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Sammanfattning 
Den 25:e maj 2018 trädde GDPR i kraft. Förordningen ställer nya krav på hur företag ska 
hantera personuppgifter och för att uppfylla kraven har dessa företag behövt granska hur de 
arbetar och se över sina rutiner. Det har nu gått 6 månader sedan förordningen trädde i kraft 
vilket gör det intressant att undersöka vilka aktiviteter systemutvecklingsföretag utför för att 
nå upp till kraven och vilka utmaningar GDPR har fört med sig hittills. För att undersöka 
dessa delar har vi genomfört intervjuer med systemutvecklare och sedan genom kvalitativ 
analys identifierat aktiviteter och problem, samt hur utvecklare kommer i kontakt med GDPR 
och vem som har huvudansvaret för att GDPR efterföljs i systemutvecklingsverksamheter. 
Detta följs av en kvantitativ analys för uppräkning av antal aktiviteter och problem för att 
identifiera vilket område som varit mest problematiskt och vilket område utvecklarna arbetat 
mest med. Det vi har identifierat med uppsatsen är att systemutvecklare upplever att det finns 
en brist på information om hur de ska gå tillväga för att bli följsamma med GDPR. Innan det 
kommit en vägledande dom eller inspektion av just deras rutiner är det svårt för dem att veta 
om de gör rätt eller fel. Detta tyder på att systemutvecklarna saknar konkreta riktlinjer som de 
kan följa när de utvecklar produkter som hanterar personuppgifter. 	
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Centrala begrepp	
Aktivitet - Ett utförande man som systemutvecklare gör i arbetet med GDPR som 
identifierats ur våra intervjuer.	
Dataskyddsombud - Är en utnämnd person som har i uppgift är att kontrollera så att den 
egna organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument om dataskyddsfrågor samt 
att informera och ge råd internt. 	
Följsamhet- Med följsamhet i vår uppsats menar vi att företagen följer GDPR på ett 
tillfredsställande och rekommenderat sätt utifrån gällande riktlinjer på företaget. 	
GDPR - The General Data Protection Regulation, på svenska kallad Dataskyddsförordningen. 
I uppsatsen används GDPR som genomgående benämning. 	
Lag (2018:218) - Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. I större delen av uppsatsen benämns denna Lag (2018:218) och är 
Sveriges komplettering till GDPR. 	
Problem - Ett identifierat problem som systemutvecklare upplevt vid arbete med GDPR som 
identifierats ur våra intervjuer.  	
	
	
Förtydligande	

Då det inte ska gå att identifiera deltagande personer i intervjuerna och vi vill behålla deras 
integritet enligt avtal har vi valt att använda oss av exempeldata i bilaga 1 och 2. Denna data 
är påhittad information som är skrivet på liknande sätt som de riktiga intervjuerna och har då 
alltså ingenting med de riktiga deltagarna att göra utan finns enbart med för att visa hur 
datainsamling och bearbetning av data utfördes.    	
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1. Inledning  

Ingen har väl missat alla dessa mail om att företag uppdaterar sina personuppgiftspolicys som 
landat i inkorgen? Dataskyddsförordningen, The General Data Protection Regulation 
(GDPR), trädde i kraft i maj 2018 och i och med det ställs det nya krav på hur företag hanterar 
personuppgifter. Ett krav är att det måste finnas samtycke till hur personuppgifterna lagras 
(Europaparlamentets och rådets förordning [], EES 2016:679). Nu lite mer än 6 månader efter 
att GDPR trätt i kraft har Datainspektionen genomfört den första svenska GDPR-
granskningen. Granskningen omfattade strax över 350 företag och myndigheter 
(Datainspektionen, 2018a) och påvisade en del brister. De brister som förekom visar hur väl 
myndigheterna eller de privata aktörerna har valt att följa den nya lagen. I cirka 16% av de 
350 företag som blev granskade hittade man brister. Det granskningen gick ut på var att 
kontrollera om de företag man granskade hade ett dataskyddsombud, vilket det är lag på att 
företag som uppfyller vissa kriterier ska ha, t.ex. offentliga organ (Datainspektionen, u.å.a). 
Dataskyddsombudets uppgift är att kontrollera så att den egna organisationen följer 
bestämmelser och interna styrdokument om dataskyddsfrågor, att informera och att ge råd 
internt. Ännu har ingen vägledande dom tilldelats i något fall som rör GDPR 
(Datainspektionen, 2018a). 	
	
Att GDPR ställer nya krav på hur företag samlar in och hanterar personuppgifter innebär att 
arbetsrutinerna måste ses över. Om det då kommer fram att företagets lösningar strider mot 
GDPR kan det betyda att nya lösningar måste tas fram och utvecklas, vilket faller i knät på 
systemutvecklare (Danielsson, Nilsson & Lindström, 2018). Det är därför av intresse att 
identifiera vilka aktiviteter systemutvecklare utför för att hanteringen av personuppgifter ska 
vara följsam med GDPR. Att se till att ens lösningar når upp till kraven i en relativt ny lag är 
inte helt oproblematiskt och att sätta fingret på vilka utmaningar GDPR fört med sig kan bidra 
med mer kunskap kring hur väl det har gått.	

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om hur systemutvecklare arbetar med GDPR 
samt vilka utmaningar de stött på. Vi har valt detta syfte då vi i litteraturen uppmärksammat 
att det finns systemutvecklingsföretag som inte har tillräckligt med kunskap om de nya 
riktlinjerna och hur dessa bör implementeras vilket Tikkinen-Piri et al. (2018) tar upp. Genom 
att belysa de lösningar systemutvecklare arbetat fram för att uppnå GDPR kan vi bidra med 
kunskap på området. Med följande frågor besvarar vi syftet:	
	

• Vilka aktiviteter utför systemutvecklare för att bli följsamma med GDPR?	
		
Med denna fråga belyser vi de lösningar systemutvecklare arbetat fram för att bli följsamma. 
Genom att identifiera aktiviteter ger uppsatsen en inblick i hur systemutvecklare faktiskt 
arbetar och det kan vara lösningar som andra systemutvecklare kan använda sig av i sitt 
arbete. Vi vill veta vilken aktivitet eller kategori med aktiviteter som är främst förekommande 
för systemutvecklare, för att på så sätt kunna dra en slutsats om vad de lägger ned mest arbete 
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på. Det är även av intresse att jämföra aktiviteterna med de problem vi identifierat för att se 
om det uppkommit aktiviteter för att motverka de problemen.	
		

• Vilka problem har systemutvecklare stött på i sitt arbete med att bli följsamma med 
GDPR?	
		

Vi har valt denna fråga då vi anser att den lyfter fram den problematik som systemutvecklare 
upplever för att bli följsamma med GDPR. Genom att lyfta fram denna problematik kan t.ex. 
de som skriver förordningar såsom GDPR få en inblick i hur väl den skrivna förordningen 
stämmer överens med verkligheten, om den kanske innehåller delar som motsäger korrekt 
systemutvecklingspraxis och som därmed omöjliggör en följsamhet. Det gynnar i slutändan 
systemutvecklare om förordningar inte är verklighetsfrånvända utan mer anpassade till hur de 
arbetar. Detta skulle göra det enklare att bli följsamma, kunna implementera väl formulerade 
riktlinjer och undvika missförstånd. Vi vill veta vilka problem eller kategorier med problem 
som är främst förekommande för systemutvecklare, detta för att kunna dra en slutsats om 
vilket område som varit mest problematiskt. 	
		

• På vilket sätt kommer systemutvecklare i kontakt med GDPR?	
		

Det denna fråga ska besvara är dels var i systemutvecklingsprocessen systemutvecklare 
behöver ha GDPR i åtanke, om det är under hela utvecklingsarbetet eller enbart under 
särskilda moment. Den ska också besvara om GDPR är något som man kommer i kontakt 
med under andra omständigheter än bara utvecklingsprocessen. På så vis får vi en uppfattning 
om vilken betydelse GDPR:s inträde faktiskt har på systemutvecklingsverksamheter och på 
vilket sätt utvecklare kommer i kontakt med förordningen beroende på vilka arbetsuppgifter 
de har.	
		

• Vem bär huvudansvaret för att GDPR efterföljs i systemutvecklingsverksamheter?	
		
Med denna fråga vill vi veta vem ansvaret faller på när det gäller att bli följsam, om det finns 
delar som olika personer har ansvar för eller om det är en särskild person som bär allt ansvar. 
Genom att besvara denna fråga får vi svar på hur mycket ansvar som faller på den enskilde 
utvecklaren, som är den roll vi är mest intresserade av i vår uppsats. 	
		

1.1.1 Målgrupp och typ av kunskap	

Vår förhoppning är att resultatet ska tillföra insikter i hur systemutvecklare arbetar för att bli 
följsamma med GDPR samt de problem som uppkommit efter att GDPR trätt i kraft. 
Målgruppen för denna studie är systemutvecklare som jobbar med utveckling i någon form. 
Resultatet kan även vara av intresse för studenter inom informatik. Den kunskap som 
genereras ska kunna användas för att anpassa lokala eller nationella riktlinjer för 
systemutvecklares arbete med att följa och implementera GDPR men även för att bringa mer 
kunskap om GDPR i praktiken. Frågorna är tänkta att de ska bidra med beskrivande kunskap. 	
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1.2 Avgränsning	
Genom denna uppsats vill vi lägga fokus på hur systemutvecklare arbetar för att bli följsamma 
med GDPR. Det finns givetvis andra personer som inte är systemutvecklare som arbetar med 
GDPR. I slutändan är resultat som inte direkt rör rollen som systemutvecklare enbart 
intressant ur det perspektiv att deras arbetsuppgifter påverkar systemutvecklares 
arbetsuppgifter. Om t.ex. en projektledare har ansvar för en särskild del vad gäller arbetet med 
att bli följsam med GDPR, såsom tolkningen av förordningen, är det intressant då det innebär 
att det INTE är systemutvecklarens ansvar. Genom den kunskapen kan vi smalna av vad som 
är utvecklarens ansvarsområden. 	
	

2. Metod	

Vi har genomfört en insamling av kvalitativa data till uppsatsen med hjälp av ostrukturerade 
intervjuer med enskilda deltagare och en gruppintervju. Intervjuerna genomfördes i person 
eller via videosamtalstjänst och enbart ljud spelades in. Intervjuerna transkriberades sedan och 
analyserades för att ta fram olika aktiviteter de utför för att bli följsamma med GDPR samt de 
problem de upplever att de stött på sedan GDPR trädde i kraft. Dessa sorterades sedan in i 
olika huvudkategorier och underkategorier.	
	
Kapitlet tar först upp datainsamling, vilken typ av intervjuer vi utfört och med vilka 
intervjupersoner följt av genomförande av intervjuerna. Därefter följer ett avsnitt med hur vi 
analyserat den kvalitativa data vi fått fram från intervjuerna och hur vi behandlat datan för att 
komma fram till aktiviteter och problem. Sist finns ett avsnitt om hur vi genomförde 
litteraturstudien som ligger till grund för uppsatsen. I de följande avsnitten diskuteras även 
varför vi valt de metoder vi valt. 

 
2.1 Datainsamling	

Detta avsnitt tar upp varför vi valde att genomföra ostrukturerade intervjuer, vilka vi 
intervjuade och varför samt hur de genomfördes och hur den data vi fick fram lagrades. Den 
data som samlades in är kvalitativ då det passar syftet för uppsatsen och denna typ ger upphov 
till mer detaljerade uppgifter.	

2.1.1 Intervju 

Vi valde att genomföra ostrukturerade intervjuer till vår uppsats framför semi-strukturerade 
och strukturerade. En ostrukturerad intervju går ut på att man introducerar det man vill prata 
om och låter den intervjuade prata fritt (Oates, 2006). Anledningen till att vi valde denna sorts 
intervju är för att det på så sätt är en större sannolikhet att den intervjuade får tala om de 
aspekter de upplever som viktiga, snarare än de vi vill att de ska tala om. Detta för att vi ska 
få så utförliga och detaljerade svar som möjligt på våra frågeställningar. Oates (2006) skriver 
också att en semi-strukturerad och strukturerad intervju går ut på att den som intervjuar har 
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förberett frågor på förhand, på så sätt styr den som intervjuar respondenten till att tala om 
specifika aspekter. Vi vill eliminera den risken helt och hållet och valde därför att hålla 
ostrukturerade intervjuer. Den enda informationen de intervjuade fick gällande vår uppsats 
var att vi ville skriva om hur de arbetar med GDPR och vilka problem de stött på. Vi 
påbörjade datainsamlingen med enbart två frågeställningar i åtanke: ”Vilka aktiviteter utför 
utvecklare” och ”vilka problem har de stött på”. Frågeställningarna gällande vem som bär 
huvudansvar för GDPR och frågeställningen gällande på vilket sätt systemutvecklare kommer 
i kontakt med GDPR har vi lagt till i efterhand då vi insåg att de intervjuade talade väldigt 
mycket om dessa aspekter. Därmed har valet av att hålla ostrukturerade intervjuer fungerat, då 
de talade om delar vi aldrig kommit på att fråga om.	

2.1.2 Val av deltagare till intervjun	

Den arbetsroll som är relevant att intervjua i och med syftet för vår uppsats är 
systemutvecklare som hanterar persondata. Vi har även intervjuat en person som är 
projektledare då den personen har ett särskilt GDPR-ansvar och kan ge oss ett neutralt 
perspektiv på systemutvecklares arbete. Tre personer av de vi intervjuade arbetar med 
systemutveckling inom finansbranschen. Just detta företag valdes då de arbetar i stor 
omfattning med GDPR, hanterar stora mängder persondata och de var villiga att ställa upp. 
Det var inte ett avsiktligt beslut att välja ett företag inom finansbranschen, det enda kriteriet är 
att de vi intervjuar ska vara systemutvecklare, om de inte, som projektledaren, har särskild 
insyn i både GDPR och systemutvecklingsarbetet. 	
	
Då det inte räcker med bara två intervjuer skickade vi ut mejl till ett tiotal slumpmässigt 
utvalda systemutvecklingsföretag med kontor i Örebro. Av dessa fick vi kontakt med två 
personer på två olika företag. En av intervjudeltagarna är verksam som konsult och den andre 
arbetar främst med startups, och de är relevanta för studien i och med att de är 
systemutvecklare i grunden.	
	
Tabell 1. Visar vem som intervjuades och i vilken bransch de befinner sig i, intervjuerna är inte i kronologisk 
ordning efter utförande.  	

	

2.1.3 Genomförande av intervjuerna	

Innan själva intervjun skickade vi ut mail eller ringde och frågade om de var intresserade i att 
delta i studien. Ville de delta så skickade vi ett mail med information om vad syftet med vår 
uppsats är och att vi var intresserade av vilka aktiviteter de utför för att bli följsamma samt 
vad de upplevt som problematiskt sedan GDPR trädde i kraft. En samtyckesblankett 
bifogades för att försäkra oss om att de samtycker till insamling av deras personuppgifter, 
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såsom deras arbetsroll och vilken bransch de jobbar inom. Vi intervjuade totalt sex personer 
fördelat på fyra intervjuer. En av intervjuerna genomfördes i grupp då det fungerade bäst för 
företaget och resterande tre med enskilda personer. 	
	
Alla intervjuerna genomfördes på samma sätt, vi presenterade området, vi förklarade att det vi 
är intresserade av är vilka aktiviteter de utför för att bli följsamma med GDPR samt om det 
uppstått något problematiskt i samband med detta. Vi lät sedan de intervjuade prata fritt, dvs 
intervjuerna är av ostrukturerad karaktär. Om vi tyckte att något var intressant och vi ville 
veta mer frågade vi om de intervjuade vill förklara ytterligare. Intressant i det här 
sammanhanget kan vara om de tar upp något som de upplevt problematiskt men inte går in 
djupare hur eller varför det upplevs problematiskt och på vilket sätt. Om de deltagande 
kommer in på ämnen som inte är av intresse försöker vi styra in dem på rätt spår igen genom 
att försöka återfå fokus på något de sagt precis innan eller ställa om frågorna gällande om de 
upplevt något problematiskt eller utför någon ny aktivitet sedan GDPR trädde i kraft.	
	
Intervjuerna spelades in och var mellan 30–40 minuter. Vi valde att spela in intervjuerna för 
att på så sätt förenkla analysarbetet av studien. Om man inte spelar in intervjuerna är det lätt 
att man missar viktiga uttalanden enligt (Oates, 2006), spelar man in får man med vad den 
intervjuade säger exakt ord för ord. De inspelade intervjuerna transkriberades sedan och 
transkriberingen skickades till den intervjuade för att låta dem göra eventuella ändringar, 
komma med åsikter eller ges möjlighet att komplettera det de sagt. Mer om transkriberingen 
under avsnitt 2.2.1 Transkribering.	
	
Två av våra fyra intervjuer genomfördes via en videosamtaltjänst där enbart röstfunktionen 
användes, inte bild. Videosamtal genomfördes därför att några av deltagarna befanns sig på 
annan ort. En fördel med intervjuer på detta sätt är att det sparar tid då restid till och från olika 
arbetsplatser uteblir. En nackdel som Oates (2006) tar upp med denna typ av intervju är att 
man enbart kan höra den intervjuades röst och vice versa. Då går man miste om sådana saker 
som ansiktsuttryck och gester. Oates (2006) hävdar också att detta kan göra intervjuer svårare 
då icke-verbala signaler som människor normalt sett läser av uteblir. Då vi med vår kunskap 
inte kan veta bakomliggande orsaker till olika beteenden som de intervjuade uppvisar är det 
inte något vi lägger vikt vid under denna studie, t.ex. behöver ett nervöst beteende inte 
nödvändigtvis betyda att de saknar kunskap på området.	
	
Tabell 2. Visar om intervjun skedde på deras arbetsplats eller via en videosamtalsjänst, om intervjun 
genomfördes enskilt eller i grupp samt intervjuns längd.	

	

2.2 Metoder för analys av intervjuer	
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Det finns två kategorier man kan dela in analysmetoder i, kvantitativa analyser och kvalitativa 
analyser (Oates, 2006). Med kvalitativ dataanalys menas analys på all s.k. icke-numeriska 
data, exempelvis ord, bilder, ljud osv som kan förekomma i olika format såsom inspelningar, 
forskningsdagböcker, företagsdokument och utvecklingsmodeller m.fl. (Oates, 2006). Då vi 
genomfört intervjuer har vi en kvalitativ ansats. Efter de genomförda intervjuerna har vi sedan 
gjort en kvantitativ analys då vi räknat antal aktiviteter och problem, för att på sådant vis få 
fram data som ger oss möjligheten att räkna och förtydliga skillnaderna mellan de intervjuade 
företagen men även för att se inom vilka områden det finns flest problem eller aktiviteter. Vi 
kände att vi i detta fall behövde en kvantitativ dataanalys för att kunna få fram ett resultat som 
visar upp en mer översiktlig bild över företagens problem och aktiviteter. 	

2.2.1 Transkribering	

Transkribering är en metod som förespråkas av Oates (2006) och som vi använde för att 
kunna tillgodogöra oss innehållet i intervjuerna på ett lättare sätt. Transkriberingen innebar att 
vi lyssnade på de inspelade intervjuerna skrev ner vad som sades. Intervjuerna transkriberades 
så ordagrant som möjligt, med undantag för utfyllnadsord såsom ”ehh”, ”mm” och 
upprepningar för att generera ett mer överskådligt textmaterial som kunde användas för 
analys. Då vi är medvetna om att utfyllnadsord kan bidra med känsloyttringar och vara 
avgörande om något anses t.ex. irriterande eller hopplöst så valde vi ändå att ta bort av samma 
anledning som vi genomförde videosamtal utan bild trots att icke-verbala signaler uteblir.	
	
Ett steg vi tog för att validera transkriberingarna innan analys påbörjades var att vi skickade 
tillbaka den transkriberade intervjun till den intervjuade. De ges då möjlighet att göra 
ändringar i det de sagt, de kan ha sagt något som egentligen inte stämmer alls, eller så 
upplever de att de varit otydliga. Att de får chans att eliminera eventuella delar som är rätt och 
slätt fel är grunden för att minska risken att studien innehåller delar som är felaktiga. Att de 
förtydligar sina påståenden behöver däremot inte vara en garanti för att vi kommer att tolka 
påståendet rätt under analysen, men vi kommer ett steg närmare en uppsats där vi inte drar 
slutsatser på felaktiga grunder. 	

2.2.2 Analys av intervjuer	

Analysen av intervjuerna delades upp i tre etapper för varje intervju: indelning av data i 
segment, kodning av aktiviteter och problem samt generering av och indelning i kategorier. 
Vi ansåg att detta var ett sätt som fungerade för oss för att tillgodogöra oss innehållet i 
intervjuerna och analysera dem så grundligt som möjligt, och det är också något som 
förespråkas av Oates (2006) och Benaquisto (2008). Vi tyckte även att det gav oss en mera 
överskådlig bild av det insamlade materialet vilket gjorde det mera lätthanterligt att arbeta 
med.	
	
Indelning av data i segment	
Oates (2006) skriver att för att göra den insamlade datan mer lätthanterlig kan man dela in den 
i tre inledande segment: ett segment med data som saknar relevans för ändamålet med 
forskningen, ett segment för kontexten och ett som relaterar direkt till forskningsfrågorna. Vi 
valde att göra på detta sätt då ostrukturerade intervjuer genererar väldigt mycket material att 
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gå igenom och behöver då delas in i delar för att göra det enklare och mera överskådligt för 
oss att hantera och underlätta analys av det som är relevant för uppsatsen. 	
	
Denna segmentindelning är det första steget vi tog i vårt analysarbete. Vi transkriberade 
intervjuerna och delade sedan in dem i de tre segmenten med hjälp av olika färger. Det första 
segmentet som inte har någon relevans för ändamålet med forskningen rödmarkeras och 
sorteras därmed bort. 	
	
Det andra segmentet är de delar som direkt rör våra två första frågeställningar, alltså de 
aktiviteter utvecklarna utför samt de problem de stött på. Dessa delar grönmarkeras. Det 
segmentet innehållande data som beskriver kontexten har att göra med t.ex. vilken arbetsroll 
respondenten har vilket kan ge bidra med förståelse kring mängden ansvar de har gällande 
GDPR. Kontexten är också av intresse för oss då det ger oss insikt i vilken bransch företaget 
är verksam i vilket kan påverka i vilken utsträckning de kommer i kontakt med GDPR och om 
de har andra föreskrifter eller lagar att förhålla sig till. De delar som har med kontexten att 
göra gulmarkeras. Nedan kommer en figur med exempel på detta, se bilaga 1 för hela 
exempeltexten.	
	

	
Figur 1. Visar hur vi kodar ett exempel på en transkribering i olika färger. Den gröna delen innehåller data om 
hur man arbetar. I Figur 2 visas hur vi identifierar specifika aktiviteter.	
	
Kodningsprocessen för aktiviteter och problem 	
När vi delat upp intervjun i dessa tre delar väljer vi att analysera den del som är relevant för 
våra forskningsfrågor ytterligare, d.v.s. det grönmarkerade. För att hitta aktiviteter och 
problem i de gröna segmenten använder vi s.k. kodning. I kvalitativ forskning är kodning en 
induktiv process där man söker efter begrepp, idéer, teman och kategorier som ska hjälpa 
forskaren att tolka och förstå den insamlade datan vilket är en metod som Benaquisto (2008) 
förespråkar. Vi använde oss av denna process för att enklare få en överblick och även kunna 
se om flera ord eller fraser förekommer upprepade gånger i det insamlade materialet.   	
	
I kvantitativ forskning skapas koderna vanligtvis innan man utför datainsamlingen, de 
identifieras i redan existerande litteratur (Benaquisto, 2008) men eftersom vår datainsamling 
sker genom intervjuer skapas koderna först efter. De förutbestämda kategorierna och 
begreppen som hittats kan användas i t.ex. en enkät som svarsalternativ. Ett annat 
tillvägagångssätt som beskrivs av Benaquisto (2008) är att man letar efter information som 
kan relateras direkt till det ursprungliga syftet och målen man har med studien, vilket är vad 



 13 

vi gjorde då vi sökte efter de delar från intervjuerna som hade med uppsatsens syfte och 
forskningsfrågor att göra. Benaquisto (2008) menar vidare att när man går in i ett analysarbete 
med en klar bild av vad man vill ta ut kan det innebära att man stänger sina ögon och öron för 
andra koncept som kan dyka upp. Vissa anser att man inte bör bära med sig sådana 
förbestämda koncept in i analysen, medan andra menar att det är omöjligt som forskare att 
vara ett blankt blad när man studerar något man har mycket förkunskap i. 	
	
Det finns också en risk att man tolkar det som sagts på fel sätt (Oates, 2006). Vår tolkning av 
det respondenterna sagt kanske inte stämmer överens med det de faktiskt vill förmedla. För att 
till den mån det går förhindra att det vi tar ut får en annan betydelse än det som verkligen 
menas eller tas upp av den intervjuade så diskuterade vi rimligheten i dessa sinsemellan. I och 
med detta så minskas risken att vi utläser saker ur intervjuerna som inte finns då alla är 
överens om att det vi tar ut är rimligt. Den största risken är dock att vår analys av det de sagt 
inte riktigt stämmer överens med vad de den intervjuade menade och att våra förkunskaper 
gör att vi tolkar dem på ett felaktigt sätt. 	
	
Kodning av aktiviteter och problem	
När vi gjorde analysen för att identifiera aktiviteter och problem fetmarkerade vi det som är 
aktiviteter och det som de intervjuade anser är ett problem. Efter detta formulerade vi om de 
identifierade problemen och aktiviteterna så att de blir lättare att förstå i en kortfattad mening. 	
	
Identifieringen av aktiviteter gjordes på så sätt att när en respondents påstående innehåller ett 
verb som på något sätt rör arbete de gör för att bli följsamma med GDPR är det en aktivitet. 
En aktivitet ska enbart innehålla ett verb, men inte plockas ur sitt sammanhang. Så en aktivitet 
kan inte enbart vara t.ex. ”införa rutin”, utan måste innehålla vad rutinen gäller. Nedan 
kommer en figur med exempel på hur detta gjordes i ett stycke innehållande aktiviteter, se 
bilaga 2 för hela exempelanalysen.	
	

	

Figur 2. Visar hur vi identifierar aktiviteter i ett stycke och sedan formulera om dem till en kortfattad mening. 
Detta är den gröna delen i Figur 1.	
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Identifieringen av problem gjordes på så sätt att ett om en respondents påstående har en 
negativ klang och relaterar till arbetet med att bli följsam hamnar det i problemkategorin. Ett 
enkelt sätt att identifiera ett problem är om påståendet innehåller ordet problematiskt eller 
synonymer till det, såsom svårt eller krångligt. Nedan kommer en figur med exempel på hur 
detta gjordes i ett stycke innehållande problem, se bilaga 2 för hela exempelanalysen.	
	

	
Figur 3. Visar hur vi identifierar problem i ett stycke och sedan formulera om dem till en kortfattad mening. 
Texten är tagen från bilaga 1.	
	
Generering av och indelning i kategorier	
Då alla aktiviteter och problem identifierats började vi arbetet med generering och indelning i 
kategorier. Detta förespråkas av Benaquisto (2008) då författaren beskriver det som ”integral 
to the process of data analysis” (s. 85) och vi anser att vi genom kategoriseringen av 
aktiviteterna och problemen kan vi dra någon form av slutsats gällande vad som varit mest 
problematiskt och vad man som utvecklare lagt ned mest arbete på. Vi valde att söka efter 
kategorier tills vi gemensamt kände att vi inte behöver fler kategorier för att kunna 
kategorisera all data. Vi valde att huvudkategorier ska vara så pass stora att alla aktiviteter och 
problem passar in i åtminstone en, men så pass detaljerad att en aktivitet eller problem inte 
kan tillhöra flera kategorier. Om vissa aktiviteter eller problem kan sägas ha en särskild 
gemensam nämnare skapas en underkategori för dessa. Om en aktivitet eller ett problem inte 
har en särskild gemenskap med någon av de andra placeras de i underkategorin ”Övrigt”. I 
detta stadie påbörjas den kvantitativa analysen genom att antal aktiviteter respektive problem i 
varje underkategori räknas. Utifrån detta kunde vi identifiera fyra huvudkategorier: arbetssätt, 
säkerhet, information och juridik. Det sammanlagda antalet i varje underkategori blir summan 
aktiviteter eller problem i huvudkategorin. Detta görs för att få fram vilken huvudkategori 
som innehåller flest aktiviteter respektive problem. För sammanställningen av alla 
huvudkategorier och underkategorier som identifierades, med tillhörande aktiviteter och 
problem, se Bilaga 3.	

2.3 Litteraturstudie	
Litteraturstudien genomfördes för att få grundläggande kunskap om GDPR inom 
systemutveckling. Detta kapitel är uppdelad i hur vi sökte efter artiklar i olika databaser, vilka 
kriterier och nyckelord vi använde vid sökningarna, vilka artiklar som valdes bort samt hur vi 
granskade och valde nyhetsreportage från TV.	
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2.3.1 Sökning efter artiklar	

För att hitta forskningsartiklar med innehåll gällande GDPR använde vi de databaser som 
Örebro Universitet tillhandahåller. De databaser som vi använde var Primo och Scopus, två av 
de vetenskapliga artiklarna hittade vi genom Scopus, en genom Primo. De nyckelordet vi 
använt vid sökningar i databaser var ”GDPR”, men också sökord såsom ”software 
development”, ”work routines”, ”guidelines” och ”riktlinjer”, ”activity”, ”problem” i 
kombination med GDPR. Vi valde dessa sökord då det är relevant för vårt syfte som är att 
identifiera aktiviteter och problem i arbetet med att bli följsam med GDPR. Vi sökte på 
riktlinjer, guidelines och work routines då de riktlinjer ett systemutvecklingsföretag följer för 
att bli följsamma kan ge en bild av de aktiviteter de utför. Något som Oates (2006) skriver om 
som vi tagit fasta på är att titta i referenslistan hos de artiklar vi använder oss av för att hitta 
ytterligare relevant litteratur. 	

2.3.2 Kriterier för urval	

Oates (2006) beskriver hur viktigt det är att försäkra sig om kvaliteten hos de artiklar man 
väljer att använda sig av och därför valde vi att utgå från olika kriterier. Ett kriterium som vi 
utgått ifrån är att de artiklar vi hämtat data från ska vara peer-reviewed. På så vis är datan vi 
använder oss av med stor sannolikhet mer tillförlitlig än data från artiklar som inte är peer-
reviewed. Ytterligare ett kriterium vi utgick ifrån är att tidskrifterna helst ska ha en grund i 
informatik eftersom uppsatsen är inom informatik. Det betyder inte att vi uteslutit tidskrifter 
från andra områden om de innehåller artiklar som är relevanta för uppsatsen.  	

2.3.3 Artiklar vi valt bort	

Då lagen antogs 2016 och det gått knappt 6 månader sedan den trädde i kraft är utbudet av 
artiklar främst sådan som är skrivna de senaste två eller tre åren. Eftersom ämnet i sig är 
väldigt nytt och det förekommer väldigt mycket nya artiklar har vi även valt att välja bort 
artiklar som är publicerade innan 2015 då de enligt oss inte är publicerade tillräckligt i närtid 
för att vara relevanta. 	

2.3.4 Granskning av nyhetsmedier 	

Vi granskade ett reportage gällande GDPR publicerade på SVT:s sida. Intervjun GDPR- Vad 
är det? av Zaccheus (2018) som sändes på SVT:s nyhetssida valde vi för att personen i 
intervjun förklarar GDPR på ett väldigt tydligt och bra sätt samt att vi anser att informationen 
den förmedlar är tillförlitlig då den som intervjuas jobbar på Datainspektionen. 	

2.3.5 Granskning av information gentemot lagen	

Vi har även utgått ifrån vad själva lagen säger om GDPR för att få en rättvis förståelse för vad 
den innebär, vad den hanterar och hur den fungerar i relation till andra lagar. Genom att gå 
direkt till lagen har vi gått direkt till källan när vi granskat vår data vilket gör att vi får en 
förståelse och bra kunskap om GDPR från början. På så sätt undviker missförstånd när vi går 
igenom den data vi fått fram till uppsatsen. Framförallt har detta varit viktigt när vi granskat 
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reportage då dessa inte är akademiskt skrivna eller granskade. Det var även viktigt för att 
kunna förstå vad de som jobbar med att hantera personuppgifter måste förhålla sig till eller 
vad deras lokala föreskrifter grundar sig på.	

3. Teori	
I teoriavsnittet tar vi först upp vad GDPR innebär och hur förordningen påverkar företag och 
privatpersoner samt vilka konsekvenserna blir vid ett brott mot GDPR. Nästa del rör den stora 
utmaningen det innebär att tolka och implementera GDPR samt de fördelar det finns med 
gemensamma riktlinjer. Slutligen tar vi upp att man bör ha i åtanke att det finns andra lagar att 
ta hänsyn till som kan gälla samtidigt, i samband med, eller före GDPR. 	
	
3.1 Vad är GDPR? 
 
Sedan GDPR, tog över efter personuppgiftslagen, PUL, i Sverige den 25 maj 2018 
(Europaparlamentets och rådets förordning [], EES 2016:679) har företag fått betydande 
förändringar i deras integritetsskyddsåtgärder. GDPR är en gemensam lag inom hela EU och 
likt Sverige ersätter den de rådande föreskrifter som redan finns. 	
	
Syftet med GDPR är att stärka skyddet för privatpersoner vid hantering av deras 
personuppgifter samt att de ska ha mer kontroll över sina uppgifter. Enligt intervjun GDPR- 
Vad är det? av Zaccheus (2018), så bidrar GDPR till att privatpersoner ska kunna få ut 
personuppgifter om sig själva om de begär det. Zaccheus (2018) menar att företag också är 
skyldiga att informera sina kunder om vad det är som sparas och vad de har tänkt göra med 
datan som samlas in. Personuppgifterna som samlas in får endast sparas så länge som den 
behövs och inte längre än så. Skulle företagen vilja göra mer med datan så bör de meddela 
kunden och få samtycke. De personuppgifter som företagen samlar in kan vara alltifrån namn, 
personnummer, till att samla in ljudfiler och bilder. Det är inte endast företag som kan bryta 
mot lagen, privatpersoner kan t.ex. bryta mot GDPR om de skulle lägga ut personuppgifter 
om någon annan på t.ex. sociala medier utan att ha samtycke av den personen. Skillnaden här 
är dock enligt intervjun att företag får ett mer allvarligt straff än privatpersoner, om det inte 
nu skulle vara ett särskilt svårt fall. (Zaccheus, 2018) 	

3.1.1 Konsekvenser vid brott mot förordningen	

De företag som inte har implementerat GDPR korrekt riskerar höga böter. Enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning ([], EES 2016:679) gav EU företagen två år på sig 
för att hinna med implementeringen av den nya lagen. I artikel 83 av GDPR står att om man 
inte följer de principer som existerar riskerar man få en sanktionsavgift på upp till 20 miljoner 
euro eller i vissa företags fall upp till 4% av företagets årliga årsomsättning, allt beroende på 
vilket av de värden som är det högsta för företaget (Europaparlamentets och rådets förordning 
[], EES 2016:679). 	
	
Datainspektionen har ännu inte distribuerat någon dom, men granskningar har gjorts på cirka 
350 svenska företag och myndigheter (Datainspektionen, 2018a).   	
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3.1.2 Implementering av GDPR	

Cooper, Milner-Smith, Young och Moss (2017) presenterade en checklista för arbetsgivare 
inom EU som förbereder sig för implementeringen av GDPR. Den första punkten i 
checklistan är att genom en granskning se över sina nuvarande databehandlingsmetoder. 
Granskningen bör innefatta vilka personuppgifter man samlar in. Nästa punkt i checklistan är 
att man bör titta på vilka man delar dessa uppgifter med, t.ex. en tredje part eller företag inom 
samma koncern. Införandet av GDPR innebär strängare skyldigheter för företag att säkerställa 
att lämpliga avtalsskydd är på plats med eventuella tredje parter. Om man under granskningen 
identifierat kontrakt med tredje parter som avviker från kraven i GDPR bör dessa 
omförhandlas. Hur och var uppgifter lagras (elektroniskt, på papper eller med en molntjänst), 
hur länge man lagrar information och om informationen överförs till länder utanför det 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) bör också ingå i granskningen enligt 
checklistan. (Cooper, Milner-Smith, Young & Moss, 2017)	
	
När granskningen genomförts är det dags att omarbeta policys och kontrakt som inte når upp 
till kraven i GDPR. Arbetsgivare har en skyldighet att informera anställda om den information 
man samlar in om dem och anställda har i sin tur en skyldighet att följa GDPR när de arbetar 
med data på uppdrag av företaget. Företaget måste införa policys som beskriver de steg de 
anställda ska ta när de arbetar för att uppfylla kraven från GDPR. För att se till att dessa 
policys följs kan man genomföra utbildningar i ämnet där man informerar om dessa. (Cooper 
et al., 2017)	
 
Koščík och Myška (2018) beskriver de många fördelar som finns för forskningsinstitutioner 
och universitet om det finns gemensamma riktlinjer för arbetet med GDPR, fördelar som är 
applicerbara på systemutvecklingsföretag. Två anledningar som tas upp är att en gemensam 
industristandard skulle innebära att det blir enklare för personer att påbörja arbete på ny 
arbetsplats om de inte behöver anpassa sig till ett nytt sätt att arbeta, man slipper då utbilda 
dessa individer i hur man arbetar på just det företaget. Det blir också enklare att dela data om 
alla företag följer samma standard. (Koščík & Myška 2018) 	

3.1.3 Utmaningar med GDPR	

En stor utmaning med implementeringen av GDPR är företagens brist på medvetenhet och 
förståelse för de kommande förändringar och de krav som GDPR inför genom sina nya regler 
(Tikkinen-Piri, Rohunen, & Markkula 2018). Något man som företag kan göra enligt 
Tikkinen et al. (2018) för att motverka bristande dataintegritet är att genomföra riskanalyser 
på systemen. Ett annat problem som Tikkinen-Piri et al. (2018) påpekar är att GDPR har krav 
på att det ska finnas en viss mängd dokumentation och det kan vara en utmaning för företag 
som arbetar agilt, då den agila metodiken förespråkar att utvecklare ska använda så lite 
dokumentation som möjligt. De kan då behöva se över sina dokumentationsrutiner och anta 
ett nytt arbetssätt: 	
	

“Particularly, companies that operate according to agile and lean principles, with little documentation, 
may find the GDPR documentation requirements heavy and challenging to implement. Companies of 
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this kind may need to plan and adopt new ways of working to ensure compliance.” (Tikkinen-Pirit et 
al., 2018, s. 151)	

	
Ytterligare en utmaning som Tikkinen-Piri et al. (2018) nämner är att kravet på att vissa 
företag måste ha ett dataskyddsombud kan vara utmanande om företaget saknar den sortens 
kompetens på företaget. Det finns enligt Tikkinen-Piri et al. (2018) inte särskilt många som är 
kvalificerade för den sortens roll på marknaden i sin helhet heller. En lösning på det 
problemet är att flera företag tillsammans delar på ett dataskyddsombud som inte är anställd 
av något av företagen. (Tikkinen-Piri et al., 2018)	

3.2 Andra lagar i relation till GDPR	
I Sverige kompletteras GDPR med en lag som heter Lag (2018:218) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, den antogs samma dag. Denna lag kan inte 
tillämpas fristående utan endast tillsammans med GDPR (Lag (2018:218). Dessa 
kompletterande bestämmelser gäller på ett generellt plan och det finns även specifika lagar 
som gäller som komplement för vissa situationer och myndigheter. Lagen påverkar hur bl.a. 
systemutvecklingsföretag bör jobba utefter GDPR, hur de samlar in personuppgifter och 
varför samt hur hanteringen och lagringen av personuppgifterna ska gå till men även 
utvecklingen av system som hanterar detta. Det som även styr i vilken grad man följer GDPR 
är inom vilken bransch man jobbar inom och vad som står i den kompletterande lagen.	
	
Utöver GDPR och Lag (2018:218) finns en hel del andra lagar i Sverige som gäller samtidigt, 
i samband med eller före GDPR i olika situationer. Då hantering av information såsom 
personuppgifter är komplex i olika situationer och inom olika myndigheter. Dessutom har vi i 
Sverige lagar som stödjer yttrandefrihet och rätten till att ta del av offentlig information och 
då är det nödvändigt med olika lagar som gör det tydligt vad som gäller när och i vilken 
situation. Vilka lagar som påverkar GDPR varierar beroende på vilken bransch man utgår 
ifrån. Exempel på branscher där det finns andra lagar att ta hänsyn till är finansbranschen, 
sjukvården och försvaret. 	
	
I lagen (2018:218) tas en del lagar upp där GDPR inte gäller. Ett exempel är inom försvaret 
där det bl.a. finns lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens 
försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst. Utöver detta säger § 6 i lagen 
(2018:218) att om en annan lag eller förordning innehåller någon bestämmelse som avviker 
från denna lag så tillämpas den bestämmelsen.	
	
I förhållande till tryck- och yttrandefriheten säger lagen (2018:218) att GDPR inte ska 
tillämpas i den utsträckningen att den strider mot dessa. En del artiklar i GDPR och några 
kapitel i kompletteringen är undantagna, då framförallt de kapitel som handlar om behandling 
av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt samt 
litterärt skapande.	
	
En till lag som kan komma att spela en väldigt stor roll i relation till GDPR är EPR, ePrivacy 
Regulation. EPR är ett förslag till en ny lag gällande e-Privacy (Digital Single Market, 2018). 
EPR har tänkts ersätta den nuvarande lagen ePrivacy Directive 2008/58/EC, och ska vara till 
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för att komplettera GDPR samt göra den mer förtydligad. Enligt Eickmeier (2018) kan denna 
lag komma att antas 2019. Det EPR kommer att ha sitt fokus på är den elektroniska 
säkerheten mellan personliga kommunikationsdata. Detta medför b.la. starkare skydd mot 
spammeddelanden, enklare regler om cookies, nya aktörer, skydd mot 
kommunikationsinnehåll, metadata och framförallt strängare regler för samma nivå av skydd 
för företag och privatpersoner inom EU. (Digital Single Market, 2018)	

	
4. Resultat	

Tabellerna som visas nedan visar de aktiviteter och problem som vi identifierat under 
respektive intervju samt deras förekomst i intervjun. Under varje tabell har vi inkluderat citat 
från den intervjuade. Se Bilaga 2 för att få en förståelse för hur vi gjort för att identifiera de 
aktiviteter samt problem som visas i kommande tabeller. Slutligen presenteras den 
intervjuades åsikter gällande på vilket sätt de kommer i kontakt med GDPR samt vem de 
anser har huvudansvaret för att förordningen följs. Dessa frågor finner vi svar på dels i de 
aktiviteter som utvecklarna säger sig utföra men också i de delar som rör kontexten, alltså i 
sådant som har med organisationen i sig att göra.	

4.1 Intervju A	
Intervju A genomfördes med en enskild systemutvecklare som arbetar främst med startups. 
Intervjun genomfördes på dennes arbetsplats. 	

4.1.1 Identifierade aktiviteter från intervju A	

Tabell 2. De aktiviteter som identifierades under intervju A.	

	
	
Den första aktiviteten som den intervjuade från intervju A beskriver att man gör i sitt arbete 
för att bli följsam är att informera kunder om att dem är ytterst ansvariga för vad för slags 
information de sparar: ”Det första man måste göra är att man skickar ut information till alla 
sina kunder för att dom är ju dom som är ytterst ansvariga, dom måste ge oss ordern att göra 
det.” Kunden behöver på så vis vara tydliga med vilka uppgifter de sparar, aktivitet 2 är att 
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informera kunden om detta: ”Som utvecklare så är vi tydliga till våra kunder att dom måste 
vara tydliga med vad dom sparar för information men det är också dom som måste ge oss 
uppdraget att göra rätt.” Tillsammans med sina kunder fyller man även i 
underbiträdesavtal:  ”Sen har ju vi så kallade underbiträdesavtal som vi fyller i. Och det gör vi 
åt alla kunder där vi lagrar något åt dom.” Detta underbiträdesavtal går den intervjuade senare 
igenom med den ansvariga utvecklaren: ”Det vi gör egentligen är väl då att jag går till 
ansvarig utvecklare och sen går vi igenom det”. På så vis är den ansvarige utvecklaren med på 
banan vad gäller vilka uppgifter som kunden hanterar och varför just dessa uppgifter. 	
	
Som utvecklare har man inte ansvar för servrarna och hur uppgifter lagras, det har 
serverleverantörerna och därför behövs det även anordnas möten med dem: 	
	

Och sen som systemutvecklare sitter ju inte vi på servarna så det är ju faktiskt inte vi som lagrar det. Så 
där har vi haft mycket möten med dom som är serverleverantörer. Och frågat vad vi ska göra med dom.	

	
När det gäller gallring av data har man har en skyldighet gentemot dem vars personuppgifter 
man lagrar att de faktiskt försvinner: ”’Så att om jag vill ha bort mina uppgifter, försvinner 
dom från backupen då?’ Såna frågor får ju vi. När det faktiskt gäller, när man ska ta bort 
någonting så ska det ju bort.” Ett sätt att försäkra sig om detta är att använda inkrementella 
backuper: 	
	

Sen får jag också säga, att backuper, framförallt inkrementella backuper är så fantastiska att dom sparar 
endast ändrad information så att om du går in i en databas och maskar datan istället för att ta bort den då 
per automatik skriver du över väldigt mycket över datan. 	

	
Något man som utvecklare kan göra i sitt arbete med att tolka GDPR är fråga sig varför 
förordningen röstades fram, enligt utvecklaren: 	
	

Och det här är ju, när GDPR kom ut var den första frågan alla ställde sig ’Varför?’ Och så började vi gå 
tillbaka så mycket det gick. För oftast när det har skrivits ett helt reglemente med lagar och regler och 
röstat igenom någonting så försöker man ta reda på ’Varför vart det så här? Vad är det som 
förhandleder att det vart sån krafttag tyckte dom?’ För nånting har ju hänt. Men vet vi vad ’det här’  är, 
då kan vi tolka vad det vart, för då förstår vi varför.	
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4.1.2 Identifierade problem från intervju A	

Tabell 3. De problem som identifierades under intervju A.	

	
Den intervjuade menar att det finns en generell brist på kunskap hos utvecklare gällande hur 
man bör arbeta i praktiken för att bli följsam med GDPR: 	
	

Så att, som svar på hur man som utvecklare ser på GDPR så tror jag man ställer sig på sina bara knän 
och så ber man och så säger man bara ’snälla ge mig direktiv, berätta i detaljer om vad jag ska göra, för 
jag vet inte.’	

	
Mer specifikt nämns en oklar ansvarsfördelning, vilket i sin tur leder till att man som både 
utvecklare och kund skyfflar vidare ansvaret på andra: ”Så att jag tror att kunderna spelar 
ryggen-fri-politik, vi som företag får ju spela ryggen-fri-politik, dom som integrerar med nån 
spelar ryggen-fri-politik för ingen vet riktigt. Och då blir det farligt, då blir det läskigt.” När 
en part inte vet vem som har ansvar för vad leder det till förvirring, den intervjuade tar upp 
exempel med data som lagras på servrar: 	
	

Och dom har oftast inte ens insyn i vad som ligger på deras diskar. För det är också data och då är det 
plötsligt vi som har ansvaret. Men det är ju inte vi som stoppar dit informationen när vi väl har byggt ett 
system… Så att, i att veta vad det är som gäller och vem det är som har ett ansvar är svårt...	

	
Någonting annat den intervjuade beskriver som problematiskt är att företag utanför EU inte 
följer GDPR:	
	

För om vi tar ett helt vanligt CMR system idag så kanske dom inte ens är hostade inom EU, så dom 
måste inte följa den här lagstiftningen. Även om man säger att ’ska du verka i EU så måste du följa 
lagstiftningen’, bryr [dom] sig inte.	
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När inte ens Datainspektionen gjort rätt enligt GDPR kände utvecklarna en osäkerhet enligt 
respondenten, de visste inte var man bör vända sig för att få svart på vitt gällande om man gör 
rätt eller inte: 	
	

Ja, men jag tror allihopa sitter och väntar på att veta lite hur man gör. Sen gick vi ut och titta på det vi 
ville veta, först och främst var ju till exempel Datainspektionen själva. Vi ville titta vad dom gjorde 
med sin webbsida. Så när deadline gick så hade inte dom uppdaterat enligt GDPR heller! Så att, det tog 
flera månader för dom, och dom i sin tur satt ju också och titta på någon annan: ’Hur ska vi göra det här 
då?’, ’vad är det som gäller egentligen?’.	

	
Avsaknaden av vägledande domar gällande GDPR är också en bidragande faktor till denna 
osäkerhet enligt den intervjuade: ”Utan att ha en vägledande dom att luta sig mot så vet man 
ju inte vad det är som gäller.” Som svar på den problematik som utvecklare känner säger den 
intervjuade: ”Utvecklarnas problematik i stort tror jag är att dom är ju inte jurister. Och det 
här är någonting som är skrivet av jurister för jurister mer eller mindre. Och det faller ju ner 
på utvecklarna som ska göra det.” 	
	

4.1.3 På vilket sätt kommer systemutvecklare i kontakt med GDPR enligt den 
intervjuade i intervju A?	

Då systemutvecklaren i intervju A har en ledande roll på företaget så har respondenten i 
uppgift att kommunicera underbiträdesavtalet som blivit upprättat mellan företaget och 
kunden till de övriga utvecklarna. Det den intervjuade gör är att tillsammans med utvecklarna 
gå igenom det som står där: 	
	

Vi har vårat underbiträdesavtal och det är framtaget av dom här juristerna på [ett annat företag] och det 
är så omfattande, tror att det är 4-5A4 sidor .... Det vi gör egentligen är väl då att jag går till ansvarig 
utvecklare och sen går vi igenom det	

	
Ett personuppgiftsbiträde är någon ”som behandlar personuppgifter för någon annans 
räkning” (Datainspektionen, u.å.b) och i detta fall ett IT-företag som levererar tjänster åt en 
kund och ett avtal de parterna emellan ska innehålla hur hanteringen av personuppgifter ska 
gå till. Genom att utvecklare får kunskap om vad som står i underbiträdesavtal och därmed 
hur hanteringen av uppgifter ska gå till får de också kunskap om GDPR-frågor.	
	

4.1.4 Vem bär huvudansvaret för att GDPR efterföljs enligt den intervjuade i intervju 
A?	

Den intervjuade menar att det är svårt att veta vem som har ett ansvar för olika delar, men 
menar att det i slutändan alltid är kunden som är ytterst ansvarig: ”Det första man måste göra 
är att man skickar ut information till alla sina kunder för att dom är ju dom som är ytterst 
ansvariga.”	
	
När det kommer till lagring av personuppgifter är det serverleverantörerna som har ansvar för 
vad som lagras på diskarna: 	
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Och sen som systemutvecklare sitter ju inte vi på servarna så det är ju faktiskt inte vi som lagrar det. Så 
där har vi haft mycket möten med dom som är serverleverantörer. …. Och dom har oftast inte ens insyn 
i vad som ligger på deras diskar. För det är också data och då är det plötsligt vi som har ansvaret. Men 
det är ju inte vi som stoppar dit informationen när vi väl har byggt ett system. Så att, att veta vad det är 
som gäller och vem det är som har ett ansvar är svårt.	

	
Systemutvecklingsföretaget är alltså inte ansvariga för vilka personuppgifter som kommer att 
lagras när de väl byggt klart det och levererat det.	
	

4.2 Intervju B	

Intervju B genomfördes med en enskild systemutvecklare som också arbetar som konsult. 
Intervjun genomfördes på dennes arbetsplats.  
	

4.2.1 Identifierade aktiviteter från intervju B	

Tabell 4. De aktiviteter som identifierades under intervju B.	
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Aktiviteterna som kom fram under denna intervju visar att de anställda på företaget lägger ner 
mycket arbete på säkerheten kring användarnas personliga data när de till exempel skapar ett 
nytt projekt: ”Vi har gjort ett nytt projekt och då är det ju väldigt noga med vad vi får spara 
och vad vi inte får spara .… Och vad vi får visa och inte får visa”. För att förbereda företaget 
inför GDPR har vissa systemutvecklare suttit ett år innan för att hinna med att utföra 
aktiviteter såsom uppdatering av servrar, fixa med mjukvara samt kryptering ”… en kollega 
[har] suttit ett år innan och gjort analys och vad vi behöver göra. Servrar som ska uppdateras, 
mjukvara som måste grejas …. diskarna ska krypteras på ett visst sätt för att operativsystem 
ska uppdateras”. 	
	
Den intervjuade berättade att en aktivitet man utför som utvecklare för att bli följsam med 
GDPR är att man under test skapar upp egen testdata istället för att använda produktionsdata:	
	

Vi är ju för automattester vilket egentligen innebär vi skapar upp testdatan själva, om vi säger att vi ska 
ha en person som ska få pengar liksom, då skapar vi upp personen och lagrar i databasen och sen så 
skickar vi ut pengarna sen så kollar du ’Har personen fått dom där pengarna?’. Yes, ta bort allting. 
Rensa. Börja om från början, för då har du inga riktiga personer, du har ingen riktig data men du har 
liksom testfall och du har acceptanskriterier.	

	
När det gäller användarverifiering används single sign-on och användares lösenord lagras 
inte: 	

Vi ser till att vi lagrar ju inga lösenord eller nått sånt. Utan det är ju single sign-on på användarna alltså, 
så det är ju liksom styrs så. Det enda vi lagrar är ju egentligen data som behövs för att göra de 
beräkningarna som vi gör i vårt system. 	

	
För att förhindra att man som utvecklare tar hem data så använder de ett nav där alla 
personuppgifter finns samlade:	
	

Det finns ett nav kan man säga som hanterar alla personuppgifter. Så det går man emot då, så man har 
en skyddad nyckel kan man säga som man skickar runt och sen får man tillbaka uppgifterna. Så man 
kan presentera ett gränssnitt och så men du ska aldrig ta hem och spara för det blir ju, dels så vet inte, 
vet man inte vart man har all data tillslut, det kan finnas adressuppgifter i en massa olika system och 
tabeller.	

	
Den intervjuade nämner alltså att anledningen till detta nav som företaget använder sig av är 
för att förhindra att alla utvecklare tar hem och sparar data, då det kan leda till att man inte vet 
var datan finns tillslut. Den intervjuade nämner även att rutinerna kring hur man 
kommunicerar persondata mellan utvecklare har ändrats sedan GDPR trädde i kraft: 	
	

Förut så var det kanske tydligt med att nej men ta och kolla på det här personnumret så skickade man 
personnumret i ett mail, nu är det såhär: ’Nej men jag ringer dig och så får, så pratar jag och så får du 
slå personnumret själv’. Även när man ska skicka dokument så mejlar du inte dokument utan då har du 
en filyta där du lägger filerna som bara vissa har rättigheter till.	
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4.2.2 Identifierade problem från intervju B	

	
Tabell 5. De problem som identifierades under intervju B.	

	
	
Respondenten i denna intervju upplever flera oklarheter vad gäller hur GDPR bör översättas 
från en lag skriven av jurister till god praxis för systemutvecklare: ”Det är så otroligt svårt att 
ur en lag göra en konkret implementation …. det är tolkningen som jurister får göra, sen får vi 
tolka det liksom. Det är problematiskt ibland.” Den intervjuade nämner att alla företag 
dessutom inte tolkar GDPR på samma sätt och att alla kanske inte följer förordningen vilket 
innebär ytterligare svårigheter:	
	

Det kom ut en lag och sen så måste alla följa den. Hur väl alla följer den, det är en annan fråga. Det är 
kanske, nu gick vi in på hur lätt det är att tolka lagen. Man kan tolka på olika sätt. Så det är väl också 
svårt. 	

	
Det i sin tur leder till att företag implementerar lösningar på olika sätt och det är inte förrän 
det kommer ett prejudikat som utvecklare kommer att veta om de gjort rätt:	
	

Det är väl det som är lite sorgligt, eller sorgligt, men de är ju det som är problematiskt att nu 
implementerar alla vad man tror är lagen sen så kommer den prövas och sen så kommer ett prejudikat, 
med ’Såhär ska man göra.’	
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Den intervjuade upplever det alltså som oklart hur man som utvecklare ska arbeta för att 
uppfylla GDPR i praktiken, en bidragande faktor till det kan vara att hen inte fått någon 
grundlig utbildning på ämnet av sitt företag:	
	

Det har ju varit någon dragning på ’Vad är GDPR?’ men det är ju liksom *här uppe* det är ingen som 
säger ’Okej men vad ska vi gör för att uppfylla GDPR, vad är våra rutiner för att vi ska uppnå målen?’. 
Utan det, jag vet att det har varit hur många dagar som helst liksom, men ’Vad är GDPR in practice?’.	

	
En risk den intervjuade upplever är att det navet som utvecklarna använder för att hämta 
personuppgifter enbart ger en ögonblicksbild, vilket betyder att om en person får skyddad 
identitet efter att utvecklaren skickat iväg information om personen blir det problem: 	
	

Det ställer ju lite krav också på det navet, att det fungerar bra. Till exempel har vi problematik med att 
vi frågar hela tiden det här navet då om personen är skyddad och det är bara en ögonblicksbild. Så om 
någon blir skyddad under tiden och inte vi frågar då vet ju inte vi det. Så det blir ju blir ju kanske 
problematiskt om vi skickar iväg information som är utskick och grejer och sen blir dom skyddade. Så 
det finns lite utmaningar.	

	
En annan utmaning som den intervjuade upplever är att systemet som ett team har utvecklat 
har en viss säkerhetsnivå men ska interagera med ett annat system som inte har samma 
säkerhetsnivå blir teamets system påverkat negativt: 	
	

Det är ju en sak om mitt system fungerar och är jättebra men om du har integrationer utåt som inte är 
applicerade på de här grejerna då blir jag indirekt liksom påverkad …. Det är väldigt komplext om du 
ska använda integrationer och andra system. Alla måste vara på samma nivå. Men alla är inte det. Men 
det är väl ett arbete som man kanske skulle ha lyft tidigare.	

	
4.2.3 På vilket sätt kommer systemutvecklare i kontakt med GDPR enligt den 
intervjuade i intervju B?	
	
Den intervjuade i intervju B kom först i kontakt med GDPR efter att förordningen trätt i kraft 
och utvecklarna skulle arbeta på ett nytt projekt. Då var det noggrant med vad de fick och inte 
fick spara och fick och inte fick visa: ”Vi har gjort ett nytt projekt och då är det ju väldigt 
noga med vad vi får spara och vad vi inte får spara. Och vad vi får visa och inte får visa.”	
	
Däremot har utvecklarna som tidigare nämnt inte fått någon särskild utbildning i hur de ska 
hantera GDPR-frågor i praktiken. Om det finns instruktioner för hur utvecklarna ska arbeta 
för att bli följsamma med GDPR är inte något som den intervjuade vet: 	
	

Nej, det har vi ju inte riktigt, utan det är någonting som går mun till mun. Det var ju nån som satt och 
skrev personnummer, ’Så här får du inte göra’, ’Nej nej okej’. Så det är ju, det finns ju liksom ingen 
lathund eller något sånt. Inte vad jag vet i alla fall. Eller kanske det finns på, för det är ju ett väldigt 
stort företag så det kan finnas dokument lite överallt. Det kan också vara oroväckande för vissa 
dokument kan du inte komma åt. 	

	
Om det finns dokumentation gällande GDPR kan det vara så att utvecklarna inte kommer åt 
den, alltså framstår det som att kontakten med GDPR för den enskilde utvecklaren på det 
företaget är av det minsta laget.	
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4.2.4 Vem bär huvudansvaret för att GDPR efterföljs enligt den intervjuade i intervju 
B?	
Den intervjuade från intervju B kan inte svara på vem som har huvudansvaret för GDPR-
frågor: 	

Det skulle vara dataombudsmannen då kanske. Nej men jag vet faktiskt inte det är en väldigt bra fråga. 
Om det blir den som äger informationen liksom, systemförvaltaren eller förvaltningsledaren eller vad 
det nu är, produktägaren, eller om det är chefen eller om det är företaget i stort, det är ju jättesvårt.	

När det gäller vad som får lagras och när det ska tas bort anser den intervjuade att det faller på 
beställaren: ”För vi ja, men det är ju liksom vad får lagras och när ska det tas bort? Det kan ju 
egentligen inte vi som utvecklare säga utan det måste beställaren säga.”	
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4.3 Intervju C	
Intervju C genomfördes med en enskild projektledare som också har ett GDPR-ansvar på sitt 
företag, företaget befinner sig i finansbranschen. Intervjun genomfördes via en 
videosamtalstjänst. 	

4.3.1 Identifierade aktiviteter från intervju C	

Tabell 6. De aktiviteter som identifierades under intervju C.	

	
	
Ett steg i arbetet med att bli följsam med GDPR på företaget som den intervjuade i intervju C 
arbetar på är att det genomförs riskbedömningar på produkterna. Detta för att reda ut vilka 
åtgärder som måste vidtas: 	
	

Att hur stor är risken att det händer någonting. Och så får man sätta sin åtgärd efter vad man har bedömt 
att risken är. Och det har vi ju också gjort parallellt med allt det här så har vi ju gjort en riskbedömning 
för produkten. För att se, är det till exempel nödvändigt att man krypterar all personlig data? 	
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Reflektion är ett genomgående tema på företaget, med syftet att de ska tänka till gällande 
vilken personliga data som hanteras: 	
	

Att vi ska tänka till, finns det data, personlig data, hanterar vi det? Och om det finns det, ni vet det blir 
ett sånt där beslutsträd, och finns det det så måste man då se till att man har tagit hänsyn till alla olika 
parametrar.	

	
Det finns också rutiner rörande gallring på företaget, om det introduceras en ny sorts 
personuppgift som börjas hanteras måste den även komma med i gallringsrutinerna: 	
	

Man ska ta hänsyn till att, har vi lagt till några nya termer, jag har inga bra exempel men om vi säger att 
det inte fanns mobiltelefonnummer tillexempel och man då skulle lägga till mobiltelefonnummer, då 
måste man också se till att det kommer med i dom här gallringsrutinerna. 	

	
Den intervjuade nämner att de anställda inom företaget inte får ha uppgifter sparade i ett eget, 
personligt bibliotek. För att förhindra att det sker ingår de sådana uppgifter i 
rensningsrutinerna: ”Man ser till att man har inget personligt bibliotek någonstans där det 
ligger data, utan då får man införa rensningsrutiner för det.” Andra aktiviteter som utförs på 
företaget är de rutiner som inte rör specifikt utvecklingsarbetet utan andra aspekter 
runtomkring, t.ex. när de skickar mejl med personlig data:  	
	

Och får vi ett mejl som innehåller personlig data då får vi aldrig svara på det, utan då måste vi öppna 
upp en ny konversation, måste vi då skicka personlig data då får jag lov att använda våran secure mejl 
till det. Och där ligger ju liksom utmaningen, att man måste vara försiktigt med sånt runtomkring, allt 
runtomkring.	

	
Skillnaden är att respondent C nämner att de använder en secure mail för att skicka personlig 
data, medan respondent B menar att de anställda ringer varandra eller lägger upp dokument på 
en filyta.	
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4.3.2 Identifierade problem från intervju C	

Tabell 7. De problem som identifierades under intervju C.	

	
	
På företaget som respondent C arbetar på arbetar de med en befintlig produkt som 
vidareutvecklas, vilket innebär att det kan finnas delar som inte lever upp till kraven som 
GDPR ställer vilket respondenten beskriver som att det finns ”luckor”: 	
	

Vi jobbar ju med en befintlig produkt kan man säga, som har funnits länge och då kan det ju finnas 
luckor. Tillexempel har vi både personnummer och även ett kundID i systemet men då försöker vi styra 
kunderna mot när dom utbyter information med oss att man använder inte personnumret utan man 
använder kundID:t istället.	

	
Att anpassa en sådan produkt blir svårt, dyrt och komplicerat enligt den intervjuade vilket är 
en utmaning: ”Men för att kanske göra om så att man bara skulle använda kundID och på nåt 
vis då degradera personnummer, det är både svårt och dyrt och komplicerat i en existerande 
produkt.” 	

Den intervjuade upplever att GDPR på det stora hela är otydlig och att det är svårt att veta om 
man agerar rätt: ”Sen är det svårt med GDPR för det finns ju inget rätt och fel. Det finns en 
lag men den är ganska, om ni har läst den, så har ni ju sett att den är ganska ‘fluffig’.”	

En anledning till varför GDPR upplevs som otydlig är för att den intervjuade tycker att man 
saknar klara direktiv från Datainspektionen. Den intervjuade upplever det som att det är först 
när det genomförts inspektioner som man kan veta vad som är rätt och vad som är fel:	

Datainspektionen har inte heller givit så klara direktiv, man har, det finns några utredningar som man 
har gjort men det är inte riktigt klart, utan det är väl först dom börjar göra sina inspektioner som man 
mer tydligt kommer att se vad som kommer bli praxis.	
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Till denna otydlighet från Datainspektionens sida hör att den intervjuade tycker det är oklart 
vilka konsekvenser ett företag får för brott mot GDPR: ”Man vet inte riktigt vad som krävs 
för att dom ska utdöma det högsta bötesbeloppet.”	

Vad gäller det som sker runtomkring utvecklingsarbetet, t.ex. hur de bör kommunicera 
personuppgifter som tidigare nämnts, finns det vanor hos de anställda på företaget som är 
svåra att bryta: 	
	

Men, om man sen tänker lite vidare det här med bekymmer med GDPR då har vi ju till exempel mejl 
och alla våra dokument, det här är ju ett bekymmer för där har man ju ett invant beteende att tidigare 
…. Och nu försöker vi styra alla till att använda så lite personlig information som möjligt. Och det där 
är ju, och då måste vi lära om och det där är inte så enkelt. 	

	
En utmaning som finns specifikt hos finansbranschen enligt den intervjuade är att de måste 
använda persondata i vissa fall, de kan inte utföra sina arbetsuppgifter utan att ta del av 
personuppgifter: 	
	

Vi kommer ju aldrig komma bort ifrån att vi måste hantera persondata i våran bransch. Vi måste veta 
vem som har vilket konto om vi ska göra en felsökning tillexempel, annars är det helt omöjligt. Men då 
får man se till att man använder så lite som möjligt. 	

	
I de fall som de måste hantera persondata försöker de alltså använda så lite som möjligt.	
	

4.3.3 På vilket sätt kommer systemutvecklare i kontakt med GDPR enligt den 
intervjuade i intervju C?	

Den intervjuade i intervju C är inte systemutvecklare utan projektledare, men har en viss 
insyn i utvecklingsarbetet och på vilket sätt utvecklare kommer i kontakt med GDPR. 
Företaget i sig har riktlinjer på plats för hur de ska rätta sig efter GDPR:	
	

Och där finns det då bland annat ett dokument som vi även har jobbat väldigt mycket med när vi har 
gått igenom våra produkter och sett ’vad finns det för gap mot GDPR’ och det kallar vi för Privacy 
engineering guideline där det finns riktlinjer och instruktioner och saker att tänka på kring produkterna. 
Det har varit ett hjälpdokument för oss att gå igenom, är vi compliant eller inte? 	

	
De instruktioner som riktar sig direkt till utvecklarna tar däremot inte nödvändigtvis upp 
GDPR: 	
	

Vi har ett stort bibliotek med massa instruktioner med mallar och rollbeskrivningar och såna där saker, 
och sen har vi ju programmeringshandböcker och vi har andra rutindokument som kan vara specifika 
för varje produkt och varje avdelning .... Men en programmeringshandbok den innehåller kanske inte 
liksom hur man ska förfara med ett personnummer utan den, det är ju regler och instruktioner för att 
alla ska programmera på samma vis, att man gör olika, döper saker och sånt. Där kommer, om man 
kommer så långt ner i instruktionerna så står det nog väldigt lite om GDPR.	

	
Arbetet med att försäkra sig om att man är följsam med GDPR sker långt innan 
utvecklingsarbetet, redan när företaget skriver en offert: 	
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Det kommer in mycket tidigare, om vi tillexempel skulle skriva en offert, vi har mallar för det som är 
riktade då till varje kund så att så att vi ska ta hänsyn till olika saker och i dom mallarna har jag lagt in 
att när man skriver då sitt lösningsförslag då finns det några rubriker som heter GDPR.	

	

4.3.4 Vem bär huvudansvaret för att GDPR efterföljs enligt den intervjuade i intervju 
C?	

Den intervjuade från intervju C menar att det är kunden som bär huvudansvaret för GDPR att 
efterföljs:	

... det är ju våra kunder alltså bankerna som har huvudansvaret för GDPR och hur det ska genomföras 
för produkterna. Det är ju dom som är controller och vi är bara processor. Så det är alltid dom som har 
ett huvudansvar och då är det viktigt att vi får, vi agerar ju bara på deras uppdrag ... 	

Men de kan inte enbart lägga över allt ansvar på kunden utan har egna instruktioner som säger 
hur de ska förhålla sig till GDPR: ”Vi har egna interna instruktioner som säger att vi måste 
förhålla oss till GDPR på vissa speciella sätt – följa rutiner, riktlinjer och nya processer.” 
Även när det gäller sparning och gallring av data menar den intervjuade att det är kunderna 
som bestämmer spartider och gallringstider ”Och där är ju det kunderna som bestämmer hur 
deras data skall gallras och hur länge det skall sparas.”	
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4.4 Intervju D	
Intervju D var en gruppintervju med en projektledare samt tre systemutvecklare som befinner 
sig i finansbranschen. Intervjun genomfördes via videosamtalstjänst.	

4.4.1 Identifierade aktiviteter från intervju D	

Tabell 8. De aktiviteter som identifierades under intervju 
D.

	
	
För de anställda på företag D har rutiner gällande hur man bäst bör hantera personuppgifter 
funnits på plats sedan innan GDPR. I och med GDPR:s inträde har dessa rutiner dock behövt 
bli dokumenterade, det är en aktivitet som beskrivs som ett extraarbete: 	
	

Det här med extraarbete, dels har det varit, jag kan tänka mig att man måste, det har funnits saker på 
plats som [namn] var inne på men allt kanske inte var nedtecknat i dokument som har varit 
versionshanterade så det har då kunnat varit en sån här extrainsats som man har gjort inför GDPR. Det 
betyder ju inte att det extraarbetet sen är, nu när vi har GDPR. Men mycket utav det här var redan på 
plats innan men nu finns det mera beskrivet som någonting som vi kallar för GDPR idag.	

	
Dokumentationen som beskriver hur de anställda ska hantera personuppgifter är uppdelad i 
två typer, dokumentation av privat karaktär och dokumentation som handlar om säkerhet: 
”Här där vi jobbar så har vi delat upp dokumentationen där kraven är formaliserade i två 
dokument. I ett som handlar om privacy eller vad kallar man det… av privat karaktär och i ett 
som handlar om säkerhet.” När man som utvecklare vet vilka uppgifter som kommer att 
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hanteras i ett system är en aktivitet man måste göra att kontrollera i dokumentationen hur 
uppgifter bör hanteras, t.ex. vid rensning:	
	

Och när man väl vet då för ett givet system vilka uppgifter det är som kan komma i fråga då får man gå 
över till säkerhetsdokumentationen och se hur dom här uppgifterna hanteras och ifall dom hanteras 
säkert så är ingen obehörig har åtkomst till uppgifterna och så finns det regler hur man ska förfara för 
att rensa bort uppgifterna. Och i vissa fall är det då användarna själva som via en del i systemet har 
tillgång till att rensa bort sina egna uppgifter eller förändra dom ifall dom vill.	

	
Det är under krav- och designfasen som reflektionen gällande vilka personliga data som 
kommer att hanteras sker, och det är då man går igenom dokumentationen:	
	

Men om vi tittar lite där på krav och design vad man nu måste göra som är en extra uppgift som man 
kanske inte lika tydligt har gjort tidigare är att man måste fråga sig det här, finns det personlig data i det 
vi ska kravställa och göra en lösning för? Och i och med om man svarar ja på den frågan då måste man 
gå igenom alla dom här olika kontrollerna som [namn] har varit inne på med dom här dokumenten 	

	
Detta görs för att GDPR förespråkar att det ska finnas syfte med att man samlar in uppgifter:	
	

Det måste ju finnas ett syfte med att man samlar in information i ett system, man får absolut inte lagra 
någonting som inte har med den verksamhet som man bedriver och det är också någonting man måste 
tänka på hela tiden.	

	
Under test beskriver utvecklarna det som att de måste använda produktionsdata, men att det 
måste tas bort efteråt: 	
	

Alltså vi har ju olika testmiljöer och provmiljö och ibland så behöver man ju testa med prod-data i 
testmiljöerna och man måste ju säga att det sparas ju ner en massa då, filer kanske, som man testar emot 
och då får man ju se till att plocka bort det vartefter. 	

	
Vid de undantagsfall som de behöver använda produktionsdata i testmiljö måste de även 
begära tillstånd från kunden: ”Och vi brukar till och med säga det att om vi ska ladda ned 
prod-data då måste vi begära tillstånd från kunden.” Men deras princip är att inte göra det:	
	

Annars är väl det viktigaste att man ser till att man inte har produktionsdata i testmiljöerna utan att man 
antingen scramblear eller själv stansar in testdata så att man har dummy-data. Så det är ju en stor 
påverkan. På just den biten.	
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4.4.2 Identifierade problem från intervju D	

Tabell 9.  De problem som identifierades under intervju D.	

	
	
GDPR beskrivs som mer otydlig än personuppgiftslagen av en av respondenterna, GDPR är 
mer ”lös i kanterna” och kräver mycket egen tolkning jämfört med PUL: 	
	

Personuppgiftslagen som en kontrast, där vet ju var och en vad ett personnummer är och att det ska vara 
skyddat. Det är mycket enklare ….  Och sen ska man då väga, ja hur farligt är det här eller hur säkert är 
det att ha det här, hur länge vågar man ha det och hur snabbt måste man ta bort det och så vidare så det 
är verkligen mycket mer löst i kanterna det här.	

	
Det är t.ex. inte klargjort vad exakt som kan definieras som personlig data och var gränsen för 
personlig och icke-personliga data går: ”Det är en bedömningsfråga vilka uppgifter som 
räknas in”. De intervjuade menar även att ett problem de har är att i systemet de använder sig 
av finns personliga data som gör att man kan identifiera personer: 	
	

Ja och enligt den nya definitionen om det är flera variabler som hänger ihop och gör att du kan 
identifiera en person, då är det personlig data. Så det har ju gjort det mer krångligt mot vad det var 
förut.	

	
Under intervjun diskuterades det även hur svårt det är att bryta gamla vanor, och att det inte är 
bara under själva utvecklingsarbetet man måste se till att de som företag är följsam utan det är 
allt runtomkring, det gäller också något så vardagligt som hur de väljer att skicka mejl inom 
företaget: ”Känns ju lite enklare att ta tag i telefonen och kanske ringa om man nu har en 
fråga liksom angående en viss kund eller lånenummer, eller personnummer så.” 	
	
Ett annat problem som har dykt upp sedan GDPR kom enligt de intervjuade är att det krävs 
mer tid för att gå igenom de redan existerande databaser för att se vad som egentligen är 
personliga data: ”Jag har ju massor med filer och …  databaser. Så att det har ju påverkat mig 
rejält måste jag ju säga. Det har ju krävt ganska mycket jobb och det kräver fortfarande 
mycket arbete.” Sedan i den verksamhet som de intervjuade arbetar inom finns det andra lagar 
att ta hänsyn till utöver GDPR som gör att det hela blir komplex då de intervjuade menar att 
”man kan ju inte bara titta på GDPR utan det är så mycket annat som styckar sönder det.” 	
	

4.4.3 På vilket sätt kommer systemutvecklare i kontakt med GDPR enligt de 
intervjuade i intervju D?	
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Under intervju D berättade de intervjuade att utvecklare kommer i kontakt med GDPR under 
hela utvecklingsarbetet, redan under kravhanteringsfasen. Under kravhanteringsfasen behöver 
man som utvecklare redogöra för vilka uppgifter som kan tänkas användas i systemet och hur 
dessa data kommer att lagras. Något som projektledaren instämmer i, och menar har blivit ett 
extraarbete:	
	

Person 1: Men om vi tittar lite där på krav och design vad man nu måste göra som är en extra uppgift 
som man kanske inte lika tydligt har gjort tidigare är att man måste fråga sig det här, finns det personlig 
data i det vi ska kravställa och göra en lösning för? Och i och med om man svarar ja på den frågan då 
måste man gå igenom alla dom här olika kontrollerna som [namn] har varit inne på med dom här 
dokumenten ser vi då till att vi säkrar den data och hur rensar vi bort det och hur loggar vi, så det är ju 
ett extraarbete under krav och design och specifikationfasen kan man ju säga. 	
Person 2: Det måste ju finnas ett syfte med att man samlar in information i ett system, man får absolut 
inte lagra någonting som inte har med den verksamhet som man bedriver och det är också någonting 
man måste tänka på hela tiden.	

	
Här nedan menar de två intervjupersonerna att det under själva programmeringsfasen inte är 
någon särskild skillnad innan och före GDPR. Det är kravhanteringsprocessen som ser 
annorlunda ut, det är då man lägger förarbetet för programmeringen och när man 
programmerar utför man det man specifierat:	
	

Person 2: Sen har vi ju då själva programmeringen. Programmeringen då utför man ju bara handgripligt 
det som man har kravat och specat egentligen.	
Person 1: Precis. Då är det väl egentligen ingen förändring före och efter GDPR.	
Person 2: Nej det skulle jag inte vilja påstå.	

	
Under gruppintervjun kom det också fram att de som utvecklare inte enbart kommer i kontakt 
med GDPR under utvecklingsarbetet utan att det rör mycket annat i verksamheten, såsom hur 
man ska kommunicera personuppgifter på rätt sätt t.ex. när man skickar mejl:	
	

Person 2: Och det ska man ju vara medveten om att GDPR, omfattar ju inte bara våra system som vi 
utvecklar utan det innefattar ju även alla rutiner som vi har runtomkring, mejlhantering, 
ärendehanteringssystem, hur vi kommunicerar, testdata nämnde vi ju.	
Person 1: Inpassering i huset.	
Person 2: Inpassering i huset ja, allting … 	

	

4.4.4 Vem bär huvudansvaret för att GDPR efterföljs enligt de intervjuade i intervju 
D?	

Under intervju D talades det inte om vem som äger ansvaret för att GDPR efterföljs.	
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5. Analys och diskussion	
I detta kapitel tar vi upp det vi kan analysera utifrån våra resultat av intervjuerna samt 
diskuterar vad orsakerna kan vara. Vi jämför också våra resultat med det som står i 
litteraturen om aktiviteter och problem.	

5.1 Indelning i kategorier	
De huvudkategorier vi identifierat är arbetssätt, säkerhet, information och juridik. Hur arbetet 
med att identifiera huvudkategorier gick till beskrivs i avsnitt 2.2.2 Analys av intervjuer. 
Dessa huvudkategorier är gemensamma för både aktiviteter och problem, trots att processen 
med identifiering av huvudkategorier gjordes separat för aktiviteter och problem. 
Underkategorierna skiljer sig däremot åt. Se Bilaga 3 för indelning av alla aktiviteter och 
problem i respektive huvudkategorier och underkategorier. 	

5.2 Visualisering av data	
De aktiviteter och problem som sammanställdes i Bilaga 3 presenteras i Figur 3 och 5 på ett 
mer överskådligt sätt där man tydligt ser skillnaden i antal aktiviteter eller problem under 
respektive huvudkategori då storleken på cirklarna representerar mängden aktiviteter eller 
problem de innefattar. Idén bakom detta sätt visualisera vår data kommer från Depict Data 
Studio (2019), där man demonstrerar hur man kan visa kvalitativa data i bubblor. De tar även 
upp ett exempel på hur man kan visa data på detta sätt där cirklarnas storlek representerar en 
mängd. Denna typ av sätt att visa data på är även enkelt att anpassa på ett sätt som passar ens 
egna data, vilket vi gjort. Genom att visa vår data på detta sätt går det på ett tydligt sätt att 
jämföra vilka aktiviteter de utför med vilka problem de stött på och mängden av dem i 
relation till varandra. 	
	
Ytterligare ett sätt vi visualiserar data på är genom stapeldiagram, detta visas i Figur 4 och 
Figur 6. Diagrammen visar hur aktiviteterna eller problemen fördelas i underkategorier inom 
den huvudkategori som innehåller flest aktiviteter och problem (Arbetssätt och Information). 
På så vis ser man tydligare hur de aktiviteterna eller problemen skiljer sig åt mängdmässigt i 
relation till varandra.	
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5.3 De aktiviteter systemutvecklare utför för att bli följsamma med GDPR 	

	

	
Fig 4. Översiktsbild med cirklar över huvudkategorierna för aktiviteter visade i relation till varandra. Storleken 
på cirklarna representerar antalet aktiviteter tillhörande respektive huvudkategori.	
	
Om man jämför cirklarna kan man se att de flesta aktiviteter man utför för att bli följsam med 
GDPR rör utvecklarnas arbetssätt, mer specifikt deras hantering av persondata och rensning 
av persondata. Då kärnan av det GDPR förespråkar är att all insamling av persondata ska 
rättfärdigas är det något som systemutvecklarna har behövt göra först och främst. De har 
behövt se över om det finns ett syfte med deras insamling, om det är rimligt att samla in vissa 
persondata samt om det är nödvändigt. Sedan har de behövt se över vilken persondata som 
lagras, hur den lagras och hur länge den ska lagras. I GDPR är kravet att data ska lagras så 
kort tid som möjligt (Europeiska kommissionen, u.å.) men i några utvecklares fall är det andra 
lagar deras företag måste förhålla sig till gällande lagringstider. Aktiviteter som rör rensning 
av data är den näst största underkategorin och även här har systemutvecklarna behövt se över 
sina rutiner, om dessa rutiner är följsamma med det GDPR förespråkar. Företag behöver 
enligt Europeiska kommissionen bestämma en gräns för när uppgifter ska raderas, eller 
gallras som det också heter. Detta gäller även backuper och den intervjuade i intervju A 
menar att detta krav är ett tydligt bevis på att GDPR är skriven av jurister och inte utvecklare 
då hantering av backups är en dryg process. En aktivitet för detta som används av intervju A 
är att man väljer att köra på inkrementella backuper, istället för att använda sig av hårda 
backuper. I och med radering av backups försvinner också nyckeldata vilket strider mot 
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integriteten i systemen enligt en av de intervjuade. De rutiner rörande lagring och gallring kan 
vara rutiner man haft på plats sedan innan men som GDPR nu tvingar en att dokumentera och 
redovisa. Om man skulle sammanfatta dessa aktiviteter med ett ord är det reflektion, GDPR 
har tvingat systemutvecklare att se på sina arbetsrutiner med nya ögon och reflektera över hur 
man egentligen arbetar. 	
	
I Figur 4 nedan kan man se hur de aktiviteter som förekom under huvudkategorin Arbetssätt 
fördelar sig under dess underkategorier. Totalt sett innehåller Arbetssätt 65 aktiviteter och den 
underkategorin där flest aktiviteter tillhör är Hantering av data med 22 aktiviteter. De två 
underkategorierna med näst flest aktiviteter är Rensning med 12 och tätt efter denna finner vi 
underkategorin Planering med 11 aktiviteter.	
	

	
Figur 5. Huvudkategorin med flest aktiviteter fördelade i respektive underkategori.	
	

5.3.1 Hur väl våra aktiviteter stämmer överens med litteraturen	

De aktiviteter som beskrivs av de intervjuade när det gäller vad man gjort för att bli följsam 
med GDPR stämmer i flera fall överens den tidigare forskning vi presenterade i avsnitt 3 
Teori, t.ex. den checklista som beskrivs av Cooper et al.  (2017). Det första man enligt 
artikeln bör göra är att se över sina databehandlingsmetoder. Man bör granska vilka 
personuppgifter man samlar in, vilka man delar dessa uppgifter med, var uppgifter lagras samt 
hur länge man sparar uppgifter. Det kan liknas med aktivitet 13, ”planering av hur man sparar 
och varför” från intervju A, aktivitet 20 ”dataskyddsombud gör riskanalys på systemet” från 
intervju B, aktivitet 27 ”reflektera över vilken persondata som finns och hur den hanteras” 
från intervju C och slutligen aktivitet 11, ”kontrollera hur man hanterar personliga data” från 
intervju D. Intervjusvaren har därmed bekräftat att denna reflektion över de metoder man 
använder är något systemutvecklingsföretag gör. Att se till att man har lämpliga avtalsskydd 



 40 

på plats med tredje parter är en annan punkt i checklistan och denna aktivitet beskrivs i 
intervju A som att man har ”möten med serverleverantörer” och ”fyller i underbiträdesavtal”. 
Att anställda utbildas i och informeras om vad som gäller beskrivs som viktigt av Cooper et 
al. (2017) och är något som man i intervju A tar fasta på genom att man ”går igenom 
underbiträdesavtal med ansvariga utvecklare”. Policies som inte håller måttet bör omarbetas, 
och detta arbete beskrivs främst av de intervjuade som har en inblick i det administrativa 
arbetet på sitt företag. Däribland ingår aktivitet 9, ”nedteckna sånt som redan var på plats” 
från intervju D. Tikkinen-Piri et al. (2018) beskriver riskanalyser som ett sätt att motarbeta 
bristande dataintegritet och just riskanalyser beskrivs i intervju A och intervju C.	
Alla punkter i checklistan finns därmed med som aktiviteter i åtminstone en intervju. 	

5.4 De problem systemutvecklare stött på i sitt arbete sedan GDPR trädde i 
kraft	

	

	
Figur 6. Översiktsbild med cirklar över huvudkategorierna för problem visade i relation till varandra. Storleken 
på cirklarna representerar antalet problem tillhörande respektive huvudkategori.	
	
Figur 6 visar att de problem som systemutvecklare stött på tillhör med övervägande majoritet 
informationskategorin. Mer specifikt gäller problemen att det inte finns tillräcklig information 
om hur man bör arbeta för att bli följsam, och att det finns en otydlighet i den information 
som finns. ”Lagen är otydlig”, ”Otydlig definition av personliga data”, ”Otillräcklig 
information om konsekvenser” och ”Oklara direktiv från Datainspektionen” är några av de 
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identifierade problemen som vi finner i informationskategorin. Att man anser att definitionen 
av personliga data är otydlig pekar på att det finns en definition, men den är inte tillräcklig för 
att man som systemutvecklare ska kunna särskilja på vad som är personlig data och vad som 
inte är det. Detta är ett problem då hela förordningen bygger på begreppet ”personuppgift”. 
Den underkategori med näst flest problem är Ansvar som ligger under huvudkategorin 
Arbetssätt. Till denna underkategori hör problem såsom ”Svårt att veta vad som gäller och 
vem som har ansvaret”, detta problem kan även knytas till informationskategorin då det visar 
på att det saknas information om vem som har ansvaret för specifika delar. Denna okunskap 
resulterar då i att problemet med att man ”Skyfflar vidare ansvaret” till någon annan för man 
känner att man som utvecklare inte t.ex. har ansvar över att bestämma vad som är en 
personuppgift och vad som inte är det. Denna brist på en tydlig ansvarsfördelning kan bero på 
att man saknar ett dataskyddsombud eller en GDPR-ansvarig som har hand om dessa frågor. 
Om det inte finns någon som är direkt ansvarig att utveckla bestämmelser om 
dataskyddsfrågor och kontrollera att företaget följer dessa finns det en risk att viktiga bitar 
kan försvinna i mängden.	

5.4.1 Hur väl våra problem stämmer överens med litteraturen	

Resultatet reflekterar det Tikkinen-Piri et al. (2018) menade med att företag har brist på 
medvetenhet och förståelse om GDPR. Ett exempel på denna brist på medvetenhet är att flera 
av de intervjuade inte vet säkert vilka konsekvenser ett brott mot förordningen innebär. Vad 
gäller utmaningen med dokumentation som enligt Tikkinen-Piri et al. menade finns för 
företag som arbetar agilt är det inte något som specifikt tas upp under intervjuerna, de enda 
problemen som rör dokumentation är att en av de intervjuade var osäker på om det ens fanns 
dokumentation om GDPR på företaget, och att den i så fall är oåtkomlig för utvecklarna. Om 
detta är för att ingen av företagen arbetar agilt, eller för att de arbetar agilt men inte haft 
problem med dokumentation är oklart. Inte heller några problem rapporterades gällande 
anställning av ett dataskyddsombud. 	
	
I Figur 6 nedan visas den huvudkategori, information, där flest problem förekom och i detta 
stapeldiagram kan man tydligt se att en underkategori skiljer sig från de andra i mängd 
problem som förekommer här. I underkategorin Otillräcklig information finns 26 problem i 
jämförelse med de mindre staplarna, underkategorin Otydlighet har sex problem och 
underkategorin Dokumentation med två problem. 	
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Figur 7. Huvudkategorin med flest problem fördelade i respektive underkategori. Otillräcklig information är den 
underkategori innehållande flest problem. 	
	

6. Slutsats	

6.1 Vilka aktiviteter utför systemutvecklare för att bli följsamma med GDPR?	

Om systemutvecklingsföretag inte reflekterade över sina rutiner gällande insamling och 
hantering av persondata har de börjat göra det nu. Reflektionen kan bestå av en 
riskbedömning av produkterna som utvecklas men det faller inte på utvecklarens bord, den 
enskilde utvecklarens aktiviteter består av att följa de instruktioner de får. Till dessa 
instruktioner hör dels aktiviteter som rör utvecklingsprocessen såsom att använda 
exempeldata vid test och inte produktionsdata, att använda inkrementella backuper och att se 
till att data gallras. Hit hör också rutiner som inte rör utvecklingsprocessen specifikt utan 
företaget som stort och som därmed påverkar utvecklaren, såsom hur de ska kommunicera 
persondata med andra anställda. 	
		

6.2 Vilka problem har systemutvecklare stött på i sitt arbete med att bli 
följsamma med GDPR?	

	GDPR har krävt ett visst tolkningsarbete av systemutvecklingsföretagen för att kunna 
omvandla en lag skriven av jurister till god praxis för systemutvecklare. Detta har varit ett 
problem enligt de intervjuade då de upplever att de saknar tydliga direktiv från 
Datainspektionen gällande detta arbete. Detta påverkar företagen på det sättet att de inte vet 
om de tolkningar som gjort utifrån lagen är tillräckliga för att vara följsamma med GDPR. 
Innan det genomförts inspektioner eller kommit ut vägledande domar så arbetar man i blindo. 
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Denna osäkerhet faller sedan ned på den enskilde utvecklaren, att företaget som stort upplever 
en okunskap leder till att utvecklarna också saknar den kunskapen, som en av de intervjuade 
nämner har de inte fått någon omfattande utbildning i ämnet. Systemutvecklare kan även dras 
med gamla vanor som inte är kompatibla med det GDPR förespråkar, t.ex. de vanor de har 
gällande hur persondata bör kommuniceras mellan de anställda. 	

6.3 På vilket sätt kommer systemutvecklare i kontakt med GDPR?	

Det sätt som systemutvecklare kommer i kontakt med GDPR skiljer sig åt från företag till 
företag, från arbetsroll till arbetsroll. På det stora hela sker arbetet med att ett företag ska bli 
följsamt med GDPR inte på den enskilde utvecklarens nivå, utan på den nivå där det fattas 
beslut om hantering av persondata som gäller för hela företaget. Det står enligt en av de 
intervjuade inte i utvecklarnas instruktioner hur de arbeta för att bli följsamma med GDPR 
utan de besluten har fattats tidigare i processen med att utveckla en produkt. Sedan kan man 
se de rutinerna som finns på företaget i stort gällande hur personuppgifter ska hanteras som ett 
sätt som utvecklare kommer i kontakt med GDPR, ett beslut om hur persondata ska 
kommuniceras mellan kollegor påverkar även dem.	
		

6.4 Vem bär huvudansvaret för att GDPR efterföljs i 
systemutvecklingsverksamheter?	

Den slutsats som kan dras utifrån intervjuerna är att det är kunden eller beställaren som bär 
det yttersta huvudansvaret för vilka personuppgifter som samlas in. Systemutvecklarna är de 
som bygger systemet men i slutändan är det beställaren som bestämmer vad det är som ska 
samlas in, lagras och gallras. Samtidigt måste företagen se till att de förhåller sig till de 
instruktioner de får från kunden, andra lagar eller interna rutiner som finns på företaget 
gällande hur de ska förhålla sig till GDPR. Det framkommer också att olika parter är 
ansvariga för olika delar, t.ex. är serverleverantörern ansvarig för den data som lagras på 
servrarna. 	
	

7. Bidrag till vidare forskning	

Vårt resultat visar att systemutvecklingsföretag och systemutvecklare behöver riktlinjer eller 
ramverk för att hjälpa till att öka deras kunskap om hur de ska arbeta för att bli följsamma 
med GDPR. Så detta är ett område som kommer att behöva utvecklas då det tydlig saknas 
kunskap och riktlinjer. När de första vägledande domarna fastställs så kan de eventuellt hjälpa 
till att styra existerande riktlinjer att bli mer precisa och överlag bringa lite mer kunskap i de 
delar av GDPR som upplevs flummiga och osäkra i dagsläget. Vi tror även att det domarna 
kan hjälpa till i utvecklandet av riktlinjer och ramverk då den kunskap domarna förmedlar gör 
det tydligare i hur GDPR bör följas i de situationer domarna handlar om.	
	
Då allt som har med lagring och hantering av personliga data på internet är ett väldigt aktuellt 
ämne och diskuteras mycket på politisk nivå tror vi att det kommer att fortsätta ske 
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förändringar i hur man bör göra och varför. Framförallt nu när även vanliga människor har 
fått upp ögonen på hur deras personliga data hanteras i olika sammanhang. Och då vi 
identifierat ett stort kunskapsbehov så är möjligheterna för vidare forskning inom informatik 
inom detta område både stora och välbehövliga för att hjälpa utvecklingen framåt. I och med 
detta så kan det hända att vissa delar i GDPR kan komma att ändras samt att det kan 
uppkomma nya lagar som hanterar ännu ej identifierade aspekter vid hantering och lagring av 
personliga data på internet. 	

8. Tack till	
Stort tack till alla deltagande som medverkade i intervjuerna till den här uppsatsen och 
speciellt tack till för det engagemang de visade och gjorde vår uppsats möjlig.   	
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Bilagor	

Bilaga 1: Exempel på transkribering och indelning i segment	
	
Intervjuare 1: Så. Då sätter vi igång inspelningen. Vi börjar med att du ger ditt samtycke till 
att vi spelar in intervjun, och att vi samlar in dina uppgifter. 	
Respondent: Ja. Jag samtycker.	
Intervjuare 1: Perfekt. Och syftet med vår uppsats är då att ta reda på vilka aktiviteter 
utvecklare utför nu när GDPR trätt i kraft, och om det uppstått några problem i samband med 
det. Och vi ska låta dig tala fritt.	
Respondent: Ja. Och jag kan väl börja med att berätta att jag arbetar på ett relativt stort 
företag. Och vi sysslar mest med vidareutveckling av redan existerande produkter. Min roll är 
som utvecklare och konsult och jag har arbetat där i ungefär 5 år. 	
Intervjuare 2: Okej.	
Respondent: När det gäller vårt arbete med GDPR så har vi på företaget interna riktlinjer som 
vi följer, som vi då satt på plats i och med inträdet av lagen. Vi har bl.a. sett över hur vi 
hanterar dataintrång, och införa en rutin för hur vi ska rapportera sådana. Och då vi är ett stort 
företag har vi också behövt anställa en s.k. data protection officer...	
Intervjuare 3: Jaha, okej...	
Respondent: Jag kommer inte på vad det heter på svenska... Data något...  	
Intervjuare 3: Dataskyddsombud?	
Respondent: Ja precis, dataskyddsombud. Så det har vi fått göra.	
Intervjuare 3: Mm.	
Respondent: Sen har vi också uppdaterat alla policies, t.ex. på vår hemsida där våra kunder 
hämtar sin information, för att reflektera hur vi hanterar personlig data. Då har vi fått lägga till 
information om varför vi samlar in viss data och hur länge vi lagrar datan, och sen också 
information om att alla data subjects har rätt att dra tillbaka sitt samtycke till detta.	
Intervjuare 1: Okej. 	
Respondent:  Men detta har inte varit helt lätt. Jag personligen tycker inte att GDPR är särskilt 
tydlig i sina instruktioner för hur man ska gå tillväga för att följa den. Vi gör bara vårt bästa 
med den information vi har och sen får vi se när det görs en inspektion om vi gjort rätt eller 
inte. Jag tror att alla trippar på tå för att vi inte vet alla gånger hur vi ska gå tillväga. 	
Intervjuare 2: Mm...	
Respondent: Det är svårt att veta hos vem ansvaret ligger för vissa av dessa bitar, problemet 
landar hos kunden som skickar vidare till chefen som kommer till oss utvecklare med 
problemet.  	
	
Bilaga 2: Exempel på identifiering av aktiviteter och problem	
	
Aktiviteter: 	

• När det gäller vårt arbete med GDPR så har vi på företaget interna riktlinjer som vi 
följer, som vi då satt på plats i och med inträdet av lagen. Vi har bl.a. sett över 
hur vi hanterar dataintrång, och införa en rutin för hur vi ska rapportera 
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sådana. Och då vi är ett stort företag har vi också behövt anställa en s.k. data 
protection officer…	

-Införa interna riktlinjer 
-Se över hantering av dataintrång 
-Införa rutin för rapportering av dataintrång 
-Följa interna riktlinjer 
-Rapportera in dataintrång 
-Anställa dataskyddsombud	

	

• Respondent: Sen har vi också uppdaterat alla policies, t.ex. på vår hemsida där våra 
kunder hämtar sin information, för att reflektera hur vi hanterar personlig data. Då har 
vi fått lägga till information om varför vi samlar in viss data och hur länge vi lagrar 
datan, och sen också information om att alla data subjects har rätt att dra tillbaka sitt 
samtycke till detta.	

-Uppdatera policies om hanteringen av personlig data	

• Det är svårt att veta hos vem ansvaret ligger för vissa av dessa bitar, problemet 
landar hos kunden som skickar vidare till chefen som kommer till oss utvecklare 
med problemet.  	

-Skyfflar vidare ansvaret	

	
Problem:	
	

• Men detta har inte varit helt lätt. Jag personligen tycker inte att GDPR är särskilt 
tydlig i sina instruktioner för hur man ska gå tillväga för att följa den. Vi gör bara 
vårt bästa med den information vi har och sen får vi se när det görs en inspektion 
om vi gjort rätt eller inte. Jag tror att alla trippar på tå för att vi inte vet alla 
gånger hur vi ska gå tillväga. 	

-Otydlighet i GDPR 
-Osäkerhet gällande om man gör rätt 
-Okunskap om hur man ska gå tillväga	

	

• Det är svårt att veta hos vem ansvaret ligger för vissa av dessa bitar, problemet 
landar hos kunden som skickar vidare till chefen som kommer till oss utvecklare 
med problemet.   
-Okunskap om ansvarsfördelning 
-Skyfflar vidare ansvaret	
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Tabeller:
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Bilaga 3: Indelning av aktiviteter och problem i 4 kategorier 
(säkerhet, arbetssätt, juridik, information)	

Säkerhet 

Aktiviteter (24st) 
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Problem (11st) 
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Arbetssätt 

Aktiviteter (65st) 
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Problem (22st) 

	

	
  



 54 

Juridik 

Aktiviteter (7st) 

 

Problem (12st) 
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Information 

Aktiviteter (13st) 

 

Problem (31st) 
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