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Sammanfattning 
Denna rapport beskriver en analys av dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection 
Regulation) och de stora förändringar som denna förordning medför. Rapporten beskriver en 
diskussion kring denna förordning samt hur ett företag bör tänka för att GDPR-anpassa 
utvecklingen av ett system som hanterar personlig information. Utöver detta beskrivs även den 
anpassning som har gjorts i Nethouse ärendehanteringssystem Serviceportalen samt de delar som 
har utvecklats för utbyggnaden av detta system, Medarbetarportalen. 
 
Abstract 
This report describes an analysis of the GDPR (General Data Protection Regulation) and the 
major changes this Regulation implies. The report describes a discussion about this regulation 
and how a company should reason when adapting GDPR in the development of a system that 
manages personal information. In addition, the adaptation made in Nethouse’s case management 
system “Serviceportalen” and the parts developed for the extension of this system, 
“Medarbetarportalen”, are described. 
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1 Inledning 
Det här projektet handlar om framtagandet av ett system som hanterar personlig information i 
och med den nya dataskyddsförordningen GDPR. Därför kommer detta kapitel kort beskriva 
företaget jag arbetat för, projektet samt vad som tidigare funnits både i system och reglering av 
behandling av personuppgifter. 

1.1 Bakgrund  

Från och med 2018-05-25 gäller General Data Protection Regulation (hädanefter GDPR). Denna 
förordning är en reglering av hur personlig information ska hanteras. Förordningen förändrar det 
sätt på vilket personuppgifter hanteras och påverkar därför nästan alla branscher där man lagrat 
någon typ av personlig information. Förordningen är stor och konsekvenserna för överträdelser 
kan vara mycket kostsamma för ett företag.  
 
Idén med detta projekt är att Nethouse, som är ett IT- och managementkonsult-aktiebolag, ska få 
en kunskap om hur företaget ska förhålla sig till GDPR-förordningen. Anledningen till att 
Nethouse vill besitta kunskapen om GDPR är för att veta hur personlig information ska hanteras 
i utvecklingen av ett system.  
 
Nethouse Örebro har sedan tidigare arbetat med företaget Nobeli där de utvecklat ett system de 
kallar för Serviceportalen. Detta system ska nu vidareutvecklas på Nobelis begäran. Systemet 
kallar de för Medarbetarportalen och det kommer vara en del av Serviceportalen, dock kommer 
det skilja sig på några nivåer. Serviceportalen är ett ärendehanteringssystem, systemet används 
av Nobeli som förvaltar löner men även de organisationer som använder Nobelis tjänst som 
hanterar ärenden från organisationens sida. Medarbetarportalen är en plattform för anställda på 
de företag som använder sig av Nobelis tjänst. 
 
Nobeli hanterar sina kunders löner, dokument, telefoni samt den information som krävs för de 
anställda i en organisation. Denna behandling sker idag med Serviceportalen som hanterar 
känslig personlig information vilket Medarbetarportalen också kommer att göra. Nethouse vill ta 
fram en rapport om hur de ska gå tillväga för att inte överträda GDPR i detta projekt såväl som i 
kommande projekt samt eventuellt göra lämpliga förändringar i tidigare system.  
 
Innan GDPR fanns direktiv 95/46/EG, känt i folkmun som dataskyddsdirektivet [1]. Detta 
direktiv fanns till “om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter” [1]. I Sverige gällde en tolkning utav 
detta direktiv, ”personuppgiftslagen” (PuL) [2], som skyddade mot bland annat kränkningar av 
personlig integritet genom behandling av personuppgifter. 
 
Nethouse specialiserar sig på att utveckla ett skräddarsytt system utefter kundens önskan, detta 
gäller för alla system som Nethouse utvecklar. För att kunna göra det så krävs en kontinuerlig 
kontakt med kunden där presentation av vad som gjorts och hur arbetet ska fortgå diskuteras. 
Ärendehanteringssystemet Serviceportalen är uppbyggt på ett sådant sätt att en användare som 
antingen är en av Nobelis användare eller en användare på någon av de organisationer som 
använder sig av Serviceportalen, har vissa behörigheter och kan bara se data som är relevant för 
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just denna. Serviceportalen hanterar allt ifrån ärenden gällande en anställds personuppgifter till 
lön, semesterdagar och sjukdagar.  
 
I The Economist [3] skrivs det om det första kommersiella mikroprocessorchipet som lanserades 
av Intel i november 1971. Då körde även den snabbaste bilen i världen 280 km/h och den högsta 
byggnaden var tvillingtornen i New York på 415 meter. Sedan dess har processorns kraft nästan 
fördubblats vartannat år [3]. Skulle samma utveckling ske på bilen skulle den idag ha en 
hastighet på tio gånger ljusets hastighet och världens högsta byggnad skulle vara halva sträckan 
till månen [3]. GDPR ersätter dataskyddsdirektivet [1] som etablerades 1995. Anledningen till att 
GDPR-förordningen skapades är främst att det datadrivna samhället går snabbt framåt och sättet 
som man hanterar och använder personlig information idag skiljer sig stort från 1995.  
 
Huvudprinciperna i dataskyddsdirektivet finns fortfarande och utgör grunden till GDPR-
förordningen [4]. Några stora förändringar påverkar dock nästan alla verksamheter som hanterar 
personuppgifter för verksamheter etablerade i Europeiska unionen idag. För att utveckla en 
produkt som hanterar denna typ av information så måste man kunna säkerställa att dessa regler 
inte bryts och det är viktigt för ett företag som utvecklar denna typ av system att kunna leverera 
en pålitlig och säker produkt. 

1.2 Projektet 

Detta projekt skulle leda till en fullständig analys och beskrivning av hur personlig information 
skall lagras och hanteras rättsligt utifrån den tidigare nämnda dataskyddsförordningen (GDPR). I 
samarbete med arbetslaget “Team Rocket” på Nethouse så skulle även systemet 
Medarbetarportalen tas fram.  
 
Nethouse har sedan tidigare vidtagit åtgärder för att upprätthålla en säker standard i sina system 
såsom bland annat ”privacy by design”, vilket är en metod som används för att minimera 
hanteringen av personlig information [5]. Detta har använts för att leverera en säker produkt till 
kunden och för att kunna framstå som ett seriöst företag. 
 
Syftet med denna analys är att Nethouse ska kunna hantera personlig information som den nya 
Medarbetarportalen kommer behandla på ett lagligt sätt. För att kunna bibehålla en verksamhet 
med nöjda kunder krävs det att denna kunskap kan förmedlas till kunden men även för att 
Nethouse själva inte ska bryta mot lagen. 
 
Vid projektets start fanns ärendehanteringssystemet Serviceportalen, detta systemet har endast 
administrativ personal tillgång till. Övriga anställda har inte tillgång till detta system och måste 
därför ställa sina frågor till en fysisk person som är användare i Serviceportalen. Ärenden som 
postas i portalen behandlas och besvaras av Nobelis personal. En anställd som vill veta hur 
många semesterdagar som denne har kvar måste fråga sin personalavdelning som postar ett 
ärende i Serviceportalen som sedan besvaras av Nobeli. Dessa typer av frågor är tidskrävande för 
både den anställda och de som arbetar med denna typ av personalfrågor hos Nobelis kunder. 
Frågorna är även personliga och Nobeli ser ett behov av att en anställd ska kunna ställa frågor 
själv utan att behöva prata med en fysisk person. Mot bakgrund av detta skulle 
Medarbetarportalen utvecklas. 
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Som Team Rocket vilket numera är en del av arbetslaget ”Team Flamingo” har vi tillsammans 
påbörjat utvecklingen av Medarbetarportalen, detta innebär att jag har arbetat på projektet 
tillsammans med mina medarbetare på Nethouse. Då Medarbetarportalen är en vidareutveckling 
av Serviceportalen så har detta system byggts i förhållande till det befintliga systemet. 
 
I och med etapp 1 och etapp 2 har Nethouse tagit fram Serviceportalen. Under etapp 1 
utvecklades Serviceportalen med enkel funktionalitet så som att ett företag kunde registrera sin 
organisation med alla anställda och posta ärenden angående dessa. Serviceportalen användes av 
Nobeli i samband med olika lönehanteringssystem. I etapp 1 så administrerades sammankoppling 
mellan Serviceportalen och de externa lönehanteringssystemen manuellt. Serviceportalen var 
dock mycket lönsam och Nobeli ville vidareutveckla portalen vilket ledde till etapp 2.  
 
Etapp 2 var uppdelad i spår 1, spår 2 och spår 3. Spår 1 handlade om ny funktionalitet så som en 
meny där Nobeli lättare kunde administrera sina kunder. Spår 2 innebar en API del som utökad 
funktionalitet för Nobelis kunder som nu kunde importera ett anställningsavtal i form av ett 
Word dokument och hantera detta i Serviceportalen. Med en utökad API funktion och import av 
Word dokument var syftet med spår 2 att underlätta arbetet för Nobelis kunder. Spår 3 
innefattade en integration mellan Serviceportalen och de lönehanteringssystem som 
informationen skulle nå. Nobeli kunde exportera ett ärende och importera det i 
lönehanteringssystemet istället för att skriva in det manuellt. Etapp 2 fokuserade alltså på att 
effektivisera Serviceportalen så att det var enklare för både Nobelis och kundens personal. 
 
Serviceportalen är till för Nobeli och deras kunder. Nobelis kunder kan i Serviceportalen 
registrera sig och sin organisation genom att lägga in alla anställda som jobbar i företaget. På så 
sätt kan Nobelis kunder posta ärenden angående sina anställda. Ett ärende är en förfrågan såsom 
”hur många semesterdagar har en specifik anställd kvar ”eller ”den här anställda ska ha högre lön 
från detta datum”. Varje ärende besvaras av Nobelis personal. I detta system kan en användare 
som antingen är Nobeli personal eller deras kund logga in. Vid en inloggning sker en 
behörighetskontroll som visar vilka delar av systemet användaren har tillgång till. En 
Nobelianvändare har i regel behörigheten ”Lönadministratör” eller ”Portaladministratör”. En 
Löneadministratör arbetar med de ärenden som kunden postat. En Portaladministratör hanterar 
systemets funktionalitet såsom att lägga till en ny användare eller att ändra behörigheter för en 
användare.  
 
Detta projekt utvecklades i och med etapp 3 vilket innefattade en komplettering av 
Serviceportalen för att kunna hantera Medarbetarportalen och dess funktionalitet. Etapp 3 
innefattade även en GDPR-anpassning. En anställd ska kunna tas bort och en organisation ska 
kunna tas bort. Uppgifter om en anställd ska sparas i upp till sju år av bokföringsskäl. Därför ska 
det vara möjligt att exportera en användare till ett annat system innan borttagningen, detta enligt 
olika lönehanteringssystemlagar. Medarbetarportalen ska kunna hantera enkla ärenden postade 
av en anställd. En anställd ska kunna se status för ett ärende denne postat samt få svar angående 
detta ärende. 

1.3 Krav  

De krav som skulle vara uppfyllda i detta projekt var:  
● Ta fram en analys av personlig informationshantering utifrån GDPR. 
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● Utveckla systemet “Medarbetarportalen” utifrån målen för etapp 3. Tillsammans med 
Team Rocket påbörja processen att ta fram den produkt som Nobeli önskar, som också 
möter kraven för lagring och hantering av personlig information. Detta i förhållande till 
Nethouse tidsplanering av Medarbetarportalen vilken var beräknad till 1000 
arbetstimmar. 
 

Målen för etapp 3 var: 
● Utveckla Medarbetarportalen. 
● Komplettera Serviceportalen med funktionalitet för att kunna hantera 

Medarbetarportalen. 
● GDPR-anpassa Service- och Medarbetarportalen. 

 
En anställd i ska i Medarbetarportalen kunna: 

• Logga in och ut. 
o Återfå ett förlorat lösenord via en länk på email. 

• Se ärenden som angår den anställda. 
• Posta ärenden som är ämnade för en anställd. 
• Se status angående ett aktuellt ärende. 
• Hantera uppgifter som att byta lösenord. 

 
Medarbetarportalen ska vara:  

• En enkel och lättförståelig webapplikation. 
• Mobilanpassad. 

 
Medarbetarportalens funktioner har diskuterats fram under detta projekts gång. 
Medarbetarportalen är ett valbart tillägg för Nobelis kunder som använder sig utav 
Serviceportalen. Via Serviceportalen ska de kunna registrera användare antingen genom att 
importera en lista av anställda från en Excel fil eller välja en specifik anställd och skapa 
användare för denne. Då en medarbetare är tillagd som användare kan denna logga in i 
Medarbetarportalen. Användaren ska se en förstasida där nyheter kan presenteras, kunna se de 
ärenden som angår denna, skapa nytt ärende samt ändra lösenord. 
 
Denna rapport inleds med kapitel 1 som ger en grundlig förståelse i examensarbetet. Kapitel 2 
ger en analys kring GDPR enligt Europarådets bestämmelser och några av de stora förändringar 
som sker i samband med denna förordning. Därefter följer kapitel 3 som ger en grundlig 
förståelse i hur systemet fungerar och beskriver Medarbetarportalens och Serviceportalens olika 
funktionaliteter. Kapitel 4 beskriver metoder och verktyg, hur arbetet har genomförts och med 
vilka hjälpmedel. Därefter följer kapitel 5 som visar genomförandet av projektet i teknisk detalj, 
de implementeringar som gjorts och resultatet av dessa. Kapitel 6 beskriver resultatet. Kapitel 7 
diskuterar resultatet och de utvecklade delarna i systemet. Rapporten avslutas med en reflektion 
kring de kunskaper som utvecklats under projekttiden i kapitel 8. 
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2 General Data Protection Regulation 
Detta kapitel kommer ingående förklara några av de stora förändringar som uppkommer i och 
med GDPR. Det beskriver även de termer som används i GDPR.  
  
2016-04-10 beslutade Europaparlamentet att upphäva direktiv 95/46/EG [1]. Detta direktiv var 
upp till var och en av de europeiska länderna att tillämpa. I Sverige var det den lag vi känner till 
som personuppgiftslagen [2]. Direktivet 95/46/EG samt personuppgiftslagen ersätts från och med 
2018-05-25 med (EU) 2016/679 det som idag är känt som GDPR eller dataskyddsförordningen, 
och införs som lag i alla unionens länder. 
 
Direktiv 95/46/EG är uppdelad i sju kapitel och 34 artiklar [1] medan GDPR-förordningen är 
uppdelad i elva olika kapitel och 99 artiklar. [6] Dessa kapitel är: 
 

I. Allmänna bestämmelser  
II. Principer  

III. Den registrerades rättigheter  
IV. Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde  
V. Överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer  

VI. Oberoende tillsynsmyndigheter 
VII. Samarbete och enhetlighet  

VIII. Rättsmedel, ansvar och sanktioner 
IX. Bestämmelser om särskilda behandlingssituationen  
X. Delegerade akter och genomförandeakter  

XI. Slutbestämmelser [6] 

2.1 Syfte med lagen 

I kapitel I artikel 1 Syfte [6], beskrivs syftet med denna förordning  
“1. I denna förordning fastställs bestämmelser om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandlingen av personuppgifter och om det fria flödet av personuppgifter”  
“2. Denna förordning skyddar fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt 
deras rätt till skydd av personuppgifter.” 
“3. Det fria flödet av personuppgifter inom unionen får varken begränsas eller förbjudas av skäl 
som rör skyddet för fysiska personer med avseende på behandlingen av personuppgifter.” [6] 
 
Denna förordning finns till för européer för att beskydda dessa fysiska personers personliga 
information. Oavsett vilket företag som hanterar informationen och var det befinner sig. Denna 
förordning får inte heller hindra det fria flödet av personuppgifter utan finns till för att främja 
ekonomisk verksamhet på unionsnivå. Lagen får inte användas som begränsning för att hindra 
myndigheter att utföra sina skyldigheter enligt unionsrätten [7].  

2.2 Definitioner  

Kapitel I artikel 4 Definitioner [6], är avsedd för definitioner. För att förtydliga fortlöpande text 
så beskrivs här vad som GDPR förordningen avser med följande. 
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Personuppgifter: en upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta 
innefattar bland annat namn, identifikationsnummer, lokalisering eller onlineidentifikationer. 
Uppgifter som kan identifiera en identifierbarperson detta innefattar även särskilda kategorier av 
uppgifter gällande ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter religiösa eller filosofiska åsikter, 
fysisk persons medlemskap i fackförening, sexualliv, sexuella läggning, biometriska uppgifter, 
hälsa och genetiska uppgifter. [6] 
 
Behandling: Oberoende av automatiserad behandling eller inte klassas en åtgärd eller 
kombination av åtgärder av personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter som en 
behandling. Detta innebär: insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, 
bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning, spridning eller 
tillhandahållet på något sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller 
förstöring. [6] 
 
Personuppgiftsansvarig: Den fysiska eller juridiska person, offentlig myndighet, institutioner 
eller annat organ, som själv eller tillsammans med andra behandlar personuppgifter [6]. 
 
Personuppgiftsbiträde En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat 
organ som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning [6] . 
 
Personuppgiftsincident: En säkerhetsincident där förstöring, förlust, ändring eller 
obehörigåtkomst till personuppgifter uppkommer. Oavsett om säkerhetsincidenten är oavsiktlig 
eller olaglig [6]. 
 
Biometriska uppgifter: Uppgifter gällande en fysisk persons kännetecken såsom fysiska 
fysiologiska eller beteendemässiga kännetecken som kan identifiera denna person, främst 
ansiktsbilder och fingeravtrycksuppgifter [6]. 
 
Tillsynsmyndighet: En oberoende offentlig myndighet. I Sverige har Datainspektionen valts att 
hantera detta uppdrag [8]. Denna myndighet har för avsikt att se till att lagen följs. 

2.3 Lagen 

I kapitel I artikel 3 Territoriellt tillämpningsområde [6], beskrivs en av de stora förändringarna i 
och med GDPR. Denna artikel beskriver det territoriella tillämpningsområde, vilket innebär 
behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för den verksamhet som bedrivs av en 
personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde som befinner sig inom unionen. Detta 
oberoende av om behandling av dessa personuppgifter sker inom eller utom unionen. 
Förordningen gäller även då personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde inte befinner 
sig i Europeiska unionen och behandlar frågor eller förslag om produkter eller tjänster till 
medlemmar registrerade i unionen, samt övervakande av dessa medlemmars beteende. Detta 
gäller även för var plats där en medlemsstats nationella rätt gäller [6].  
 
Kapitel III avsitt 2 artikel 15 Den registrerades rätt till tillgång [6]. En registrerad ska ha rätt att 
av personuppgiftsansvarig få information om huruvida dennes personuppgifter behandlas enligt 
bland annat:  
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a. Ändamålet med behandlingen av informationen.  
b. Vilka typer av kategorier av personuppgifter behandlingen gäller. 
c. Har personuppgifterna lämnats eller ska lämnas till mottagare i tredjeländer eller 

internationella organisationer. Då ska information om mottagaren eller kategorier av 
mottagare anges.  

d. Ska uppgifterna lagras under en viss tidsperiod ska denna period redovisas. 
e. Rätten att begära rättelse eller radering, från personuppgiftsansvarig. 
f. Rätten att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. 
g. Om personuppgifterna inte samlats in från den registrerade, all tillgänglig information hur 

personuppgiftsansvarig fått denna information. 
 
Kapitel III avsnitt 3 artikel 17 Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) [6]. Den registrerade 
ska ha rätt att från den personuppgiftsansvarige få sina personuppgifter raderade om inte bland 
annat personuppgifterna är längre nödvändiga för de ändamål de samlats in eller på annat sätt 
behandlats. Om personuppgifterna behandlats olagligt eller den registrerade enligt kapitel II 
avsnitt 7 väljer att återkalla sitt samtycke. Rätten att bli bortglömd ska ske utan något onödigt 
dröjsmål från den personuppgiftsansvarige [6]. 
 
Kapitel II avsnitt 1 artikel 7 Villkor för samtycke [6]. Om behandling av personuppgifter grundar 
sig på den registrerandes samtycke ska personuppgiftsansvarig kunna visa att den registrerande 
har samtyckt till behandling av denna information. Ett skriftligt samtycke från den registrerande 
kan hävas om det inte framgår med ett klart och tydligt språk vad som skiljer olika frågor i 
samtycket. Om en del i förklaringen av villkoren innebär en överträdelse av förordningen, skall 
denna inte vara bindande. Den registrerade ska när som helst kunna återkalla sitt samtycke. 
Förordningen utrycker sig ”Det ska vara lika lätt att återkalla som att ge ett samtycke” [6]. 
 
Kapitel III avsnitt 5 artikel 23 Begränsningar [6]. Denna artikel handlar om just begränsningar av 
datainsamling, att samla in ”onödiga data”. Med onödiga data avser data om en person som inte 
är absolut nödvändiga för personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde. Detta betyder i 
samband med kapitel IV avsnitt 1 artikel 25 att privacy by design som tidigare inte varit 
obligatoriskt utan ett förhållningsätt och ett sätt som beskriver hur ett system bör byggas kommer 
falla som krav i och med införandet av GDPR. Privacy by design innebär att systemet ska vara 
konstruerat och byggt på ett sätt så att minimal personlig information sparas och behandlas. En 
viktig del av privacy by design är användning av pseudonymer och anonymisering eller radering 
av personuppgifter tidigt i utvecklingen. [5] 
 
Kapitel IV avsnitt 1 artikel 28 Personuppgiftsbiträden [6]. Denna artikel beskriver förhållandet 
mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträdet då behandling av personlig 
information sker på en personuppgiftsansvarig vägnar. I första stycket står det om hur den 
personuppgiftsansvarige endast ska anlita personuppgiftsbiträden som ger tillräckliga garantier 
om att genomföra lämpliga tekniker och strukturer för att upprätthålla denna förordning och 
säkerställa att den registrerades uppgifter skyddas [6]. Det är alltså både beställaren och företaget 
som utvecklar systemet som bär ansvaret att denna förordning följs. Artikel 28 stycke 2 beskriver 
hur ett personuppgiftsbiträde i sin tur inte kan anlita ett personuppgiftsbiträde utan att 
personuppgiftsansvariges samtycke och godkännande av denna akt ges [6]. 
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Kapitel IV avsnitt 2 artikel 33 Anmälan av en personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten 
[6]. Vid en incident en ska personuppgiftsansvarige utan något onödigt dröjsmål och om möjligt 
inte senare än 72 timmar efter att själv ha fått vetskapen om denna, anmäla incidenten till 
tillsynsmyndigheten. Detta dock endast om personuppgiftsincidenten medför en risk för fysiska 
personers rättigheter och friheter. Skulle en anmälan till tillsynsmyndigheten utebli inom 72 
timmar räknas detta som en försening [6]. En personuppgiftsincident definieras tidigare i kapitel 
2.2 Definitioner. 
 
Straffet för brott mot denna förordning är att en person som lidit materiell eller immateriell skada 
på grund av överträdelser i denna förordning ska ha rätt till ersättning för den skada som orsakas, 
detta ska betalas från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet som har orsakat 
överträdelsen.  
 
För att reda ut boten för överträdelser i denna förordning används punkt 2 i Kapitel VIII 
artikel 83 Allmänna villkor för påföljder av administrativa sanktionsavgifter [6]. Administrativa 
sanktionsavgifter bedöms enskilt i varje enskilt fall. Vid denna bedömning ska följande tas 
hänsyn till: 
 
• Svårighetsgrad, varaktighet, omfattning och syfte samt antalet berörda och den skada de 

lidit. 
• Om överträdelsen uppkommit av oaktsamhet eller avsiktlighet. 
• Har personuppgiftsansvarig eller personbiträdandet vidtagit åtgärder för att lindra de 

användare som redan lidit skada.  
• Har personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträdet sedan tidigare varit skyldig till 

överträdelser.  
• Hur samarbetsvänlig överträdaren varit med tillsynsmyndigheter för att minska eventuella 

skador för de registrerade. 
• Hur allvarliga uppgifter som kommit till skada vid överträdelsen. 
• Hur överträdelsen kommit till tillsynsmyndighetens kännedom framför allt om överträdaren 

själv anmält överträdelsen eller om den anmälts på annat sätt. 
• Ifall överträdaren nyttjat överträdelsen till sin fördel så som ekonomisk vinst eller 

undanviken förlust.  
 
Vid överträdelser gällande personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträdes skyldigheter 
påförs en administrativ sanktionsavgift på upp till 10 000 000 EUR eller om det gäller ett 
företag, kan sanktionsavgiften uppnå 2% av den totala globala årsomsättningen under 
föregående budgetår, detta beroende av vilket utav beloppen som är högst. För överträdelser av 
de grundläggande principerna kan en sanktionsavgift påföras på upp till 20 000 000 EUR eller 
om det gäller ett företag, kan sanktionsavgiften uppnå 4% av den totala globala årsomsättningen 
under föregående budgetår, detta också beroende av vilket av beloppen som är högst. [6] 
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2.4 GDPR i korthet 

Många stora organisationer följer idag olika standarder när de bygger ett datasystem, de som gör 
detta ordentligt har stor fördel av det då GDPR träder i kraft. Gällande behandling av personlig 
information kan detta se olika ut för olika företag. En organisation kan ha personuppgifter som är 
vitala för denna organisation. För en annan kan denna information vara överflödig och 
bestraffningsbar. Denna sammanfattning har tagits fram för att skapa diskussion kring utveckling 
av ett nytt system.  
 
Minimera mängden data som lagras: Lagra inte onödig information, att tillämpa privacy by 
design. Strukturera data så att systemet endast hanterar uppgifter som indirekt kan peka ut en 
individ. Bespara hantering av känslig information. Vid hantering av data använd pseudonymer. 
 
Förbered att på ett snabbt och enkelt sätt kunna ta bort en användare ur systemet. Detta ska 
kunna ske utan onödigt dröjsmål på begäran från användaren. 
 
Tydliga och klara användarvillkor, vad det innebär att använda denna tjänst och hur hanteringen 
av personliga uppgifter används. En registrerads samtycke ska vara lika enkelt att återkalla som 
det är att skriva på. 
 
Definiera den egna organisationen och dess relation mot kund och omvärlden: Vem är 
personuppgiftsansvarig och personuppgiftbiträde? Finns det fler parter? Lämnar 
personuppgiftsansvarig tillräckligt med garantier för att denne kommer använda tekniker och 
metoder för att upprätthålla GDPR. Kommer personuppgiftbiträdet kunna slutföra uppdraget på 
egen hand eller skulle potentiellt de i sin tur behöva anlita ett personuppgiftsbiträde? 
Konsekvenserna av att personuppgiftsbiträdet i sin tur anlitar ett personuppgiftsbiträde drabbar 
även personuppgiftsansvarig.  
 
Skaffa en bättre översikt för potentiella intrång: Vilka åtgärder kan tas för att registrera eller 
logga intrångsförsök? Hur hanteras ett intrång och vad är proceduren då ett intrång sker? 
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3 Systemets behörigheter och funktionaliteter 
Detta kapitel beskriver systemets behörigheter och funktionaliteter. Avsnitt 3.1 Serviceportalens 
behörigheter beskriver kortfattat de ändringar som gjorts i befintliga men även 
behörighetslogiken i systemet för att sedan kunna presentera det nya systemet i avsnitt 
3.2 Medarbetarportalens behörigheter. 
 
I detta projekt har Nethouse en Microsoft Azure databas för att kunna hantera Serviceportalen. 
Denna databas innehåller de olika organisationer som använder sig av Nobelis tjänst. En 
organisation har användare och anställda. En användare kan logga in i Serviceportalen och 
beroende på behörighet kan denne exempelvis hantera en användare eller ”skapa ett ärende” om 
en anställd. Dessa ärenden kan vara alltifrån hur många semesterdagar den anställda har kvar, till 
att höja lönen för en anställd. 
 
En användare som loggar in i systemet blir verifierad mot en databas som hanterar användarens 
roller och behörigheter. Har användaren behörighet till Medarbetarportalen blir denne inloggad i 
Medarbetarportalen. Om användaren endast har behörighet till Serviceportalen blir denne 
inloggad i Serviceportalen. I de fall där en användare har behörighet till både Serviceportalen 
och Medarbetarportalen får användaren välja vilken portal denne vill jobba med. Det kan finnas 
fall då en användare är skapad men inte är behörig i något av systemen, användaren kommer då 
inte in i någon av portalerna och ett meddelande visas att användaren inte har någon behörighet. 

3.1 Serviceportalens behörigheter 

Efter en lyckad inloggning i Serviceportalen blir användaren verifierad mot en databas som 
hanterar användarens roll och behörigheter i Serviceportalen. Vad en användare får göra i 
portalen bestäms av olika behörigheter som bygger samman en roll. En användare besitter de 
behörigheter som rollen har. Figur 1 visar de behörigheter som rollen ”Administratör” har. 
Genom att ange vilken användare och vilken organisation denna användare ska ha tillgång till 
sätts behörigheter för användaren. En organisation kan vara uppdelad i branscher så som ett 
företags olika kontor. I Nethouse fall skulle det finnas ett företag Nethouse och branscherna 
skulle vara Örebro, Borlänge, Västerås, Linköping och Stockholm. Skulle en användare vara 
behörig till Nethouse har denna tillgång till alla kontor. En användare som har tillgång till 
Nethouse Örebro ser endast de ärenden som gäller Nethouse Örebro. Figur 2 visar de 
organisationer som användaren har behörighet att hantera. 
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Figur 1 Behörigheter för administratör. 
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Figur 2 Två användares behörigheter som administratör för samma organisation där användare Elin är begränsad till 
några av organisationens olika brancher. 

3.2 Medarbetarportalens funktionalitet 

Medarbetarportalens system är väldigt likt Serviceportalen. Det som är den stora skillnaden är en 
användares behörigheter. En medarbetare kan enbart skicka ärenden om sig själv. Dessa ärenden 
hanteras sedan av en användare som är inloggad i Serviceportalen. Medarbetarportalen är även 
en egen webapplikation. Användare som loggar in blir via databasen berättigad att komma in i 
Medarbetarportalen och se de ärenden som denne har behörighet till under ”Mina ärenden”. 
Användaren kan under ”Nytt ärende” posta ärenden som besvaras av behörig personal i 
Serviceportalen, Figur 3. 
 

 
Figur 3 En typ av flöde för att skapa ett ärende i Medarbetarportalen. 
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4 Metoder och verktyg 
Detta kapitel beskriver vilka metoder och tillvägagångsätt som använts i detta projekt.  

4.1 Utveckling  

I utvecklingsdelen i detta arbete används SCRUM som är en del av den agila 
programvaruutvecklingen. SCRUM tog fart 1995 [9, 10]. Genom ”Visual Studio sprint planning” 
skapar vi i Team Rocket upp en sprint från de arbetsuppgifter som tidigare skapats i 
”backloggen”. Sprinten fylls efter vad som förväntas hinnas med innan sprintens deadline. Varje 
arbetsuppgift följer sprintens flöde vilket är ”To do”, ”In progress”, ”Devtest” och ”Done”. 
• To do, här ligger arbetsuppgiften innan den påbörjats. Detta ger en snabb överblick av vad 

som ska göras. 
• In Progress, har betydelsen att någon har påbörjat arbetet med just denna arbetsuppgift. 
• Devtest, en uppgift hamnar i Devtest då utvecklaren anser att den är klar så att någon annan 

utvecklare i Team Rocket kan testa funktionaliteten och inspektera koden. Tanken är att det 
ska kunna ges konstruktiv kritik på den kod som först skrevs för att lösa uppgiften. Om 
utvecklaren som inspekterade koden också anser att koden är klar går den vidare till Test. 

• Test, Team Rocket har en testare som går igenom funktionaliteten på de förändringar som 
gjorts och hur dessa förhåller sig till systemet i helhet. 

• Done, här hamnar de testade färdiga arbetsuppgifterna. 
 
Då vi skapade sprintar för utvecklingen av Medarbetarportalen var vi fortfarande Team Rocket 
så sprintarna döptes: ”Mercurius”, ”Venus”, ”Mars”, ”Jupiter”, ”Saturnus” och ”Uranus”. Dessa 
sprintar sträckte sig vanligtvis över en period av två veckor och för att minimera allt för stora 
ändringar i produktionen så arbetade vi i två veckors releasecykler. Vilket innebär att i slutet av 
varje sprint så uppdaterades produktionsmiljön med den senaste funktionaliteten. 
Produktionssättning skedde vanligtvis tisdagar vid lunch. 
 
Medarbetarportalen och Serviceportalen består av fyra olika utvecklingsmiljöer: 
 

• Dev, som är till för utveckling. Det är i denna miljö som devtesterna utförs. 
• Test, som är miljön där funktionalitet testas av Team Rockets egna testare. 
• Demo, i denna miljö visas ny funktionalitet upp för Nobeli. Denna miljö har Nobeli alltid 

tillgång till. 
• Prod, vilket är produktionsmiljön. Den senaste versionen av systemet, detta är miljön som 

Nobeli och dess kunder arbetar i. 
 
För att vi som utvecklar Serviceportalen ska kunna testa systemet och se hur det faktiskt fungerar 
i produktion har ett skript tagits fram för att anonymisera den data som finns i systemet. Detta 
skript kallas för ”DevScript” och anonymiserar de anställdas för- och efternamn. DevScriptet 
sätter även alla användares krypterade lösenord till ett och samma interna lösenord. På så sätt kan 
Nobeli vara trygga med att den data som finns inte är synlig för utvecklarna medan utvecklarna 
kan se hur Serviceportalen används och testa hur ny funktionalitet påverkar det nya systemet 
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likväl som den data i systemet påverkar den nya funktionaliteten. Detta skript används i 
miljöerna Dev,Test och Demo. 
 
I detta projekt användes även dagliga SCRUM mötena där vi kort berättade för de andra i 
arbetslaget vad vi gjorde föregående dag och vad som vi planerade att göra under dagen. 
 
Parprogrammering är en del av den agila programvaruutvecklingsmetoden som användes i detta 
projekt [11]. Metoden går ut på att två utvecklare samarbetar tillsammans med varsitt 
tangentbord, mus och skärm men på samma dator. Parprogrammering är något som Team Rocket 
anser vara mycket värdefullt, framförallt när det finns ett större problem att lösa. 

4.1.1 Testrace 
Team Rocket har varannan fredag i slutet av releasecykeln och innan produktionssättning, något 
som kallas för Testrace. Testracet går ut på att testa de nya förändringar som tillkommit sedan 
senaste versionen i produktion samt verksamhetskritiska funktioner. Då utvecklare är med och 
testar är det viktigt att tänka på att försöka undvika att testa den funktionalitet som utvecklaren 
själv har skrivit kod för. Tanken med Testracet är att undersöka hur den nya funktionaliteten 
förhåller sig till det övriga systemet, men även att fånga upp den funktionalitet som 
undermedvetet kan ha påverkats.  

4.1.2 Möten med kund 
I detta projekt har Nethouse och Team Rocket arbetat väldigt nära kunden med kontinuerliga 
telefonkonferenser varje tisdag. Under dessa möten diskuterades vad som gjorts under förgående 
vecka och vad som planerades att utvecklas under nästkommande vecka, samt potentiella 
problem och funderingar som uppkommit från både Nethouse och Nobelis sida. 

4.1.3 Teamarbete 
I detta projekt har jag haft Team Rocket till mitt förfogande. Vecka 2 in i projektet fick jag veta 
att två medlemmar hade sagt upp sig, bland annat min huvudsakliga handledare. Detta betydde 
att Team Rocket skulle gå ihop med arbetslaget ”Team Flamingo”. En överlämning från det två 
som skulle sluta Team Rocket och upplärning till de två nya medlemmarna från Team Flamingo 
skulle ske. På grund av överlämningen uteblev för min del en ordentlig introduktion och 
handledning av systemet. Medlemmarna i Team Rocket och Flamingo har alltid funnits 
tillgängliga och varit snabba på att besvara mina frågor och funderingar.  
 

4.1.4 Programmeringsspråk och programbibliotek 
I detta projekt användes c# för att hantera back end, d v s de delar av Medarbetarportalen och 
Serviceportalen som sköter stora delar av logiken skickar vidare frågor till de scriptfiler som 
kommunicerar med databasen. För front end användes React som är ett JavaScript bibliotek [12], 
samt Less som är en bakåtkompatibel språkförlängning till JavaScript. Less.js konverterar Less 
till CSS stilar [13]. TypeScript används i samband med React istället för JavaScript. Detta gav 
oss möjligheten att jobba mer objektorienterat eftersom TypeScript är ett typat skriptspråk som 
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bland annat tillhandahåller klasser till skillnad från JavaScript. JSX omvandlar sedan TypeScript 
till funktionell JavaScript kod [14]. 
 

4.2 Studerande av lagtext  

För att kunna göra en fullständig analys i detta projekt har förordningen för GDPR studerats [6]. 
Direktiv 95/46/EG [1] har också studerats och en noggrann jämförelse mellan de två har lagt 
grunden till kapitel 2.4 GDPR i korthet som använts vid diskussion i utvecklingen av 
etapp 3. 

4.3 Verktyg 

Till mitt förfogande i detta projekt har jag haft en arbetsplats på Nethouse och en HP dator med 
Windows 10. Vi har använt oss av Microsoft Visual Studio för att skriva kod. Git har använts för 
versionshantering. För intern kommunikation har vi använt Microsoft Teams och Skype. 
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5 Genomförande 
Detta kapitel beskriver genomförandet av projektet och utvecklingen av systemet 
Medarbetarportalen. Samarbetet mellan mig, Nethouse och Nobeli beskrivs ytligt medan det 
arbete jag gjort beskrivs mer ingående. 

5.1 Utredning 

Då detta projekt till stor del varit en utredning av GDPR förordningen har det upphävda 
direktivet 95/46/EU (allmänna dataskyddsförordningen) [1] studerats noggrant och jämförelser 
mellan detta och GDPR har gjorts [6]. GDPR har diskuterats med medarbetare på Nethouse och 
med kunden, Nobeli. I utvecklingen av Medarbetarportalen har sammanställningen som är 
framtagen i denna rapport (se kapitel 2.4 GDPR i korthet) diskuterats. 

5.2 Systemets helhet 

Medarbetarportalen är en separat webapplikation som i samband med Serviceportalen utgör ett 
fullständigt ärendehanteringssystem anpassat för Nobelis kunder. Det kompletta systemet består 
av tre webapplikationer: Medarbetarportalen, Serviceportalen och en Logg in applikation. Azure 
databasen är den centrala komponenten i detta projekt, applikationerna skickar och hämtar data 
från denna databas. Vid ett inloggningsförsök i logg in applikationen blir användaren och dennes 
behörigheter bekräftade av databasen. En lyckad inloggning leder användaren vidare till antingen 
Medarbetarportalen eller Serviceportalen se Figur 4. För en användare i Medarbetarportalen 
hämtas de ärenden som angår användaren, ärenden som användaren postar sparas i databasen. 
För en användare i Serviceportalen hämtas den data som angår denne och de ärenden som 
hanteras eller de ändringar som görs sparas i databasen. 

 
Figur 4 Enkel beskrivning över webbapplikationerna och databasen. 
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5.3 Design för medarbetarportalen i mobil vy 

Designen som jag tog fram för Medarbetarportalen var inspirerad av Nobelis egna hemsida efter 
kundens önskan. En Hi-fi prototyp togs fram tidigt i projektet och har följts då utvecklingen gått 
framåt. Denna prototyp togs fram efter önskad funktionalitet. Trots att det var en prototyp så 
gjordes denna med React, TypeScript och CSS för att senare i projektet kunna inkluderas i den 
slutgiltiga versionen. Se Figur 5 som visar designen på den mobila vyn av Medarbetarportalens 
förstasida samt menyn där användaren kan välja vad denne vill göra i portalen. 

 
Figur 5 Design för Medarbetarportalen mobil vy olika menyval. 

5.4 Logg in Applikationen 

Under etapp 2 fanns logga in funktionen i Serviceportalen men i och med etapp 3 skulle 
Medarbetarportalen också vara mobilanpassad. Därför beslutades det i en diskussion inom Team 
Rocket att det skulle utvecklas en separat webapplikation för logg in miljön. Denna applikation 
kontrollerar sedan inloggningsuppgifterna mot databasen som hämtar Medarbetarportalen eller 
Serviceportalen beroende på användarens val och behörigheter, se Figur 4. För att logga in krävs 
det att en användare har behörigheter till detta, behörigheterna sätts av en Nobelianvändare eller 
en Serviceportalsanvändare som har behörighet att hantera behörigheter för användare.  
 
I logg in applikationen fyller användaren i email adress och lösenord. Om användaren har glömt 
lösenordet så finns även en återställningslänk att tillgå.  
 
Ett inloggningsförsök hanteras av en TypeScript fil som även inkluderar JSX för att kompilera 
koden till JavaScript. Användarens email adress och lösenord autentiseras med en asynkron 
funktion, se Figur 6, och med en await så väntar funktionen på att databasen ska returnera ett 
löfte (promise). Användarnamn (email adress) och lösenord skickas med en json http request, 
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se Figur 7, till en funktion som kontrollerar behörighet mot databasen. Databasen svarar med vad 
för typ av användare det är beroende av dess behörighet, dvs antingen en Serviceportals- eller 
Medarbetarportalsanvändare (p g a säkerhetsskäl har denna kod valts att inte visas). Användaren 
kan även ha behörighet till båda dessa portaler, då visas ett modalfönster där användaren får välja 
vilken portal denne vill arbeta i. Gäller det en Serviceportalsanvändare så kontrolleras även 
dennes behörighet för vad den får göra i Serviceportalen, se Figur 1. 
 

 
Figur 6 Kodstycke för den asynkrona logga in funktionen. 

 

 
Figur 7 Kodstycke för json-anrop med autentiseringsmodellen. 

5.5 Borttagning av organisation  

Då GDPR kräver att den personuppgiftsansvarige ska kunna ta bort en användare utan något 
dröjsmål har även Nobeli önskat att ha funktionalitet för att ta bort en organisation. I 
Serviceportalen kan användare med behörigheten ”Ta bort företag” göra det. Då borttagning av 
en organisation ska ske måste användaren först ta bort alla anställda och alla ärenden som denna 
organisation har. Detta är en säkerhetsåtgärd för att användaren inte ska råka ta bort en 
organisation av misstag. Azure databasen säkerhetskopierar systemet en gång i timmen vilket 
medför att en borttagen användare även försvinner ur den tidigare säkerhetskopian senast en 
timme efter denna tagits bort ur systemet. 

5.6 Användare och anställd  

För att en anställd ska kunna använda Medarbetarportalen måste en användare skapas. Privacy 
by design har hafts i åtanke i implementeringen av funktionen för att skapa användare. 
Medarbetarportalens användare har därför tagits fram på ett sätt där data minimeras för en 
anställd. Användare har endast en email adress samt för- och efternamn. För att minimera 
uppgifterna om en anställd krävs endast för- och efternamn, personnummer och 
anställningsnummer. En anställd kan även ha en skyddad identitet. En användare kan vara 
kopplad till en anställd men kan även vara fristående som endast användare eller endast anställd. 
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6 Resultat 
Detta kapitel beskriver den färdiga Medarbetarportalen från medarbetarens perspektiv samt de 
förändringar som behövts göras i Serviceportalen. Detta kapitel beskriver även den diskussion 
som uppkommit av GDPR. 

6.1 Förändringar i Serviceportalen 

För att kunna använda Medarbetarportalen måste en organisation använda sig av Serviceportalen 
och som tillval till Serviceportalen så kan organisationen även ha Medarbetarportalen. För att 
möta kraven i etapp 3 har ändringar i Serviceportalen tillkommit.  
 
För att kunna skapa ett användarkonto till Medarbetarportalen måste en Nobelianvändare vara 
inloggad i Serviceportalen med giltiga behörigheter. Användaren kan, på den organisation som 
denne är berättigad till antingen skapa ett nytt användarkonto genom att ange en giltig email 
adress för en specifik anställd via gränssnittet, eller ladda ner en Excel fil med alla anställda och 
ange en giltig email adress för varje anställd och på så sätt skapa flera användarkonton samtidigt. 
Nobelianvändaren kan i nästa steg välja att skicka ett email med en valideringslänk till de 
anställda som ska få ett konto till Medarbetarportalen. Genom att skicka denna valideringslänk 
till var och en av de anställda kan de följa länken för att själva ange ett giltigt lösenord. Först när 
den anställda angett ett giltigt lösenord aktiveras användarkontot. 
 
Det finns fall där en anställd inte vill ange sin email adress till organisationen de arbetar för. 
Därför finns även alternativet att skapa en länk för de anställda där email adressen är okänd. Den 
anställda får i detta fall en länk på annat sätt av sin organisation. De följer denna länk för att fylla 
i en giltig email adress samt lösenord och på så sätt skapa sitt användarkonto. På så sätt har 
användaren inte lämnat ut sin email adress till organisationen den arbetar för men Nobeli har 
dennes email adress för att kunna autentisera användaren. För att en användare ska kunna 
använda Medarbetarportalen måste Nobelianvändaren även ange behörigheten att logga in i 
Medarbetarportalen för användaren. Behörigheten sätts för användaren i Excel filen, alternativt 
under behörigheter i Serviceportalen. Då denna funktionalitet var ny i samband med etapp 3 
krävdes även en uppdatering på hur anställda skulle hanteras. En anställd kan nu vara av fyra 
olika typer: 
 
1. En anställd med ett användarkonto.  
2. En anställd är skapad av Nobelianvändaren men en valideringslänk har ännu inte skickats ut 

till användaren. 
3. En anställd som har fått ett email med en valideringslänk men som ännu inte validerat 

användarkonto genom att ange ett giltigt lösenord. 
4. En anställd utan email adress som har fått en länk av organisationen. 

 
För att detta skulle kunna hanteras på ett lättförståeligt sätt så har en vy tagits fram där 
Nobelianvändaren kan filtrera olika typer av användare. För användartyp 1 visas en lista över de 
anställda som har denna egenskap. För användartyp 2 listas alla anställda samt att det finns en 
knapp ”Skicka email till alla berörda”. Denna knapp skickar en valideringslänk till alla 
användare som visas i listan. För användartyp 3 visas de anställda som har ett skapat 
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användarkonto men som inte ännu validerat detta konto genom att ange ett giltigt lösenord. 
Användartyp 3 kan också vara en anställd som inte har något intresse av att använda 
Medarbetarportalen. För användartyp 4 visas en lista över de anställda som inte angett en email 
adress till organisationen de arbetar för. Här visas även länken som de anställda kan följa för att 
komma till den vy där de kan skapa ett användarkonto. 

6.2 Medarbetarportalen från användarens perspektiv 

Då medarbetaren ska logga in i portalen så ombeds denne att fylla i email adress och lösenord, 
se Figur 8. En länk för glömt lösenord finns också i denna vy. Glömt lösenord kräver en redan 
registrerad email adress då användaren fyller i sin email adress och klickar skicka får denne ett 
email med en återställningslänk. Denna länk tar användaren till en ny vy där denne fyller i ett 
nytt lösenord och bekräftar lösenordet. 
 

 
Figur 8 Mobil vy vid inloggning i portalen.  
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Medarbetaren loggar in i Medarbetarportalen och då medarbetaren loggat in visas förstasidan 
med eventuella ”nyheter”. Denna sida är anpassad för att organisationen snabbt ska kunna 
förmedla information som berör de anställda. Medarbetarportalen har en meny i överkanten av 
displayen som visar de alternativ som finns att tillgå, se Figur 9. 
 

 
Figur 9 Mobil vy för medarbetarens olika menyval. 
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Under ”Nytt ärende” skapar medarbetaren ett nytt ärende. Medarbetaren får alternativ om vilka 
typer av ärenden som medarbetaren kan hantera och fyller i den information som beskrivs för 
den specifika typen av ärende. Vilken information som behövs varierar beroende av ärendetyp, 
se Figur 10. 
 

 
Figur 10 Mobil vy för nytt ärende. 
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”Mina ärenden” visar de ärenden som angår den inloggade medarbetaren. Listan över ärenden 
visar datum då ärendet skapades, vilken typ av ärende som det handlar om, samt vilken status 
ärendet har, se Figur 11. 
 

 
Figur 11 Mobil vy för medarbetarens ärenden listade med status. 
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Under ”Mitt konto” kan medarbetaren byta lösenord, se Figur 12. I menyvalet finns även en 
knapp för att logga ut ur Medarbetarportalen, se Figur 9. 
 

 
Figur 12 Mobil vy för hantering av användarkonto. 

6.3 Inloggning  

Användaren loggar in i systemet och beroende av dennes behörigheter så visas rätt portal. Om en 
användare har tillgång till både Serviceportalen och Medarbetarportalen så får då användaren 
valmöjligheten att välja vilken portal som denne vill arbeta med. En Medarbetarportalsanvändare 
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är skapad på en organisation och därför kan denne endast se det som är relevant för denna 
organisation. Medarbetaren kan när denne är inloggad i systemet välja att skapa ett ärende. 
Medarbetaren kan sedan se status för ärendet samt om ärendet blivit besvarat.  
 
En löneadministratör som har tillgång till samma organisation som medarbetaren kan logga in i 
Serviceportalen och se de ärenden som postats i Medarbetarportalen, se Figur 13. 
Löneadministratören kan sedan välja att behandla ett specifikt ärende, en påbörjad behandling 
visas som status ”Behandlas” för medarbetaren. Då det kan finnas flera löneadministratörer på en 
och samma organisation hjälper även statusinformationen de andra löneadministratörerna att 
välja andra ärenden. Då löneadministratören behandlat ärendet kan ärendet markeras som: klart, 
neka eller ej komplett. Detta skickas som ett svar till medarbetaren. Ett ej komplett ärende saknar 
uppgifter som användaren skulle tillhandahålla och behöver därför kompletteras. 

 
Figur 13 En beskrivning av hur ett ärende skapas och behandlas. 

6.4 GDPR  

För att utveckla ett system som hanterar personlig information finns det vissa viktiga aspekter att 
ha i åtanke. GDPR är en förordning och eftersom organisationer som hanterar personuppgifter 
kan skilja sig mycket från varandra är lagen skriven på en högst generell nivå. Detta har enligt 
min uppfattning skapat en viss tvetydighet i förordningen. Artiklar kan tolkas på olika sätt vilket 
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skapar diskussion och funderingar. Under detta projekts gång så har många frågor diskuterats 
med Nobeli såväl som inom Team Rocket och Team Flamingo.  
 
En personuppgiftsincident måste rapporteras till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar. I de fall 
då ett intrång inte upptäcks av organisationen och inte heller av någon annan kan inte 
organisationen bestraffas. Är det möjligt för en organisation att kringgå lagen genom att minska 
säkerheten i systemet och inte ha någon typ av inloggningsvalidering eller loggning av brute 
force försök? 
 
GDPR kan skilja sig mycket från olika organisationer, personuppgifter som är vitala för en 
organisation kan ge böter för en annan organisation där de anses vara överflödiga. Det finns även 
organisationer som väljer att inte göra några förändringar innan GDPR träder i kraft. Kostnaden 
för de förändringar som kan tänkas krävas anses vara för stor för att organisationen ska vidta 
åtgärder utan att egentligen veta om dessa åtgärder är nödvändiga eller om det befintliga 
systemet kan klara sig utan att bryta mot GDPR. Dessa organisationer räknar med att 
tillsynsmyndigheten inte kommer att komma till deras organisation först och väljer därför att inte 
vidta några åtgärder förrän någon annan liknande organisation dömts eller friats i domstolen. På 
så sätt kan de tolka lagen utifrån exempelfall och därefter göra de absolut viktigaste 
förändringarna för att själva inte bryta mot GDPR. 
 
Trots att det finns en tvetydighet som utnyttjas av vissa organisationer finns det även 
organisationer som försöker följa denna förordning som sig bör. För dessa organisationer är det 
viktigt att: 

• Definiera vem som är personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. 
• Minimera data, helst när det kommer information som kan identifiera en fysisk person. 
• Ha tydliga och enkla användarvillkor som beskriver varför de personliga uppgifterna som 

används behövs.  
• Skapa ett system som enkelt kan hantera en användare, vill användaren återkalla sitt 

samtycke av användarvillkoren eller om användaren vill bli borttagen, ska detta vara 
möjligt omgående. 

 
GDPR är en förordning som finns till för att skydda registrerade användare som befinner sig i 
den Europeiska unionen. Genom att följa förordningen säkerställer organisationen att det finns 
ett skydd för fysiska personers: 

• Personuppgifter, då organisationen hanterar dennes uppgifter. 
• Grundläggande rättigheter och friheter.  

Samt att det fria flödet av personuppgifter inom unionen varken begränsas eller förbjudas av skäl 
som rör skyddet för fysiska personer med avseende på behandlingen av personuppgifter. 
Organisationen säkerställer att personuppgifter hanteras på rätt sätt och att skapa ett samarbete 
med tillsynsmyndigheten snarare än att mörka fel och eventuella säkerhetsincidenter. 
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7 Diskussion 

7.1 Uppfyllande av projektets krav 

Vi i Team Rocket som numera är en del av arbetslaget Team Flamingo har arbetat hårt för att 
skapa ett system där en användare kan hantera personliga ärenden och frågor som är relevanta 
för dennes anställning. Etapp 3 innebar en utveckling av Medarbetarportalen med generella krav 
som var svåra att tidsuppskatta. Projektet beräknades trots detta att slutföras på under 1000 
arbetstimmar, men på grund av personal som slutat, varit på semester samt många lediga dagar 
var 800 arbetstimmar avslutade vid inlämningen av denna rapport. Då mitt arbete varit en del av 
det stora projektet tillsammans med Team Rocket och Team Flamingo på Nethouse har mina 
arbetsuppgifter i detta projektet baserats på projektets helhet. De krav som definierats i kapitel 
1.3 var krav för produkten som vi som team skulle utföra. Det jag har gjort i detta projekt är 
beskrivet i kapitel 5 och kapitel 6 i denna rapport. Det som inte är uppfyllt är:  
 

• Slutföring utvecklingen av Medarbetarportalen. 
• Komplettera Serviceportalen med funktionalitet för att kunna hantera 

Medarbetarportalen. 
 
Den del av Medarbetarportalen som inte är slutförd innefattar: 
 

• Posta ärenden. 
• Se ärenden som angår den anställda. 

 
Dessa funktioner är påbörjade och nästan klara med det har förekommit buggar som ännu inte 
har åtgärdats. Eftersom att dessa funktioner inte är klara i Medarbetarportalen har inte all 
funktionalitet för att hantera dessa delar av Medarbetarportalen i Serviceportalen kunnat 
slutföras. 
 
Att arbeta i team har många för- och nackdelar men i det stora hela anser jag att jag är nöjd med 
detta projekt. Jag kan önska att min del i detta projekt hade varit mer strukturerad. Då min 
handledare slutade föll jag lite mellan stolarna och detta fick mitt arbete lida utav. Detta gav mig 
dock mer tid att analysera GDPR-förordningen, som var mycket tidskrävande, men jag är också 
tacksam då jag nu i slutändan vet att jag har en djupare förståelse kring hur denna förordning 
fungerar. 

7.2 Sociala och ekonomiska implikationer  

När Medarbetarportalen är färdigutvecklad är detta system tillgängligt för Nobelis kunder som 
också använder Serviceportalen. Med Medarbetarportalen kan en anställd ställa frågor som är 
personliga och ibland kan upplevas som jobbiga att ställa till en chef eller administrativ 
avdelning. Ett exempel på en sådan fråga är hur många sjukdagar har jag tagit i år.  
 
Medarbetarportalen är framtagen efter noggrann diskussion kring GDPR och metoder för att 
följa denna förordning har vidtagits. Genom att utveckla ett nytt system med denna GDPR- 
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anpassning och visa att GDPR inte bara är en lag som måste följas utan en förordning som 
skyddar användaren i en värld där användarens personliga information tidigare kunnat utnyttjats, 
stärker Nethouse sina kundrelationer och skapar ett gott rykte. 
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8 Reflektion kring eget lärande 

8.1 Kunskap och förståelse 

Detta projekt har gett mig en djupare förståelse inom GDPR, dels hur lagen fungerar men också 
hur dessa lagar bör implementeras i framtagandet av ett system som hanterar personlig 
information. Jag har lärt mig om privacy by design, hur anställda och deras namn byts ut mot 
pseudonymer i utvecklingsmiljön, hur Nethouse väljer att minimera data för en användare och 
anställd. Hur DevScript används för att anonymisera data och testa ny funktionalitet i en miljö 
som simulerar den produktionsmiljö som Nobeli och deras kunder arbetar i och använder sig av. 

8.2 Färdigheter och förmåga  

Då Medarbetarportalen utvecklats har GDPR diskuterats inför utvecklingen av detta system. 
Genom utvecklingen så har anonymisering av personliga data varit centralt. 
 
Mitt arbetssätt har i detta projekt förhållit sig till Team Rocket och hur de arbetar på Nethouse. 
Vi har använt oss av SCRUM och arbetat i en normal arbetsmiljö. Teammedlemmar har slutat 
och varit på semester vilket har lett till att de 1000 timmar som detta projekt förväntades 
slutföras på hamnar efter deadline för denna rapport. 
 
Genom noggrann granskning och jämförelse av direktiv 95/46/EG [1] och GDPR [6] har 
analysen i detta projekt tagits fram och utifrån denna har jag skapat diskussioner i Team Rocket 
under utvecklingen av Medarbetarportalen. 

8.3 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

GDPR som förordning har förändrat många organisationer och kommer förändra många fler. 
Med GDPR stärks respekten för personers integritet, något som är högaktuellt i dagens samhälle. 
Organisationer som väljer att inte tillämpa GDPR riskerar inte bara höga sanktionsavgifter utan 
även att förlora kunder. GDPR-analysen i detta projekt har gett mig en djup förståelse i hur 
denna förordning fungerar. Trots att många företag ser denna förordning som ett dyrt och 
tidskrävande problem så är jag säker på att denna förordning kommer ändra det sätt som företag 
idag väljer att hantera personuppgifter. Det är viktigt för mig som blivande dataingenjör att ha en 
bra förståelse för denna förordning för att kunna anpassa kommande system efter dessa lagar. 
 
Jag har suttit på företaget Nethouse tillsammans med ett arbetsteam, vilket har lärt mig ett 
professionellt förhållningssätt i bemötandet av min uppdragsgivare. Jag har även varit med på 
telefonkonferenser varje vecka och bemött den kund som var Nethouse uppdragsgivare i detta 
projekt. Under dessa möten har jag diskuterat problem och viktiga aspekter angående GDPR 
såväl som Serviceportalen samt Medarbetarportalen. Jag har lärt mig att lyssna och anpassa 
utvecklingen av ett system efter kundens önskan. Jag har i och med detta projekt fått med mig 
mycket information som jag tror att jag kommer ha stor nytta av i mitt framtida arbetsliv. 
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