten, vi byter 

fastighetssystem, vi byter medlemssystem, vi byter dokumenthanteringssystem. Det här är 

inte klart än och jag menar 25e maj så träder lagen i kraft då ska det finnas biträdesavtal, det 

ska finnas rutiner, det ska finnas policys, jag ska ha informerat hur allting funkar och göra 

det för system jag inte har är ju problematiskt. Det jag har haft en tanke på fram och tillbaka 

det är att [--] jag vet ju, vi har ju redan skrivit avtal på dom här systemen så jag kan ju rent 

krasst börja arbeta med hur vi ska informera om det eller samla in information om hur dom 

arbetar med GDPR sådär. Men hela liksom samförståndet med biträdesavtal och allting det 

hänger ju på att vi kan börja använda systemen och det kan inte vi göra nu. Vi kommer gå, 

med vårat medlemssystem kommer vi gå igång i april, det ger oss ungefär, alltså, med lite tur 

1 månad att hinna få liksom rutiner, policys, lagar, biträdesavtal, allting liksom och det 

hänger ju så mycket på att det nya systemägaren är på samma resa. Så att det är så här, det 

är väldigt svårt att, eller svårt, jag upplever det väldigt problematiskt just nu när vi närmar 

oss lagen att vi ska hålla på o byta alla våra system. Det var inte det smartaste draget vi har 

gjort, verkligen inte. (Skratt) det skulle vi har gjort tidigare [mmh] men när vi tänker att när 
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vi expanderar i studentkåren, när vi får fler medlemmar och lite sådär. Fördelen med 

att nyttja system, vårat medlemssystem är såklart ett system för studentkårer, så det är 

många studentkårer som använder dom. Alla studentkårer jobbar i praktiken på samma sätt. 

Så att medlemssystemet, systemägarna för vårat medlemssystem, dom har ju redan koll på 

det. Så när vi väl kommer in i systemet så vet dom vart samtycket ska vara, hur dom ska vara 

utformade och så liksom hur vi som brukare av systemet kan vara säkra. Fastighetssystemet 

är lite annorlunda där är vi små i jämförelse vilket gör att systemet i sig är anpassat för 

någonting mycket större vilket egentligen ger oss mer säkerhet än, inte än vad vi behöver 

men en liksom så och det gör det ju processen för en bostadssökande kommer ju bli 

annorlunda när man söker bostad hos oss. [--] Men det är absolut inget problem utan jag ser 

det snarare som en trygghet både för oss och för hyresgästen att det blir väldigt tydligt med 

vad som gäller. Systemägarna däremot, dom har ett arbete framför sig. Det systemet vi har 

idag, inga namn nämnda, har ingen gallringsfunktion [--] kan ju va lite därför vi tittar på 

andra lösningar så.  

IN2: Med det menar du hur man enkelt kan ta bort användare eller?   

RE: Exakt [mh, ah okej].  

IN2: För det är väl ändå en del av GDPR att [--]  

RE: Ja.  

IN2: att man har rätten att bli glömd liksom eller?  

RE: Exakt.  

IN1: För privatpersoner så skulle jag väl säga att det är den största delen som påverkar oss 

utanför.  

RE: Jaa.  

IN1: Rätten att få reda på vad du har för uppgifter på mig och att du kan få glömma bort mig 

om du inte behöver mina uppgifter  

RE: [Mmh].  

IN1: Sen i och för sig hyresgäster behöver man ju ha uppgifter på så att det är ju helt enligt 

lagen.  

RE: Ja, det här var ju jätteintressant när vi gick på utbildningarna första gången med andra 

studentbostadsföretag för det var ganska skönt att kunna ställa dom här frågorna rakt upp 

och ner [mmh] Hur funkar det med en hyresgäst liksom, vara på hyresgästens sida [mmh]     
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Dom två stora delarna i lagen som egentligen som vi kommer få arbeta mycket med, det är 

dels gallringsfunktionen, alltså när en hyresgäst flyttar ut hos oss [--] behöver vi ha kvar 

några uppgifter alls? Ja/nej. Och det kan ju skilja sig ganska mycket. Ja har dom obetalda 

hyror hos oss då behöver vi ha kvar dom för den sakens skull även om dom hör av sig och 

säger “jag vill att ni tar bort mig”. Då gör ju vi en intresseavvägning som är så här att: Ja fast, 

vi kan inte ta bort dig nu för att vi behöver ha dina uppgifter för att kunna arbeta med dom. 

Så gallringen är en jättestor grej som, vi gallrar ju idag med såklart men nu kommer det bli 

betydligt mer fokus på gallringen i sig och rensningen liksom och det är ju tacksamt att 

systemägarna jobbar med det för att det ska bli enkelt. Utdragen är också en grej, att man 

har ju rätt att 1 gång per år kräva ett gratis utdrag från alla företag, där man måste redovisa 

för vilka uppgifter man har och hur dom används. De flesta systemägare jag har varit i 

kontakt med dom har redan en färdig funktion för det här, tack och lov, att det kommer 

finnas registerutdrag som färdig funktion i systemen så att det rakt upp och ner kommer ut 

vilka uppgifter man har och vad dom används till i systemen och just det här med att man 

ska kunna ta bort någon helt och hållet så dom inte finns kvar. Det man i vårat fall kan 

använda uppgifter till det är ju en viss typ utav anonymisering av uppgifterna. Det kan ju 

exempelvis vara om någon är hos kronofogden att vi då behöver spara uppgifterna för att vi 

har ett ärende hos kronofogden med den personen men dom behöver ju inte ligga kvar i våra 

system rent krasst för att den bor inte hos oss det är bara att vi väntar fortfarande på en 

indrivning hos kronofogden så vi måste fortfarande ha kvar vissa delar i systemet men inte 

kanske nödvändigtvis vilken adress dom bodde på eller så.  

IN2: Är det inte så att just för att kunna uppfylla ett avtal med en kund liksom så är det okej 

o ha kvar, till exempel om det är obetalda hyror så är det väl okej?  

RE: Exakt, ja precis, så länge vi behöver en uppgift för att kunna utföra vårt arbete [mmh] så 

har vi rätt och ha kvar den. [Mmh] däremor kan ju hyresgästen höra av sig och säga att jag 

vill att ni tar bort, nu kommer jag inte på något bra exempel men alltså onödiga uppgifter om 

man kan säga så. Alltså personuppgifter som vi inte har någon funktion av att ha kvar. 

Exempelvis som i medlemssystemet så är det helt annorlunda, det kan ju vara någon som 

hör av sig och säger “jag vill att ni tar bort att jag har varit medlem hösten 2012” och rent 

krasst så behöver jag inte veta att en person har varit medlem 2012, nä men då får jag ta bort 

det. Liksom så [mmh].  
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IN2: Hur skulle du uppskatta [--] Du sa att ni började för ungefär 1 år sedan. Ungefär hur lång 

tid tror du att, eller liksom har det planerats länge, eller har det funnits med ungefär hur lång 

tid har ni arbetat totalt?   

RE: Alltså vi fick upp ögonen för det när det liksom började komma ut mail om det, vi 

skaffade DraftIt kanske lite för tidigt mot när vi började jobba med arbetet. DraftIt har vi 

säkert haft i 1,5 år och jag har jobbat med det, alltså om jag liksom skulle slå ihop alla tider 

jag vart inne i det och jobbat med det kanske jag har suttit i det i 8 månader då. Så det är ju 

ganska mycket tid som jag inte jobbat med det då, men det är ju för att jag inte har haft tid 

utifrån mitt vanliga arbete och för att jag efter dom här utbildningarna kände att “okej, jag 

behöver inte vara klar innan åtminstone årsskiftet 2017/2018. För då började vi ju ändå 

någonstans tidigt 2017. Men det var väl kanske för att man blev lite skrämd när det kom från 

början och det var ju många som skrek eld liksom innan man ens visste vad det var [mmh] 

så det var ju klart att man blev uppstressad och tänkte nu jävlar.  

IN1: Men det låter ju som att ni har hittat så pass bra samarbetspartners med era 

systemägare som faktiskt är, som själva har arbetat med GDPR och att anpassa sina system 

efter det.  

RE: Man märker ju nästan att det är ett säljargument hos vissa systemägare idag att “vi har 

koll på GDPR”  [jaaa] “ja vi har fixat och donat och sådär” och det förstår jag att många kanske 

faller för [jaa] för nu är det stressigt för många [mmh] upplever jag det eller så och man 

märker att tiden går fort, det är mitten på mars, det är snart dags liksom. Jag tror att många 

med mig har svårt att stänga blocket (klapp) och säga: nu är jag klar, nu har jag skrivit alla 

policys, jag har gjort alla rutiner, jag har informerat personalen, jag har koll på lagen, jag har 

skrivit biträdesavtal. Även om man har gjort allt det så tror jag ingen känner såhär nu är jag 

klar, nu har jag koll, nu är jag fullärd liksom. För att det kommer rulla.  

IN1: Det är ändå X antal sidor lagtext också (skratt) .  

RE: Ja och sen så är det ju i (?) hela tiden liksom, jag som dataskyddsombud kommer ju 

behöva läsa på och vara uppdaterad hela tiden och sen så blir det ju såklart när någon hör av 

sig och ba: “Hej, eh, request to be forgotten? Vad gör jag?” för då får man ju kliva in och ba “Ja, 

just det, vad tusan skulle vi göra här liksom” [mmh] och det händer ju saker i organisationen 

hela tiden, ideella föreningen vi byter ju liksom 50 personer varje år [mmh] ja då ska dom 
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informeras, vad ska dom göra, nu ska dom få nya mailadresser, vart ska deras 

personuppgifter. [mmh] Så för min del så kommer ju det här hända hela tiden [jaa].  

IN1: Ja, det var lite det också, i den ideella delen av föreningen, i studentkåren alltså så har 

ni ju väldigt många engagerade och som bara sitter årsvis, så dom sitter ofta inte mer än ett 

år och dom pratar ofta bara med dig om såna här saker och såna frågor i ett år och det är ju 

en stor utmaning för att, det va lite det jag skulle komma till med mitt prat innan (skratt) 

även om ni är små så har du ju nu, helt plötsligt, i alla fall 50 personer o informera o involvera 

i och med alla våra kårorgan och studentrepresentanter. Men jag tänker också på nollningen 

där vi har 700 volontärer som är med och hjälper till. Då måste ju du se till, att överstaben 

vet, att staberna vet, att resten vet i princip. Hur känner du inför dom utmaningarna för det 

är ju ändå mycket personer även om det är en “liten” förening?  

Re: Även om det är en liten organisation [aa] det är sant vi arbetar ju med väldigt mycket 

människor. Och det är ju mycket med det här att förbereda policy och rutiner och att alla ska 

känna till dom [mm]. Jag försöker trycka mycket på det här, det går så lätt för folk att så här, 

men vi samlar in personnummer, förnamn, efternamn och mailadress och sen vet man inte 

riktigt vad man ska med personnumret till, och då kan det vara så här att jag vill stämma av 

medlemskap, men jag behöver inte ha hela personnumret för att stämma av ett medlemskap, 

det räcker med födelsedata och förnamn och efternamn så är jag home safe liksom. Så jag 

behöver få ut informationen att dom som är våra engagerade och jobbar med våra studenter 

ska tänka på vilka uppgifter de samlar in och att de faktiskt har en anledning att samla in 

uppgifterna just för att få ett samtycke när de lämnar in de här uppgifterna så måste de ju 

informera vad de ska använda uppgifterna till vilket jag tror kommer gå mycket på rutin sen 

i och med samtyckesprocessen. Men i dagsläget så är det väldigt många som bara samlar in 

och sen har de ingen aning om vad de ska använda dom till eller vart dom ska lagra dom för 

att det ska vara säkert eller liksom så. Så det arbetet, alltså det var ju som jag sa just nu så är 

jag lite på väg in i rutin och policy och information. Nu är liksom bakgrundsarbetet klart 

med våran organisationsgenomlysning och biträdesavtalen, vi har kontakt med 

allasystemägarna o vi har koll, vi har gjort en riskanalys. Vi ha koll på vilka uppgifter sparas, 

vart dom sparas, hur dom sparas och liksom hela baletten med vad jag ska göra om någon 

hör av sig men nu måste jag få resten utav organisationen och förstå o där är ju policy och 

rutiner det bästa verktyget [Mmh]. För bryter någon mot en policy eller bryter man mot en 
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rutin så det har vi ju liksom rutiner och policys för andra delar i våra verksamheter idag [ja] 

så att det är ju inget nytt för våra varken anställda eller ideella. Men att få dom att 

förstå vikten den är lite tung och det märker man ju när jag pratar med folk för det blir oftast 

att dem ifrågasätter mig [mmh] och då blir jag såhär “fast vänta lite nu..” Jag jobbar inte på 

Datainspektionen och bestämmer hur det här ska se ut, utan det här är uppgifter som du 

bara får rätta dig efter och har du problem med det då får du gärna ringa Datainspektionen..  

IN1: Kan ringa till EU[---] Varsågod! (skratt).  

RE: Ja men precis, så att man märker att det blir mycket såhära “ah, suck, åh va jobbigt” och 

då blir man såhär men vadå jobbigt.. Det blir ju ingen skillnad för dig om du ska samla in tio 

nummer i ett personnummer alltså 10 siffror eller 6 siffror. Det är bara såhär: det är en 

förändring och den är lite jobbig..  

IN1: Ja exakt så.  

RE: Men samtidigt så är det ju skitkul och vi lär oss jättemycket av det här [mmh] Vi får ju 

rannsaka oss själva mycket liksom såhär “men vad använder vi de här uppgifterna till 

egentligen?” [Mmh] och det är bra. [Mm] det är jättebra.   

IN1: Härligt, [----] Har du något mer du vill fråga? [Frågan riktad till IN2].  

IN2: Jag vill gärna fråga, du sa att det var ungefär 1,5 år sen ni fick höra om det   

RE: mm.  

IN2: Vem var det som initialt informerade dig?  

IN1: Du sa att du fick mail till och med [aha].  

RE: Ja, mailet fick jag ju ifrån studentbostadsföretagen om GDPR men jag är själv som person 

väldigt intresserad, jag har ju en datateknisk utbildning i grunden. Jag [--] är en extrem 

användare av internet även på privat plan så jag misstänker att jag första gången snubblade över 

dom i privata sammanhang och ba “shit vänta nu det här kanske nog är rätt intressant” [mmh] 

första gången läste man väl typ såhär aa GDPR ersätter PuL och så var det inget mer med det 

och sen insåg man att “ja, fast vänta lite nu det här kommer påverka mig i mitt arbete” och 

så lyfte man in det i organisationen och sen så strax efter det så kom det nog. Det måste ha 

varit i samband med studentbostadsföretagen som hörde av sig och då blev det mer en kick 

[mmh] att okej nu tar vi tag i det. [Mm].  

IN1: Och det var även den föreningen som hade erbjudit er? =  
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RE: = DraftIt ja =   

IN1: = [--] och även de här workshopen och utbildningarna?   

RE: Aa.  

IN1: Åh.  

RE: Det har ju varit ett jättestöd för att nog för att jag tror att det säkert hade kunnat gå och 

ro i land på egen hand men jag hade ju absolut inte varit lika lugn idag om jag inte hade haft 

verktyg som hjälp [mm]. Då hade jag ju fått suttit och tolkat lagen i lagtext [mm, mm] och jag 

hade inte kunnat prata med någon och jag hade inte kunnat ringt en jurist och liksom som 

det här grejerna jag kan göra idag [aah] och det hade nog varit svårt [mmh] sen är juristerna 

väldigt tydliga med och själva säga liksom (?) att “såhär har vi tolkat detta, men det är ju inte 

säkert Datainspektionen gör det” [näej]. Det är ju därför jag tror att de kommer bli en del 

prejudikat i början när det väl beger sig [mmh] och det [--] är ju aldrig kul men det är ju skönt 

att man på nått sätt då får svart på vitt vad som är okej och inte [mm] det är ju först då som man 

vet att såhära Datainspektionen tolkar det som att det inte är okej att lagra det här [aa] och 

då får man ju anpassa sig då om man har gjort på det sättet [mm]. Men vi är rätt (?) på något 

sätt.  

IN1: Så det är lite “play-n-learn”, lite så[--] lek och lär?  

RE: Ja, det beror nog på, vi har det bra på det sättet att vi har inte så mycket extra känsliga 

uppgifter. Jag menar, redan från början så är det ju olagligt o lagra vilken religion våra 

hyresgäster har så det gör vi ju såklart inte [näej]. Den största känsliga uppgiften vi, extra 

känsliga uppgiften vi kan stöta på är ju om någon har en skyddad identitet och det finns ju 

redan hantering för det i systemen hur man gör [mm, mm] och vi har rutiner på hur vi 

hanterar det rent liksom på kontoret så [mm]. Så att det hade ju vart en annan grej om man 

hade varit en förening eller organisation som, eller bolag för den delen, som hanterar typ ja 

men, sexuell läggning och religiös grund eller politisk åsikt och sådär. Då har man ju lite mer 

uppförsbacke [mm] än va vi har.   

IN2: Skulle du säga att dom rutinerna hänger kvar sen PuL då?  Till exempel..  

RE: Ja, precis.  

IN1: Ja, sista frågan, eller sista frågan från mig i alla fall innan jag faktiskt är väldigt nöjd  
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[---] Från PuL till GDPR: Är det positivt, är det stor förändring för asså ni har ju jobbat som 

sagt återigen väldigt mycket med lagrande av personuppgifter.  

RE: Jaa.  

IN1: Så är det liksom, vad är din upplevelse från PuL till GDPR?  

RE: GDPR är ganska hårdare. PuL var ju såklart, den va ganska tydlig i sig också, var försiktig 

med personuppgifter och det va ju inga konstigheter och det är ju såhär allmänt känt liksom. 

GDPR tror jag (skratt) kanske inte snarare så mycket att lagen i sig blir så stor förändring för 

oss som arbetar med det mer än att vi får skärpa våra rutiner [mmh] och se till att vi har koll. 

Den stora massa blir snarare väldigt medveten om vad dom har rätt och göra [mmh]. För jag 

kan ju inte påstå att vi har jättemånga som har skickat in och vill ha ett registerutdrag från 

våra system tidigare. Jag vill tro att det säkert kommer komma någon nu. För att de själva 

har blivit medvetna om lagen o det tycker jag är rätt så bra, asså så för man slänger ju gärna 

med sina uppgifter, ibland när jag sitter och pratar med folk över, som i vårat medlemss [--], 

på den ideella sidan så har vi en facebook-sida och ibland så kan folk bara rakt upp och ner 

skicka ut sina uppgifter där och säga “Hej, kan du kolla om jag är medlem?” och jag kan ju 

inte ta bort någonting på facebook, den ligger där, jag kan inte göra någonting utan jag får 

snällt bara informera “Hej, nästa gång så får du jättegärna komma in och visa din legitimation 

för mig”. Så det är mycket såhär jag tror och hoppas att folk i allmänhet blir mer försiktiga 

med sina personuppgifter [mm] och det tror jag är bra.  

IN1: Mm, [--] jag är nöjd.  

IN2: Jaa, jag med.  

RE: Ah va bra.  

IN1: Jag är jätte, jättenöjd.  

IN2: Super.  

IN1: Har du något att tillägga?  

RE: Nä, [--] [näej]. Jag ser fram emot den 25e maj och jag hoppas att vi har gjort det vi behöver 

(skratt) att vi har tolkat saker rätt och sådär  

IN1: Ah.. Va bra!  

RE: Ja.  

IN1: Då s.. [Inspelningen stoppas men vi tackade för samtalet och sa inte mycket mer efteråt].  
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Högskolan i Halmstad – Anna Frederiksen   
Detta transkript har föregåtts av ett kort samtal där det förklaras hur anonymiteten och 

hur granskningen av transkriberingen kommer gå till. Allt material från den huvudsakliga 

intervjun finns med. Den intervjuade har rätten att se över transkriberingen och att i 

efterhand ändra sig och vara anonym. ”IN1” motsvarar Sandra Eriksson, ”IN2” Robin 

Rosenberg och RE är Anna Frederiksen.  

  

IN1:Ja, Då var det Sandra Eriksson och.  

IN2: Robin Rosenberg.  

IN1: Som skriver ett arbete om GDPR. Vi har med oss en gäst Och jag ska börja med att säga 

att vi gör den här undersökningen för att kunna svara på våra frågor och du har rätten att 

vara anonym och jag kommer även att spela in hela detta samtalet för att detta kommer att 

transkriberas i framtiden. Vi kommer även att skicka en kopia till dig som du kommer att få 

läsa igenom och få se om det är något som behöver plockas bort eller om allt får stå med i 

den här rapporten. Godkänner du det här?   

RE: Ja det gör jag.  

IN1: Då kan du börja med att presentera dig och vilken roll du har  

RE: Jag heter Anna Frederiksen och jobbar på IT-avdelningen på högskolan i Halmstad och 

jag har varit PuL ombud, eller jag är fortfarande PuL ombud bland annat och jag har jobbat 

med införandet med GDPR här på högskolan. Rent konkret har jag jobbat med det här i ett 

halvår och innan dess har jag informerat lite om det i små grupper.  

IN1: [Mm] jättebra. Då kan vi börja med den första frågan. Är ni redo för GDPR?  

RE: Vi har, vi tog fram en plan nu i höstas och vi mitt uppe i arbetet och vi tror att vi kommer 

komma en bra bit på vägen men jag tror inte att man blir helt färdig någon gång [mm] utan 

det är ett kontinuerligt arbete.  

IN1: Yes och det är våran uppfattning också. Hur skulle du säga att ni har arbetat med 

anpassningen och implementeringen från då i höstas?  

RE: Vi började att informera, det är en väldigt stor organisation, 600 månadsanställda plus 

ett antal mer eller mindre tillfälligt anställda framför allt lärare och vi måste ta hänsyn till 

alla studenter [mm] så det är mycket information som behöver ut. Så det är en stor del och 

sen utbildning i GDPR för dom här grupperna. Så det är nog den stora utmaningen 
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egentligen, att nå ut och informera, att få folk att förstå vad de ska göra och inte ska göra. Sen 

har vi börjat att dokumentera , inventera de system vi har, dom centrala stora 

personuppgifts behandlingarna. Vi kommer att hinna klart med det centrala. Sen skulle vi 

behöva fråga varje lärare om vad dom gör som är specifik som ingen annan lärare gör [mm] 

där kommer vi inte att vara 25 maj det kan jag ju säga.  

IN1: [Nae] och det är väl fullt förståeligt med så många anställda. Då ska vi se, har ni arbetat 

med något steg för steg mässigt, du sa att ni började med inventeringen eller ni började med 

att utbilda och sen gick ni över till att inventera era system. Vart är ni just nu? Vad är nästa 

steg efter inventeringen?  

RE: Alltså inventeringen håller på fortfarande, det kommer fortsätta hela våren och 

antagligen hela hösten och nästa år och så också. Men sen har vi också börjat med att ta fram 

personuppgiftspolicy [mm] en uppdaterad sådan. Vi ska börja titta på rutiner och hur man 

anmäler personregister eller personuppgiftsbehandlingar och incident 

rapporterings delen så då kommer till. Det fanns ju inte i PuL [nae] och så. Utbildning, 

information, producera informationstexter har vi inte påbörjat ännu, och sen mycket 

regelverk och rutiner och sånt.  

IN1: [Mm] och du har ju redan nämnt det lite kort men vilka var eller är dom största 

utmaningarna?  

RE: Det är nog mycket, eller det är nog två ser jag det som. Det ena är ju informationen som 

jag har sagt och sen är det nog utbildningen [mm, mm] och sen visst vi har jättemånga IT-

system här på högskolan och det är många av dom man behöver gå in och rensa loggar och 

liksom se till att gammal information försvinner. Det har vi också börjat med och kommer 

nog hinna klart med ganska mycket men jag kan nog inte garantera att allt blir klart [nae] 

det är ju samtidigt samma sak med biträdesavtal [mm] där har vi ju också, vissa leverantörer 

har vi en tät relation med och dom kommer vi säkert ha färdiga avtal med [mm] med det kan 

ju finnas någon liten leverantör som man inte tänker på i första hand och då kanske vi inte 

har avtal med dom.  

IN1: [Mm] och som då själva inte riktigt har insett.  

RE: [nae], precis.  
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IN1: Hur viktiga dom är i GDPR och att dom behöver skicka ut biträdesavtal. Vi har ju pratat 

lite med studentkåren innan och då pratade vi lite om det här med biträdesavtal, information 

och så, de har väl lite samma upplevelse.  

RE: [Mm].  

IN1: Men jag tänker, dom, deras leverantörer av olika system, program och så, hennes 

upplevelse var att dom är väldigt medvetna om GDPR och har nu satt in nya funktioner som 

tillåter dom att skicka ut färdiga loggar på, att det här är dom personuppgifterna vi har på 

dig och det här är det vi använder dem till och hon upplevde också att dom har 

implementerat saker som rätten att bli bortglömd. Känner du att era leverantörer har haft 

samma anpassningsförmåga till GDPR?  

RE: Vi har inte varit i kontakt med särskilt många leverantörer ännu, det är någon enstaka 

som liksom  varit på oss och i alla fall velat ta kontakt. Men vi har inte  ännu börjat söka upp 

våra leverantörer [nae] men många av våra leverantörer är ju stora och har många kunder 

och många stora kunder [mm, mm] så att där tänker vi att de gör ju samma jobb som vi gör 

och sen kommer vi att kunna mötas i [mm] tid.   

IN1: Men det är spännande. Ja vi har även tittat lite på eller vi har förstått att detta kan ha en 

väldigt stor ekonomisk påverkan och en påverkan på arbetsbördan. Hur upplever du att 

högskolan har påverkats? Ekonomiskt och arbetsmässigt?  

RE: Vi har ju inte haft någon speciell budget för det utan vi är en arbetsgrupp på en tre fyra 

stycken som jobbar mera med detta och då har vi ju, alltså det får ta den tid det tar. Sen har 

vi ju då kontaktpersoner på verksamhetsstödet och vi har väl inte riktigt kommit fram till 

hur vi ska samarbeta med akademierna men att det kommer ju behövas arbetstid [mm] för, 

alla som ska rapportera in information till oss, alla som sitter på information om vad som 

finns för behandlingar. Det tar ju tid för dom [mm] så är det.   

IN1: Ja absolut absolut.  

IN2:  I vilken, på vilket sätt fick ni reda på GDPR är det något som ni själva varit medvetna 

om?  

RE: Ja, jag har ju vetat om det länge, jag började ju informera verksamhetsstödets ledning för 

[mm] 1,5 halvt år sedan, bara för att initiera att det här kommer och vi kommer behöva göra 

saker och ting [mm] sen tog det nästan ett år innan dom visste vem som skulle hålla ihop det 

arbetet [mm] för att jag kände att det var lite övermäktigt för mig.  
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IN2: [Mm], kom det personligen från dig eller var det något du tagit reda på själv eller var 

det någon annan som informerade dig eller hur såg den biten ut?  

RE: Det var nog att jag fick e-post från Datainspektionen eller något sånt att nu är det här på 

gång.  

IN2: Då kan vi ju faktiskt prata lite om Datainspektionen, vad är din uppfattning om 

tillsynsmyndigheten, vad är deras roll i det hela, har dom någon skyldighet att informera er, 

eller ska ni, är du med på ungefär vad jag menar?  

RE: Ja alltså där är det väl, jag har mera sett dom som en informationskälla [mm] än så länge 

och jag tror inte dom heller är riktigt på det klara med hur inspektioner och sånt ska gå till, i 

alla fall har de inte gått ut med information om det ännu. Dom har ju verkligen mycket att 

göra kring detta [mm] det är många styrdokument om GDPR som inte är klara ännu heller, 

det var något jag såg härom dagen, det kommer inte beslutas förens om i juni ungefär så att 

det kommer ju att hända saker närmsta året på många plan [mm].  

IN2: Känner du att det finns en viss osäkerhet i vad lagen kommer att innebära och 

hur dom nu kommer att agera när den träder i kraft eller känner du att du har en klar bild av 

det hela?  

RE: Jag har en förhoppning och det är att de låter, att de inte sätter igång med en massa 

inspektioner och sånt den 25 maj utan att dom låter, Sverige som sådant jobba på ett tag till 

innan dom börjar leta efter dom riktigt grava felen.  

IN1: [Mm] så att det blir någon form av övergångsperiod.  

Re: Ja lite så.  

IN1:Så att från den 25 maj så har man då några månader på sig att förstå vad den innebär 

och så.  

Re: Ja, va de har sagt på sina utbildningar är att om man har satt igång och påvisat ambitionen 

att följa den så kommer man inte att få de högsta sanktionsavgifterna i alla fall utan det är 

liksom, är man, hanterar man många uppgifter eller känsliga uppgifter och helt bara har 

ignorerat det, det är då man kan sitta riktigt illa till.  

IN1: [Mm] så du har gått på utbildningar hos Datainspektionen?  

Re: Ja.  

IN1: Jaha spännande. Vill du berätta lite mer om det? Hur många tillfällen har ni haft?  
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Re: Ja, Jag var på en halv dag då när det var ganska nytt bara för att få lite information om 

vad det var för skillnad, det är ju egentligen inte så stora skillnader mot PuL som vi har följt 

någorlunda innan. Utan mer med mer information och kunna bevisa vad man gör och inte 

gör. Och sen var jag på också på en utbildning här i höstas som var lite mer kopplat till 

informationssäkerheten kring det hela, vad man ska ställa för säkerhetskrav på system som 

ska hantera personuppgifter och sånt. Och där var det inte heller så mycket skillnader 

egentligen [nae] utan följer man där då MSB regelverk kring informationssäkerhet då ligger 

man rätt bra till.  

IN1: [Mm] och jag kan tänka mig att högskolan som är en, som är väldigt etablerade har 

väldigt många anställda och behandlar väldigt mycket personuppgifter kanske ligger lite i 

framkant när det kommer till GDPR behövt anpassa er så mycket efter PuL och (?)  

RE: Delar av det har vi ju gjort, på den administrativa sidan där har vi ju bra koll, men så är 

det ju många lärare som fokuserar mera på sina studenter av naturliga skäl. Dom har kanske 

inte alltid haft koll på att liksom att täcka upp hela vägen bakåt med det administrativa [mm] 

men samtidigt deras fokus ska ju vara undervisning och forskning [mm] så det är ju inget 

konstigt om de inte kan rabbla PuL mitt i natten.  

IN1: (Skratt) nae precis [---] då ska vi se. Jag tänkte på, ja vi har hört talas om ett system som 

kallas för draftit, eller ett program som kallas för Draftit.  

RE: [Mm].  

IN1: Som är ett verktyg som gör det lättare för personer som jobbar med GDPR att slå i GDPR. 

Har ni något liknande system eller sitter ni med lagtexten?  

RE: Än så länge sitter vi med lagtexten sen har vi också tittat på Draftit men där har vi inte 

bestämt om vi ska ha det eller inte eller vad vi ska ha eller hur vi ska 

registrera. Vårat bekymmer just nu är att vi behöver ett enklare system än det vi har idag för 

att registrera våra behandlingar [mm] och det är ju en annan funktion som också finns 

i draftit så där funderar vi lite på om vi ska ha båda delarna eller ena eller ingen eller så, så 

att det är också något vi håller på [mm].  

IN2: Precis.  

RE: Men det är ju mer en praktiskt fråga än något bekymmer.  

IN2: Finns det något mer verktyg som ni har kikat på, eller är det mest?  
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RE: Jag googlade lite och då hittade jag två till, det ena var ju inte alls skalbart 

till våran organisation och det andra har jag inte tittat på alls.  

IN1: [---] Ja vad har vi mer, det var något mer jag tänkte på (?) men så när den 25 maj har 

kommit och GDPR är implementerat hur kommer ert arbete att se ut då?  

RE: Ja det ska vi också ta fram tills dess [mm]. Vi anställde en jurist här i januari [mhm?] så 

att det är hon som kommer att vara dataskyddsombud [mm] så hon är den som, det måste 

ju vara en organisation som passar henne och hennes sätt att jobba och så [mm] och sen får 

vi ju se hur vi lägger upp det men att det är ju något som, hon kommer att behöva komma 

lite närmre in i organisationen [mm] och sen vill vi ju ha något som fungerar.  

IN1: Ja absolut. Har du något mer som du vill?  

IN2: Nej inte just nu. Det gick snabbare än vad jag hade tänkt mig.  

IN1: Har du något som du vill tillägga som du kanske tänker att vi har missat i våra frågor 

eller något som är jätteviktigt inom arbetet med GDPR som vi inte ställt direkta frågor om?  

RE: [---] Nej det tror jag inte.   

IN2: Skulle det vara okej att om vi nu skulle komma på någon mer exakt fråga är det okej att 

vi kontaktar dig igen i såna fall?  

RE: Det är det men nu åker jag på semester på lördag i två veckor, men då hinner ni kanske 

hinna tänka ut några mera frågor tills dess.  

IN1: Ja precis (skratt) men supertack! Då stoppar vi 

inspelningen.                                                                                                                                               

  

DH Solutions - Helena Eriksson  
Detta transkript har föregåtts av ett kort samtal där det förklaras hur anonymiteten och hur 

granskningen av transkriberingen kommer gå till. Allt material från den huvudsakliga 

intervjun finns med. Den intervjuade har rätten att se över transkriberingen och att i 

efterhand ändra sig och vara anonym. ”IN1” motsvarar Sandra Eriksson, ”IN2” Robin 

Rosenberg och RE är Helena Eriksson.  

  

IN1: Ja då sitter Sandra Eriksson och.  

IN2: Robin Rosenberg.  
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IN1: Här och vi skriver ett arbete inom GDPR och vi har någon med oss på telefon. Det är 

nämligen så att vi utför en undersökning och du har lov att vara anonym om du vill detta. Jag 

kommer även att spela in detta samtal för att detta ska transkriberas. Transkriberingen 

kommer du sedan att få tillgång till för att kunna titta igenom och godkänna. Godkänner du 

dessa villkor?  

RE: Ja.  

IN1: Då kan du börja med att presentera dig själv och vilken roll du har för företaget du 

arbetar på.  

RE: [Mm] Jag heter Helena Eriksson och är VD på DH Solutions i Halmstad och vi jobbar då 

med olika så att säga IT-tjänster och verksamhetsstöd. Vilket kan innebära att vi har 

kunders   

[...] Vi sköter deras drift och hela deras IT-miljö eller att vi gör olika anpassade system då 

som kunden kan använda då i sin verksamhet för att få en mer digitaliserad miljö.  

IN1: Perfekt. Nu har vi ju då varit inne och tittat lite på eran hemsida.  

RE: [Mm].  

IN1: Och där pratar ni om en så att säga steg för steg till GDPR.  

RE: [Mm].  

IN1: Om ni, om du lite lite snabbt så här, nu blir du lite tagen, men om ni lite snabbt ska skapa 

en steg för steg till GDPR hur skulle du säga att den ser ut från första stund man får höra om 

GDPR till att det ska vara klart.  

RE: Det viktigaste är att man gör en inventering av de personuppgifter man har i sin 

verksamhet och dokumenterar det och sen när man har gjort det är det ju också bra att man 

tittar över vilka samarbetsparter man har som man behöver ha biträdesavtal med eller 

underbiträdesavtal och sen behöver man också genom sin interna hantering ta fram policy 

då på hur man hanterar personuppgifter. Det innefattar då både hur man lägger in det och 

hur man rensar bort det när det inte är aktuellt längre. Sen också hur man går ut med det till 

sin organisation då och ger den här informationen hur man ska hantera de här bitarna så alla 

de här är på samma sätt.  

IN1: [Mm].  

RE: Det är lite kort (skratt).  

IN1: Ja men det är ju perfekt det är lite så övergripande vi vill ha.  
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RE: [Mm].  

IN1: Vilket är det svåraste steget skulle du säga?  

Re: Ja det svåraste steget är ju att veta att man har fått ihop helheten med detta så att 

verkligen känner att man [---] att man kan hantera det, det är ju den osäkerheten jag tror att 

alla känner. Man vet inte riktigt vad det handlar om, man vet inte riktigt inte vad som kan 

hända och man har hört om de höga avgifterna som kan bli om man gör fel. Då är det svårt 

att veta om vi har gjort tillräckligt mycket. Så det är nog det svåraste steget att få en bra 

känsla för om man gör på rätt sätt.  

IN1: [Mm] sen undrar vi lite hur går en sån här inventering till? Jag kan förstå om det är 

väldigt komplicerat så, så stora drag som möjligt.  

Re: Ja det första är väl att man får gå igenom lite vad man har kanske i sin IT-miljö då, vilka 

system har vi som har personuppgifter och där ska man ju då gå igenom vilka 

personuppgifter som finns i respektive system. Så då får man ju tala om det 

är såna personuppgifter. Varför man får ha det då det ska man ju också göra. Man ska mot 

lagen stämma av att man har rätt ha dom här, då finns det ju olika, man kan söka samtycke, 

man kan luta sig mot att det är ett intresse för den här personen att vara med i vårt register 

då. Så det är väl det man måste börja med sen tycker jag att man kan börja med 

ett excel dokument och lägga upp lite rubriker med de här olika grejerna man vill så att säga 

gå igenom och sen är det ju också att allt är ju inte bara i IT-miljö utan kan vara att man även 

har andra register i pärmar som man behöver titta på som man till exempel har sorterat i 

bokstavsordning och [mm] och det är väl där man får börja då.  

IN1: Ja det är ju jättebra, på eran hemsida så skriver ni också att det är väldigt viktigt att 

upprätta en policy för detta arbete.  

RE: [Mm]  

IN1: Vilka är då de viktigaste sakerna eller skulle du säga, liksom kapitel-titlarna att ta upp i 

en sån policy?  

RE: Det viktigaste är väl att man har en så att säga tydligt talar om hur man hanterar dom här 

uppgifterna och varför. [---] Det tror jag nog är det viktigaste och likadant att det ska vara 

lätt att man talar om vad man gör när man vill bli borta eller borttagen från ens verksamhet  

IN1: [Mm] Det är ju verkligen en stor förändring med GDPR är ju rätten att bli bortglömd  

RE: [Mm].  
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IN1: Så det är ju väldigt viktigt.  

RE: [Mm].  

IN1: [Mm] som då konsulter eller ni har hjälpt företag att anpassa sig, vilket skulle du säga 

är, vilket är dom största utmaningarna inför GDPR, Vad är det som drabbat företag mest?  

RE: Det är väl den här osäkerheten på vad man får ha och vad man inte får ha [Mm]. Och sen 

har man ju mycket historik som jag också tror ställer till det, att man känner att dom där 

gamla registerna använder vi ju inte men vi har ju dom för att vi behöver arkivera, kunna gå 

tillbaka, sen är det ju också viktigt att förstå att om det är bokföring och sånt så är det 

bokföringslagen som har överhanden mot GDPR-lagen då så att [mm]. Men jag tror att den 

största utmaningen är att få kontroll.  

IN1: [Mm] och osäkerheten.  

RE: Ja.  

IN1:Ja.  

RE: Så luddigt allting.  

IN1: På tal om den osäkerheten så tänker jag Datainspektionen, hur mycket har du varit inne 

och tittat hos dom? Och vad är din allmänna uppfattning om datainspektionens roll i det 

hela?  

RE: Alltså jag kanske inte har varit, vi har gått på en workshop i detta och har liksom fått det 

serverat dom här stegen lite vad vi ska göra, jag har faktiskt inte varit inne så mycket på 

Dataföreningens [Datainspektionen] och tittat, det enda jag vet är att de har en ganska stor 

utmaning med att anställa folk som ska åka runt och göra alla de här granskningarna [mm]. 

Så det är väl också något man känner, hur ska de kunna hantera allt detta då.  

IN1: [Mm] Ja det är ju också en aspekt vi inte har tänkt på är ju att de måste ju också ha 

personal som går runt och löser detta.  

RE: [Mm].  

IN1: När man ser till ekonomiska aspekter och aspekter som arbetsbörda och utökning av 

befintlig hårdvara och mjukvara, har ni sett någon större effekt, att GDPR skulle haft på de 

tre områdena på företag och organisationer.  

RE: Ja det klart att det medför en kostnad ekonomiskt, jag menar ska du ha en riktigt bra 

policy så behöver du kanske stämma av det med en jurist, då är det ju nya kostnader som du 
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inte haft innan. [mm]. Arbetsbörda är ju också (harklande) den blir mycket större, då du 

måste lägga den här tiden och det kanske man inte har resurser till [mm].   

IN1: Och det är ju.  

RE: Och sen utökning [aa, aa] och det med befintlig mjukvara, det kan jag inte tro, du behöver 

ju inte ändra i dina vanliga system utan är ju mer att du ska informera dig om din leverantör 

av kanske ett affärssystem då, vad de har för tankar om det här att lätt kunna söka ut och 

rensa bort så där ju så att. Det kommer ju kanske mest ske i uppdateringar då som görs 

kontinuerligt, sen är det ju många som skaffar en programvara för att göra den här 

inventeringen men det är inget som jag tycker att man måste ha.    

IN1: En programvara säger du, som gör inventeringen?  

RE: Ja eller som man där kan ha all dokumentation och såna bitar och ska lägga in det här 

med vilka personuppgifter som finns, det är ju många som erbjuder det där. Man matas ju 

med det de här mailen med GDPR och de finns ju de som har vissa system som de säljer för 

att de ska underlätta för en och sådär och [mm] det kanske är många som säger att då måste 

jag ha en programvara till som håller reda på GDPR men jag tror att när man väl har fått 

dessa bitar på plats så kan man nog sköta det mesta löpande.  

IN1: [Mm] spännande!  

IN2: [---] Hur skulle du vilja säga att det ser ut på arbetsmarknaden idag? Ligger dom flesta 

företag i fas med anpassningen eller är det några som är ute i sista minuten?  

RE: Jag tror att dom flesta är ute i sista minuten.  

IN2: Skulle du säga att det finns en viss osäkerhet för dom över vad som gäller, för dom vi har 

pratat med har lite den här mentaliteten vi väntar och ser vad som händer  

RE: [Aa] Tror nog att en del tänker så på det viset. Man tänker kanske att från den 25 maj så 

kan de inte åka ut till alla för att då granska.  

IN2: Nej men precis.  

RE: Nej, så jag tror inte att det är så många som ligger i fas. Sen har man ju märkt att de lite 

större organisationerna har börjat att plocka fram såna här biträdesavtal och sånt som man 

[mm] vill jobba med. Jag har förstått det på många att, de jag pratat med, inte riktigt har 

börjat på det ännu.  
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IN2: [Aa] okej [---] har ni märkt av en skillnad i implementeringen på små, mellan och större 

företag?  

Re: [Aa] det känns ju som jag sa att större organisationer känns ju kanske som att de har mer 

resurser för att ta hand om det här, de har ju kanske en intern jurist och är vana att jobba 

med avtal och sånt. Och där tror jag då att man kommer vara klar ganska nära den 25 maj 

men små och mellanstora har ju inte de här resurserna och de tycker kanske då att ta in en 

konsult utifrån eller ja jurister eller så där kanske kan ta emot lite också, men tänker att den 

kostnaden eller pengarna har man inte före detta utan.  

IN2: Vad.  

RE:  Har en annan ekonomi då.  

IN2: Hur skulle en lösning då kunna se ut tror du? Bara en sido-fråga sådär. Vad skulle du 

rekommendera ett lite företag som kanske inte har råd med att ligga i framkant.   

RE: Nej men det är ju att försöka börja på, att man har börjat på den inventeringen över vilka 

personuppgifter man har och kanske kan hitta såna där färdiga mallar för policy [ok] Det 

finns ju många såna man kan, från, det finns dom här (?)-dokument ner dom här. Men att 

man ändå har börjat på någonting, för det tror jag kommer göra stor skillnad om man får en 

granskning, att man i alla fall har gjort ett försök och man att man har kommit en liten bit på 

väg då.   

IN1: Det där har vi faktiskt hört från andra vi har intervjuat, det här med att när man får en 

granskning har man i alla fall gjort ett försök så kommer man, vad ska man säga, slinka 

lindrigare undan.  

RE: [Mm].  

IN1: Kommer det från Datainspektionen direkt eller vart?  

RE: Det kommer nog mer från juristerna tror jag.  

IN1: Jaha så det är juristerna som säger att, ja försöker man i alla fall upprätthålla detta så 

kan man nog klara sig rätt bra eller?  

RE: Ja eller att man har börjat på det, håller igång det [mm]. Sen så finns det ju inga fall idag 

så man vet ju inte, det är ju det man tittar på [mm] När det blir såna här, att det blir någon 

form av rättegång, hur har man tidigare resonerat och tittat på liknande fall, det finns 

ingenting.  
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IN1: Det känns verkligen som att alla väntar på att huvuden ska rulla någonstans så att man 

kan rätta sig efter det.   

RE: Men det känns ju fruktansvärt att om det ska vara såhär att man gör detta och vill att 

huvuden ska rulla på företagen för det är ju ändå så att företagen som driver både Sverige 

och...  

IN1: Ja, nej inte riktigt så, utan bara att man hoppas att någon annan ska åka dit först så att 

man kan lära sig utav dom snarare, att se, man vill se vad som händer så kan man ställa sig 

efter det.  

RE: Men jag tror att har man börjat på en inventering, man har en plan [mm] när man säger 

det här gör vi med våra personuppgifter, det behöver inte vara jätteavancerat. Utan bara att 

man börjat.  

IN1: Nej precis.  

RE: Ett mindre företag kanske mer att man har, har sina kunder och det har man ju rätt att 

ha deras uppgifter så länge man har en affärsrelation så är det ju inte olagligt på det viset. 

Sen har du ju dina anställda och där måste du ju ha deras uppgifter för att kunna betala ut 

deras lön och redovisa skatt och så vidare.  

IN1: [Mm] precis.  

RE: Och det är ju det dom flesta har.  

IN1: [Mm] exakt, så tekniskt sett så mindre företag som inte har så mycket personuppgifter 

och inte personuppgifter de inte bör ha, har egentligen kanske inte jättemycket att oroa sig 

över då.  

RE: [Nae] precis.  

IN1: Och då kommer vi in på den faktiskt sista frågan vi hade i alla fall.  

RE: [Mm].  

IN1: Hur tror ni att företag utan en IT-avdelning kan upprätthålla GDPR, det har vi varit inne 

på lite innan men kommer man kunna hyra in den tjänsten från er?  

RE: Vi kan ju hjälpa dom att göra de här inventeringarna och det där och vad de har i sina IT-

system. Men vi kan ju aldrig upprätthålla GDPR för det måste man ju sköta kontinuerligt i sin 

egen verksamhet, så det gäller att få in rutiner för det här, att man hela tiden gör den här 

utrensningen som behövs när någon slutar, när kan jag ta bort den informationen eller när 

man avslutar ett samarbete med en kund så, det kan ju aldrig vi göra utan det är varje 
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organisations ansvar att sköta sina egna personuppgifter [mm]. Men vi kan ju vara 

behjälpliga och söka fram och projektleda [mm] men i det löpande måste var och en.  

IN1: Då måste var och en lösa det.  

RE: [Aa] Det är ju där ansvaret ligger. Utan man lägger ju inte ansvaret på en IT-avdelning 

utan man lägger ansvaret på företaget då eller.  

IN2: Den juridiska personen.  

RE: Personuppgiftsansvarige, Företaget är ju personuppgiftsansvarig för sina 

personuppgifter.   

IN1: Har du något att tillägga, är det något du känner att vi har missat i våra frågor?  

RE: Nej det tycker jag väl inte så utan ni har väl hittat dom här bitarna som många känner är 

den här utmaningen.  

IN1: [Mm] Va skönt!  

IN2: Va bra!  

IN1: Då avslutar vi inspelningen.   

  

  

Mcdonalds Food Folk – Lena Olsson Gellerstedt  
Detta transkript har föregåtts av ett kort samtal där det förklaras hur anonymiteten och hur 

granskningen av transkriberingen kommer gå till. Allt material från den huvudsakliga 

intervjun finns med. Den intervjuade har rätten att se över transkriberingen och att i 

efterhand ändra sig och vara anonym. ”IN1” motsvarar Sandra Eriksson, ”IN2” Robin 

Rosenberg och RE är Lena Olsson Gellerstedt.  

IN1: Jag Sandra Eriksson och.  

IN2: Robin Rosenberg.  

IN1: Sitter här och vi utför en undersökning inom GDPR och vi har med oss någon och du har 

lov att vara anonym om du skulle vilja detta och jag vill även att du ska veta att vi spelar in 

detta samtal för att det ska transkriberas i framtiden, du kommer att få en kopia av 

transkriberingen och kunna rätta i den i efterhand. Godkänner du detta?   

RE: Ja.  

IN1: Ja, då kan du börja med att presentera dig, vilken roll du har och vilket företag.   
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RE: Jag heter Lena Olsson Gellerstedt, jag jobbar på Mcdonalds Food Folk i Sverige som det 

heter numera, jag jobbar på HR-avdelningen och för närvarande verkar jag i min roll som 

GDPR koordinator i vårt, i Sverige. Food Folk omfattar alla nordiska länder men jag jobbar 

för Sverige.  

IN1: [Mm].  

IN2: [Mm].  

IN1: Super, första frågan!  

RE: [Mm].  

IN2: Dom andra företagen vi har pratat med har haft någon form av kontakt med 

Datainspektionen.  

RE: [Mm].  

IN2: De har varit på utbildningar, och lite sådär. Har du varit på något sånt?  

IN1: Nej jag har varit på utbildning hos en advokat som arbetar med personuppgiftslagen 

sen det kom till Sverige.  

IN2: Okej.  

RE: Och sen ett utbildningsföretag som har tagit in information från Datainspektionen och 

delgett den i en utbildning kan man väl säga. Så det är väl den vägen jag har gått. Sen har vi 

ju jurister här som har regelbunden kontakt med Datainspektionen.  

IN2: Ja okej.  

IN1: [Mm].  

IN1: Super, Känner du att ni är redo för GDPR?  

RE: Ja, alltså det beror ju på hur man definierar redo, är allt klart? Då är ju svaret nej där är 

vi inte än.  

IN1: Nej.  

RE: Men vi har ju påbörjat det arbetet som vi behöver göra så att vi, vi är på god väg [mm] så 

det finns en plan för hur vi ska bli, följa den nya lagstiftningen i alla bitar där vi behöver göra 

det utifrån både kundperspektiv och också hur vi lagrar information om våra medarbetare.    

IN1: [Mm].  

IN2: Ja.  

IN1: Hur skulle du säga att ert arbete har sett ut med anpassningen, lite sådär steg för steg 

modell. Kanske?  



91 
 

RE: Vi har börjat med att kartlägga vilken data som processas i våra system, vilken typ av 

data, och hur den processas. Det är ett ganska stort arbete där vi har för respektive process 

svarat på ett 20-tal frågor. Hur informationen lagras, vilka kan ta del av informationen, hur 

länge lagras den, kan man ta bort informationen om någon ber om det och så vidare. Så ett 

20-tal frågor för varje process. Vi är fortfarande i den här processen där vi jobbar med 

kartläggningen som vi kallar den [mm] och nästa steg i den här processen är att skapa 

action points. För vad vi behöver göra för respektive process. För att vara, för att leverera i 

enlighet med den lagstiftning som nu kommer.   

IN1: [Mm], nu som sagt säger du att ni är i startgroparna och snart ska gå vidare till 

action pointsen, men om du ska se till framtiden, vilket är det svåraste steget skulle du säga?  

RE: Jag tror att det är att kartlägga alla processer och också kartlägga alla små hål som kan 

finnas som vi behöver säkra upp med actions, jag tror att det är svåraste att vi gör det 

svåraste arbetet nu. Sen kommer det också att handla om att veta okej hur löser vi den här 

specifika situationen på bästa möjliga sätt men där tror jag att vi, dels att vi har jurister 

internt och sen kommer vi ju ta hjälp av Datainspektionen där så att jag tror att den där 

kartläggningen är det som är, det är ju massivt, det är svårt att hålla reda, att allt, alla 

avdelningar håller reda på alla små bitar till det stora pusslet kan man väl säga [mm].  

IN2: Hur, det krävs en viss typ av information antar jag liksom att nå ut till alla.  

Re: [Mm].  

IN2: Finns det någon plan på hur ni ska göra det här?  

RE: [Aa], vi kommunicerar ju på nordisk nivå så vi går ut med samma information till alla de 

nordiska länderna genom att vi verkar i samma koncern men vi har ju en, den är ju översatt 

till svenska men det är ju samma information som går ut till alla. Så att vi har det i flera olika 

steg där vi börjar med att informera om vad förordningen innebär och att man bör gå in, vi 

pratar ju med franchisetagarna då primärt, nu tänker jag att det är franchisetagarna, men 

givetvis har vi ju också kommunikation internt [mm], men om vi börjar franchisetagarna så 

får de information om vad förordningen är, vad den innebär, vart dom kan läsa mer och sen 

kommer vi återkomma med någon form av verktygslåda där dom får möjligheten att nyttja 

den för att säkra sitt eget arbete för dom bär ju eget ansvar i detta också [mm].  



92 
 

IN1: Ja jag kan ju verkligen tänka mig att franchisetagarna blir en stor utmaning eftersom att 

kommunikationen internt kan vara lätt att lösa. Men att få med franchisetagarna på spåret 

blir verkligen en utmaning.  

RE: [Mm], det är en utmaning på så sätt att vi behöver få dem att förstå att det här inte bara 

är vilken lagstiftning som helst utan det är en väldigt stor omställning och att den, å att det 

framför allt har ett väldigt högt vitesbelopp så att det är verkligen viktigt att vi säkerställer 

att de följer den, å sen också att, att det faktum att det nu är en ny lagstiftning kommer ju 

generera fler kontroller och inspektioner och så vidare för att följa upp detta, så det är ju 

viktigt att medvetet göra det hos franchisetagarna.  

IN1: [Mm], på tal om sanktioner.  

RE: [Mm].  

IN1: De andra som vi har talat med har varit lite i uppfattningen då och kanske fått 

informationen från deras jurister att ja det är ju inte så att Datainspektionen kommer att gå 

ut direkt den 25 maj och göra massa utredningar och att vi kanske inte kommer få några 

sanktioner direkt på oss.  

RE: [Mm].  

IN1: Det är den lite här det händer inte oss tänket. Hur tänker, hur liksom, för nu pratar du 

lite med det här om vite och sanktioner.   

RE: [Aa].  

IN1: Ni kör liksom hårt på det liksom och tänker inte sitta i klaveret så att säga. Eller hur ser 

ni på det?  

RE: Ja, vi vet ju att vi dels behandlar väldigt mycket känsliga, det gör ju många men, uppgifter 

och vi tror att vi, vårt varumärke är ju ganska välkänt liksom att slänga med i media och 

så så jag vet inte, vi är väl alltid på vår vakt kan man väl säga [aa] men att vårt, vårat, att 

trampa på vårat varumärke, eller att det blir satt i dålig dager är ju ett lika allvarligt brott 

som att få ett, ett att någon franchisetagare blir dömd att betala sanktionsavgift [mm, mm] 

så att, men vi, vi  ser det som att vi förbereder oss för att bli granskade för det hjälper oss att 

vara på tårna och säkra att vi har allt på plats.  

IN1: [Aa], det är ju en väldigt bra inställning.  

IN2: Faktiskt.  

IN1: Väldigt, väldigt bra inställning. [---] Jag, ni sa ju som sagt att ni var i startgroparna här.  
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Re: [Mm].  

IN1: När skulle du säga att ni började jobba med GDPR?  

RE: [Aa], det är ju ett arbete som pågått länge men vi har ju också haft en stor 

organisationsförändring det senaste året då vi blev uppköpta, då, vi tillhörde ju som de flesta 

länderna tidigare Gobal, Mcdonalds Global men nu har vi ju blivit uppköpta av en enskild 

ägare och det har ju gjort att alla sådana här processer behöver ju, har ju dels gjorts om till 

en viss del, men så att, det är väl det som har gjort det primärt har tagit lite längre tid än vad, 

eller att  det lite, jag ska inte säga att vi ligger efter för vi, vi känner att vi har en plan som, 

som kommer göra oss redo när vi väl är där, och vi har ju ganska bra koll på våra processer 

innan [mm] men, ja och även om vi är, asså den här kartläggningen eller datamappningen 

som vi kallar det som vi gör är ju väldigt omfattande och det började vi i, [aa] med efter 

sommaren förra året så att det är ju ett arbete som pågått så det är inte så att vi har börjat 

med det nu utan nu jobbar vi med att komplettera detta så att det blir klart så vi kan vidta, 

börja sortera i vilka actions vi behöver vidta, vi ser det lite så att vi kan inte, och det är väl 

inte förväntningen heller att man ska vara helt färdig med allt utan vi behöver ha en tydlig 

plan för det som inte är, där vi inte är klara än [mm] idag [mm] men med datum för när saker 

och ting ska vara klart [mm].  

IN1: Nu ska vi se, hur stor effekt skulle du säga att GDPR har haft på er som företag, och då 

pratar vi liksom känslomässigt bland anställda, har det varit panik eller har det känts väldigt 

lugnt, har det varit en stor ekonomisk effekt eller någon form av arbetsbörda så det har 

behövts avsättas tid?  

RE: [Mm], vi har ju haft en del jurister inne så att givetvis har det kostat och också även 

advokater, så att, dom, där har det ju kostat en del men, såklart, men för oss på HR-

avdelningen så har det här ju varit ett löpande arbete, vi, vi har ju jobbat länge med att se till 

att vi har system som ska gå i enlighet med den förordningen som kommer och den 

lagstiftning som kommer [mm] så vi har jobbat emot det i flera års tid men ja, nej jag skulle 

säga att det inte har varit en storm kring GDPR hos oss utan vi har vetat om och vi har hela 

tiden haft med oss det det senaste, åtminstone 1 och halvt åren men för personalsystemen 

ännu längre än så.  

IN1: [Mm], och många, eller många som vi har pratat med, dom som vi har pratat med har 

uppfattat att företag, lite större företag som har större resurser inte känner av samma, 
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samma osäkerhet för det är väldigt många som, eller av dom som vi har pratat med så känner 

alla en otrolig osäkerhet kring Datainspektionens roll, kring vad som dom egentligen 

behöver ha klart och så vidare, men deras uppfattning har också varit att större 

organisationer inte behöver ha samma osäkerhet, hur uppfattar du den, den åsikten?  

RE: [Mm], asså vi har ju haft väldigt strikta rutiner för hur vi ska lagra information också 

tidigare och värnat väldigt mycket om sekretessen i, både restaurang och på kontoret och så 

där igenom har vi varit förberedda på det här kanske på ett annat sätt än om man är enskild 

företagare med, där man har lite papper hej vilt överallt så att jag skulle säga att vi har ju 

förebyggt det här och det är förmodligen därför det inte skapar en storm hos oss just nu 

[mm] och sen blir man nog som enskild företagare så är man sannolikt, man blir väl lite orolig 

över de stora sanktionsbeloppen som ordas om.  

IN1: [Mm], så det skulle du säga är liksom eran största, eller liksom, vad ska man säga, 

drivkraft lite att det är så pass stora sanktionsbelopp, [nae] nu måste vi ligga på!  

RE: [Nae], jag tror att faktiskt det mer handlar om, [nae] det är nog något vi mer kommer att 

ta till för att franchisetagarna ska lyssna på oss [mm] men, men jag skulle säga att för oss är 

det väldigt viktigt att vi värnar om vårat varumärke och ser till att vi är en, en proffsig och 

korrekt arbetsgivare [mm], det är nog det viktigaste i detta för oss, vi vill göra rätt.  

IN1: [Aa], och det hör man ju verkligen på när du förklarar att ni redan har sysslat med det 

här innan GDPR kom, så hör man ju verkligen att ni, och ni, du låter himla självsäker och det 

är skönt att höra faktiskt.  

RE: (Skratt).  

IN1: Ja, Just det, jag har en fråga angående system och sånt ni använder.  

RE: [Mm].  

IN1: Har ni bara egenskapade system eller hyr ni liksom in tjänster och system från, från 

andra företag?  

RE: [Mm], ja vi har ju biträdesavtal med leverantörer av system [aa] i dom flesta fall.  

IN1: Uppfattar ni att era leverantörer har varit snabba på att ordna fram dom?  

IN2: Anpassa dom efter GDPR.  

Re: [Aa], okej du menar att anpassa systemen om det behövs efter GDPR?  

IN1: [Mm].  
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RE: Snabba och snabba, dom håller ju, dom är ungefär där vi är så att dom, dom har ju också 

arbetat proaktivt, dom har ju vetat om det här också [mm] och jobbat förebyggande, och vi 

har ju haft det som förväntan också från början så att dom jobbar ju mer, dom är i alla fall 

högst medvetna om att dom behöver jobba med att systemen ska GDPR-säkras.  

IN1: [Mm, mm] ja har ni skapat en policy eller är det något.  

RE: [Mm].  

IN1: Ni planerar att göra?  

RE: Ja det har vi gjort, vi har en, en, nu ska vi se vad vi kallar den numera, men en typ av 

personuppgiftspolicy, vi har en sen tidigare men nu har vi skapat en ny i och med att vi har 

en ny koncernledning så det har vi gjort, vi har en policy, det har vi.  

IN1: [Mm] om du skulle kunna avslöja några titlar i den policyn, vad är det största ni har tagit 

upp i den?  

RE: Gud det har jag inte här men, ska se [---] asså vi, i personuppgiftspolicy så är vi ju tydliga 

mot medarbetarna med vilken typ av information vi lagrar i vilket syfte [mm] det är väl det 

viktigaste i den skulle jag säga [mm] i korthet.  

IN1: [Aa] och det är en sån som alla får ta del av liksom vid anställning, när dom skriver under 

anställningsavtalet.  

RE: [Aa] och sannolikt kommer vi att lägga in den i anställningsavtalet, så att den ligger som 

en bilaga till anställningsavtalet.  

IN1: [Aa, nae] vi är faktiskt väldigt nöjda [mm] det är väl om du har något att lägga till i 

egenskap av stort företag som vi, som du kanske känner att vi har missat som är viktigt?  

RE: [Nae] jag tror inte det. Jag tror inte det.  

IN1: [Nae].  

RE: Ni får ringa om ni saknar något eller så!  

IN2: Ja va bra.  
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