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Abstract: 
 

The forthcoming General Data Protection Regulation, GDPR, by the European Union entails 

changes in personal data handling. This affects organizations that use information systems for 

collecting, processing, distributing and storing personal data for different purposes. General 

Data Protection Regulation states that systems should have data protection by design and by 

default, which affects the construction of information systems in a number of ways. In this 

Design Science Research study an IT-artefact has been developed, in the form of an analysis 

model to assess how existing systems, from an application perspective, relate to the forthcoming 

regulation. This analysis model has then been tested in a Proof-of-Concept on two systems, to 

demonstrate its value outside the development environment, followed by analysis and 

evaluation. 
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Sammanfattning: 

 

Den kommande dataskyddsförordning innebär förändringar i hur personuppgifter får hanteras 

inom EU. Detta påverkar organisationer som för olika ändamål använder informationssystem 

för insamling, bearbetning, distribution och lagring av personuppgifter. 

Dataskyddsförordningen uttrycker att system ska ha inbyggt dataskydd och dataskydd som 

standard, vilket påverkar systemkonstruktion på flera olika sätt. I denna Design Science 

Research-studie har en IT-artefakt i form av en analysmodell för att bedöma hur befintliga 

system, sett ur ett applikationsperspektiv, förhåller sig till den kommande 

dataskyddsförordningen tagits fram. Analysmodellen har sedan, för att påvisa dess 

användbarhet utanför utvecklingsarbetet, testats på två system i ett Proof-of-Concept, efterföljt 

av analys och utvärdering. 
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1 Inledning 

1.1 Dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679 

I EU:s stadga om grundläggande rättigheter (2010/C 83/02), bindande för EU:s medlemsstater, 

uttrycks såväl rätten till respekt för privat- och familjeliv (artikel 7) som rätt till skydd för 

personuppgifter (artikel 8). Den svenska regeringsformen ger en grundlagsskyddad rätt till 

skydd av personlig integritet vid behandling av personuppgifter (6 § i 2 kap. 2st.). Mer 

detaljerade lagar kring behandling av personuppgifter finns i det nu gällande 

dataskyddsdirektivet 95/46/EU, vilket i Sverige har implementerats genom 

personuppgiftslagen (PuL). 

 

Det nuvarande dataskyddsdirektivet, och således även den svenska personuppgiftslagen, 

kommer nästa år att ersättas av en ny dataskyddsförordning (FÖRORDNING (EU) 2016/679), 

även kallad GDPR, förkortning av dess engelska titel General Data Protection Regulation. Den 

nya förordningen har ett flertal syften, bland annat att få till stånd en mer enhetlig tillämpning 

av dataskydd inom EU, samt att modernisera och anpassa regler till den digitalisering som skett 

i samhället sedan det nuvarande dataskyddsdirektivet formulerades. I och med att 

dataskyddsförordningen är en EU-förordning så kommer dess regler att direkt gälla som lag i 

alla EU:s medlemsstater den 25 maj 2018 (dataskyddsförordningen). 

 

Den nya dataskyddsförordningen innebär en hel del förändringar i förhållande till det nuvarande 

dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen. Dessa inkluderar, men begränsas inte till, 

rättighet för en individ att få sina uppgifter raderade (dataskyddsförordningen artikel 17), rätt 

till att flytta personuppgifter (dataskyddsförordningen artikel 20), avskaffande av undantag för 

ostrukturerad information (Datainspektionen 2017a), samt införande av en princip om inbyggt 

dataskydd och dataskydd som standard för system som behandlar personuppgifter 

(dataskyddsförordningen artikel 25). 

1.2 Problemformulering 

Dataskyddsförordningen berör alla system som bearbetar och/eller lagrar personuppgifter och 

annat som direkt kan kopplas till en individ. Även information som i nuvarande 

dataskyddsdirektiv och personuppgiftslag faller in under undantaget för ostrukturerad 

information, exempelvis löpande text, ljud och bild, berörs av den nya förordningen då detta 

undantag avskaffas i och med införandet av dataskyddsförordningen. 

  

I dataskyddsförordningens sjunde kapitel beskrivs rättsmedel, ansvar och sanktioner mot 

organisationer som bryter mot förordningen. Här framgår att varje individ som har lidit 

materiell eller immateriell skada till följd av en överträdelse av förordningen, skall ha rätt till 

ersättning från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet för den uppkomna 

skadan. Varje medlemsstats tillsynsmyndighet som ansvarar för dataskyddsförordningen har ett 

antal utredningsbefogenheter ifall det finns misstanke om överträdelse av förordningen. Ifall 

överträdelse uppdagas har tillsynsmyndigheterna ett antal korrigerande befogenheter. Utöver 

dessa korrigerande åtgärder skall, vid överträdelse av förordningen, tillsynsmyndigheten 

säkerställa att påförande av administrativa sanktionsavgifter (dataskyddsförordningen artikel 
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58), i enlighet med dataskyddsförordningens artikel 83, i varje enskilt fall är effektiva, 

proportionella och avskräckande. Överträdelser av förordningen kan således få allvarliga 

konsekvenser för organisationer. Beroende av vilken sort och karaktär som eventuell 

överträdelse är och har, kan de administrativa sanktionsavgifterna uppgå till 20 000 000 EUR 

eller, om det gäller ett företag, på upp till 4 % av den totala globala årsomsättningen under 

föregående budgetår, beroende på vilket värde som är högst (dataskyddsförordningen artikel 

83). 

  

Att förbereda system så att de möter kraven i förordningen minimerar inte bara risken för 

eventuella sanktionsavgifter, utan kan även ses upprätthålla, och på sikt stärka, allmänhetens 

förtroende för systemen, och därmed i förlängningen även de organisationer som äger dem. Om 

systemen ej skulle uppfylla kraven när dataskyddsförordningen träder i laga kraft, och detta 

skulle leda till krav på korrigerade åtgärder från tillsynsmyndigheten, kan detta innebära stor 

och negativ publicitet, och därmed skada allmänhetens förtroende för de tjänster som erbjuds, 

då förtroendet för samhällsinstitutioner kan påverkas av händelser som erhåller stort utrymme 

i massmedier. (Rönnerstrand och Johansson 2008) 

 

Dataskyddsförordningen innebär en del faktorer som kan komma förändra tillvägagångssättet 

vid utveckling och vidareutveckling av system. Tillämpning av, och anpassning till, 

dataskyddsförordningens regelverk kan ske på olika sätt. Dataskyddsförordningens artikel 25, 

inbyggt dataskydd och dataskydd som standard, berör sannolikt många system på så vis att de 

behöver utvecklas och anpassas för att tillmötesgå kraven i den nya förordningen 

(Datainspektionen 2017b). 

1.3 Forskningsfråga & Syfte 

De frågeställningar som ligger till grund för forskningsarbetet är: 

 

 Hur bör ett IT-system designas med beaktning av dataskyddsförordningens krav på 

inbyggt dataskydd och dataskydd som standard? 

 

 Vilka förändringar innebär dataskyddsförordningens krav på inbyggt dataskydd och 

dataskydd som standard för befintliga IT-system? 

 

I denna design science research-studie ämnas frågorna besvaras genom att skapa och evaluera 

en analysmodell, avsedd att användas för att utvärdera hur ett IT-system förhåller sig till 

principen om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.  

1.4 Befintliga IT-system 

Dataskyddsförordningen ställer krav på samtliga IT-system, inkluderat system i 

planeringsstadiet, system under utveckling, samt redan befintliga och driftsatta system, vilket 

skapar ett behov av verktyg för att analysera hur befintliga system förhåller sig till den 

kommande dataskyddsförordningen.  
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1.4.1 Sambruk Multifråga & eAnsökan 

Intresseföreningen Sambruk har som ändamål att ge Sveriges kommuner möjlighet till 

samverkan kring utveckling av e-tjänster, och har förutom kommuner även landsting och andra 

organ som verkar för att främja Sambruks ändamål som medlemmar. Samarbetet syftar till att 

de deltagande kommunerna skall kunna erbjuda sina medborgare och näringsidkare service 

med hög kvalitet och tillgänglighet, oavsett var de befinner sig i tid och rum, att sänka 

kommunernas kostnader för både utveckling och drift av e-tjänster, samt att reducera ledtiderna 

för allt från utveckling till driftsättning av e-tjänsterna (Sambruk maj-2017). 

 

Systemen Multifråga och eAnsökan, framtagna i Sambruks projekt ”Ekonomiskt bistånd”, är 

enligt Sambruks egen utsago ”två applikationer som dramatiskt förbättrar verksamheten inom 

Socialtjänsten” (Sambruk maj-2017). Då Sambruk, oberoende av denna studies tillkomst, 

efterfrågat analys av systemens förhållande till dataskyddsförordningen har dessa system valts 

ut att användas i studiens Proof-of-Concept, en validering av den analysmodell som studien har 

som syfte att utveckla.  

1.5 Avgränsningar 

Systemvetenskapligt begränsas studien till de tekniska och datavetenskapliga aspekterna av IT-

system, vilket innebär att det organisatoriska perspektivet, exempelvis hur systemförändringar 

påverkar en organisation och dess rutiner, ej berörs. 

  

Juridiskt begränsas studien till de undersökta systemkomponenternas databehandling i 

förhållande till dataskyddsförordningens princip om inbyggt dataskydd och dataskydd som 

standard. Då dataskyddsförordningen ännu inte är tagen i bruk berörs till viss del även befintligt 

dataskyddsdirektiv och personuppgiftslagen (PuL). Detta innebär att annan lagstiftning 

gällande integritetsfrågor, samt lagstiftning som reglerar de verksamhetsområden där systemen 

används, såsom socialtjänstlagen (SoL), ej berörs av studien.  

 

 
Figur 1. Illustration av informations- och kommunikationstekniska avgränsningar. 
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Informations- och kommunikationstekniskt avgränsas studien till ett applikationsperspektiv. 

Sett till den datakommunikativa arkitekturen begränsas undersökningen av systemkomponenter 

till TCP/IP-stackens applikationsnivå. Sett till den mjukvaruarkitekturhierarkin begränsas 

undersökningen av systemkomponenter även här till dess applikationsnivå. Illustrerat ovan är 

hur dessa två hierarkiska strukturer förhåller sig till varandra och var avgränsningarna är dragna 

i förhållande till respektive intern struktur. 

1.6 Kunskapsintressenter 

Studien kan vara av intresse för systemägare, systemförvaltare, och systemutvecklare som 

utvecklar nya system eller förvaltar befintliga system som behöver anpassas för att tillmötesgå 

kraven på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard i den nya dataskyddsförordningen. 

 

Vidare kan studien även vara av intresse att använda som underlag för vidare utveckling av 

analysmodeller, eller som underlag för forskning kring tekniska tillämpningar för att möta 

dataskyddsförordningens krav. Studien kan även fungera som en grund för en djupare juridisk 

utvärdering av den nya dataskyddsförordningen, med utgångspunkt principen om inbyggt 

dataskydd och dataskydd som standard. 

 

Slutligen så är studien av intresse för det interkommunala samarbetsorganet Sambruk, 

inkluderat dess medlemskommuner, vars systems förhållande till den kommande 

dataskyddförordningens krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard blir analyserad 

i studiens Proof-of-Concept. Individer som använder sig av någon av de två systemtjänsterna 

som undersöks kan även de ha intresse av denna del av studien. 

1.7 Disposition 

Härnäst följer ett kapitel med beskrivning av studiens metod, Design Science Research, och hur 

den tillämpas i studien. 

 

Detta följs sedan av en presentation av studiens dokument- och litteraturstudie, som tar sin 

utgångspunkt i dataskyddsförordningens, med fokus på dess artikel 25, inbyggt dataskydd och 

dataskydd som standard. 

 

Efter det presenteras den utvecklade analysmodellen, med motivering av dess element, följt av 

anslysmodellsutvädering, i form av Proof-of-Concept. 

 

Studien avslutas sedan med analys och slutsats. 
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2 Metod 

2.1 Forskningsstrategi 

Denna studie, som ämnar ta fram en analysmodell, i syfte att besvara de frågeställningar som 

ligger till grund för själva forskningsarbetet, har utgått ifrån Design Science Research (DSR), 

även kallat Design and Creation. Som forskningsstrategi fokuserar Design Science Research på 

att ta fram nya IT-artefakter, d v s produkter av fyra möjliga olika typer, vilka benämns som 

konstruktioner, modeller, metoder, och instansieringar. Konstruktioner kan beskrivas som 

koncept eller terminologi för ett viss IT-relaterat område, modeller innefattar en kombination 

av konstruktioner som representerar en specifik situation och används exempelvis som hjälp 

för problemförståelse, metoder innebär guidning i framtagning av modeller och efterföljande 

processteg för att lösa problem, och instansieringar innebär ett fungerade system som visar att 

konstruktioner, modeller, metoder, idéer eller teorier kan implementeras i ett IT-system.  (Oates 

2006, ss. 108-109) 

 

Teorier eller abstrakta artefakter har ingen fysisk existens, förutom att de måste kommuniceras 

i ord, bilder, diagram eller på annat sätt. En modell, vilken beskriver relationer mellan en eller 

flera konstruktioner, är en sådan typ av artefakt (Dubin 1978, refererad i Gregor och Jones 

2007), vilken kan vara till hjälp vid både design och utveckling av ett informationssystem 

(March och Smith 1995). Den modell som i denna studie är tänkt att konstrueras ämnas bygga 

på konstruktioner härledda från begrepp och teman funna i studiens dokument- och 

litteraturstudie. 

 

Modeller kan hjälpa till att öka problem- och lösningsförståelse, och representerar ofta 

sambandet mellan problem och lösningskomponenter, och möjliggör utforskning av effekterna 

av designbeslut, samt förändringar i den verkliga världen. Modeller ger vägledning om hur man 

löser problem, det vill säga hur man söker lösningsutrymmet, och kan sträcka sig från formella, 

matematiska algoritmer som explicit definierar sökprocessen, till informella textliga 

beskrivningar av metoder för god praxis, alternativt någon kombination av dessa (Hevner et al. 

2004).  

 

Vidare är design science teknologiorienterat, och ämnar skapa saker som tjänar människans 

syften. Dess produkter utvärderas mot kriterier som värde eller användbarhet, d v s utvärderas 

efter hur de fungerar. (March och Smith 1995, s.253). Detta innebär att det i DSR finns två 

processer, skapandet av IT-artefakten, samt utvärdering av densamma, för att evaluera 

produktens värde eller användbarhet (March och Smith 1995). 

 

Sju riktlinjer för DSR har, av Hevner et al., i rapporten Design Science in Information System 

Research (2004) föreslagits. Dessa är härledda från den grundläggande principen om DSR, att 

kunskap och förståelse för ett designproblem och dess lösning tillskansas genom att skapa en 

artefakt och använda denna i ett praktiskt syfte. Med detta menat att DSR kräver skapandet av 

en innovativ, ändamålsenlig artefakt (riktlinje ett), för ett specifikt problem och/eller 

problemområde (riktlinje två). Innan artefakten fyller ett syfte, måste den bevisas ha 

användbarhet för det specifika problemet. Därför måste grundlig och genomgående utvärdering 

av artefakten vara avgörande för om den uppfyller sitt syfte (riktlinje tre). Att artefakten är 

innovativ är lika viktigt, d v s att den löser ett hittills olöst problem eller löser ett känt problem 

effektivt eller på ett effektivare sätt än befintliga tillvägagångssätt för att lösa problem (riktlinje 
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fyra). På detta sätt skiljer sig DSR från den praktiska aspekten av design. DSR bygger på 

tillämpningen av rigorösa metoder för både konstruktion och utvärdering av artefakten. 

Artefakten som sådan måste även den vara noggrant definierad, formellt representerad i någon 

form, sammanhängande och internt konsekvent (riktlinje fem). Processen genom vilken 

artefakten skapas, och ofta artefakten som sådan, inkorporerar eller möjliggör i någon 

utsträckning en sökprocess där ett problemutrymme är konstruerat, samt en mekanism som 

utgör en ansats för att hitta en effektiv lösning (riktlinje sex). Slutligen måste resultatet av DSR 

kommuniceras på ett effektivt sätt, både till en tekniskt kunnig publik och en arbetsledande 

publik (riktlinje sju).  

 

Sammantaget innebär detta att DSR, med avsikt att skapa en abstrakt IT-artefakt i form av en 

modell att använda vid analys av ett systems förhållande till dataskyddsförordningens krav på 

inbyggt dataskydd och dataskydd som standard, är lämpligt för att besvara studiens 

frågeställning, samt uppfylla studiens syfte. Studien genomförs med utgångspunkt i riktlinjer 

för DSR framtagna av Hevner et al. (2004), för att säkerställa att det tydligt redogörs för att 

själva analysmodellen utgör forskningsbidraget, hur modellen är framtagen, hur modellen har 

analyserats och utvärderats, samt att analys och utvärdering skett på ett rigoröst sätt. Vidare 

ställer detta krav på att uppsatsens dataanalys är rigorös och välgrundad. 

2.2 Metodik för datainsamling 

Att bekräfta och öka validiteten genom att använda mer än en källa till genererad data kallas 

metodtriangulering (Oates 2006, ss.36-37). För att öka denna studies validitet har således två 

datainsamlingsmetoder valts; litteraturstudie och dokumentanalys. I litteraturstudien 

genomsöks tidigare forskning i syfte att finna stöd för, om sådant finns, samt ge ökad förståelse 

kring, dokumentanalysen, vilken i sin tur bland annat kommer att genomföras på lagtexter. 

 

En litteraturstudie har bland annat som syfte att samla ihop och presentera bevis som stödjer 

uppsatsens påstående om att den faktiskt skapat någon ny kunskap, ett forskningsbidrag. Vidare 

samlas även bevis ihop för att styrka påståenden som att frågeställningen inte bara går, utan att 

den även är värd att undersöka och besvara, att forskningen som görs inte enbart är en repetition 

på tidigare utförda studier, och att uppsatsen har genererat någon form av ny kunskap som inte 

var känd sedan innan.(Oates 2006) 

 

Detta arbete utgår från Oates (2006) riktlinjer för litteraturstudier. Initialt söks, utifrån vissa 

nyckelord, efter litteratur som kan vara av intresse för det valda ämnet. När en lista med 

potentiella referenser är etablerad inhämtas dessa för att ingående kunna studeras. Beroende på 

i vilket medium som referensen finns tillgänglig, kan olika inhämtningssätt, såsom 

internetsökning och bibliotekslån, bli aktuella. Det är viktigt att utvärdera litteraturens 

trovärdighet, vilket kan göras genom att ta reda på huruvida författaren är erkänd, samt om 

litteraturen är publicerad av något universitet, vilket är något som är beaktningsvärt för 

försäkran av hur korrekt litteraturen som skall komma att användas är. Sedan skall den 

insamlade litteraturen läsas, detta för att ge förståelse kring ämnet, och undersöka om 

litteraturen som valts ut faktiskt bidrar till att ge kunskap kring problemet, forskningsfrågan 

och möjligen bidra till en eventuell problemlösning.  Vid läsning är det även viktigt att kritiskt 

granska det som läses och på ett sakligt sätt bedöma dess relevans till det som är tänkt att göras 

i forskningsarbetet (Oates 2006). Detta tillvägagångssätt för litteraturstudien ämnar eftersträva 

att riktlinje fem i DSR-strategin följs, vilken syftar till användande av rigorösa metoder. 
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Dokumentation kan delas upp i två subgrupper, dessa är funna dokument och 

forskningsgenererade dokument. Funna dokument beskrivs som sådana som finns redan innan 

forskningsprocessen för det aktuella arbetet börjat, exempelvis dokumentation som återfinns 

hos de flesta organisationer: arbetsbeskrivningar, manualer för arbetsprocesser. Som dokument 

klassas även den ovan beskrivna traditionella litteraturen (Oates 2006, ss.233-234).  Lagtexter 

skall klassas som funnen dokumentation, detta då de i sig inte är forskningspublikationer utan 

utfärdas av Sveriges riksdag och publiceras i Svensk författningssamling (Regeringskansliet). 

 

Vid insamlandet och bedömningen av dokumentationen är det viktigt att utvärdera huruvida 

denna lämpar sig för själva forskningsarbetet. I detta skede undersöks ifall dokumentationen är 

autentisk samt till vilken grad den är att lita på, d v s, vem står bakom dokumentationen? Ett 

oberoende institut eller en vinstdrivande organisation? Vidare finns det två sätt att analysera 

dokumentation, dels kan dokumentation ses som informationsbärare, eller så kan de ses som 

enskilda objekt (Oates 2006, ss. 237-239). I denna uppsats analyseras lagtext som 

informationsbärare, då syftet är att utröna om det är möjligt att besvara frågeställningen genom 

att skapa en analysmodell som har sin utgångspunkt i insamlad litteratur och lagtexter. 

2.3 Metodik för dataanalys & framtagning av IT-artefakt 

Dataanalysen som skall göras på det kvalitativa data som samlats in är abduktiv, detta då det 

abduktiva tillvägagångsättet, vilket skall ses som mer än bara en blandning av deduktiva och 

induktiva tillvägagångssätt, ter sig lämpligt för uppsatsen syfte. En abduktiv metod är enligt 

Dubois och Gadde (2002) fruktbar om forskarens mål är att upptäcka nya saker, d v s andra 

variabler och andra relationer. I likhet med grounded theory, där ansatsen är att närma sig den 

situation som studeras utan förutfattade idéer om teorier (Oates 2006, s.147), är den abduktiva 

ansatsen främst relaterad till generering och utveckling av en teoretisk modell, snarare än 

bekräftelse på en befintlig teori (Dubois och Gadde 2002, s.559). Vår teoretiska modell är 

avsedd att användas för analys av informationssystem. 

  

Ett lämpligt tillvägagångssätt för att förbereda all data för analys är enligt Oates (2006, s.268) 

att, i den mån det går, samla in alla data i liknande, och helst i samma, format. All insamlad 

dokumentation, inkluderat litteraturen, kommer i enlighet med Oates rekommendationer att 

först gallras; antingen anses dokument vara av intresse och behjälpliga för att besvara 

forskningsfrågorna i uppsatsen och bidra till framtagandet av analysmodellen, eller så anses 

dokumentet beröra ett område som är utanför avgränsningarna för uppsatsen, exempelvis 

dokument som behandlar den rent juridiska aspekten av dataskyddsförordningen eller 

litteratur som behandlar ämnen på en organisatorisk nivå, och exkluderas från vidare analys. 

Vidare behövs mer detaljerad segmentering av information i de dokument som valts ut i 

gallringen. Detta görs utifrån potentiella centrala och/eller återkommande teman och begrepp 

som kan komma att ligga till grund för konstruktionen av analysmodellen. 

Segmentering av insamlat data och funna teman ligger till grund för arbetet med framtagning 

utav analysmodellen som ska utgöra studiens slutresultat, där de centrala begreppen som 

identifierats och valts skall ha spårbarhet, samt finna stöd i, och genom, den insamlade 

litteraturen och dokumentationen som tidigare gåtts igenom. 
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Utifrån ramverket för DSR, som March och Smith (1995)  beskriver, där den första 

dimensionen baseras på vad DSR resulterar i, exempelvis konstruktioner, metoder eller 

teorier, och den andra dimensionen är baserad på bredare typer av design science och 

naturvetenskapliga forskningsaktiviteter, som exempelvis att skapa något, att utvärdera något 

eller rättfärdiga något. Med detta som grund har denna studie som mål att generera en IT-

artefakt i form av en modell (som definieras i avsnitt 2.1) genom aktiviteten Build.  

 

 
Tabell 1. Ramverk för DSR i två dimensioner, forskningsaktiviteter och forskningsresultat. (Källa: March och 

Smith 1995, s.255) 

2.4 Metodik för utvärdering av IT-artefakt 

Vid utvärdering av en IT-artefakt, såsom modellen denna uppsats ämnar ta fram, tas hänsyn 

till kriterier såsom validitet, användbarhet och kvalitet. Validitet syftar till att den 

konstruerade IT-artefakten gör det den är tilltänkt att göra, att den fyller sitt syfte. 

Användbarheten syftar till om modellen har något värde utanför utvecklingsmiljön och på så 

vis skapar värde för andra. En rigorös utvärdering av IT-artefakten kan baseras på en 

kombination av flera kända metoder för utvärdering av vissa typer av IT-artefakter. Det är 

viktigt att notera att viss flexibilitet i hur rigorös denna utvärdering är vid bedömning av nya 

DSR-bidrag görs. Särskilt är detta att beakta kring nya originella artefakter, där endast ett 

Proof-of-Concept kan anses vara tillräckligt. (Gregor och Hevner 2013) 

  

Utifrån Gregor och Hevners resonemang ovan om nya och originella IT-artefakter ämnar 

denna uppsats med den framtagna analysmodellen testa dess validitet, och visa på om den har 

någon användbarhet utanför detta skapande arbete, genom att genomföra Proof-of-Concept 

analyser på de två systemen som Sambruk önskar ha undersökta. 
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2.5 Granskning av metod 

Dessa tillvägagångssätt för insamling av data och genomförande lämpar sig, utifrån studerad 

litteratur inom ämnet väl för denna studie, med detta sagt finns det dock viss problematik och 

begränsningar rörande dokumentanalysen. 

  

Den huvudsakliga källan till data som dataanalysen kommer genomföras på är den funna 

litteraturen och dokument som informationsbärare. Fördelen med en dokumentanalys är enligt 

Oates att mycket dokumentär data snabbt kan anskaffas, är billig och bekvämt. Oates menar 

även att dokumentation ofta är permanent, och mycket är tillgängligt för allmänheten. Detta 

innebär att andra som efterforskar med enkelhet kan stämma av och granska den efterforskning 

som gjorts baserad på dokumentationen, vilket ökar arbetets trovärdighet (Oates 2006, s. 240-

241). Yin uppmärksammar å andra sidan bland annat två begränsningar kring dokumentanalys. 

Den första är låg återhämtbarhet, vilket åsyftar att dokumentationen ibland inte är 

återhämtningsbar, eller att återhämtning är svår. Ibland kan även dokumentation avsiktligt 

blockeras och således göras otillgänglig. Den andra begränsningen är selektivt urval av vilken 

dokumentation som görs tillgänglig, där en ofullständig samling av dokument tyder på 

"fördjupad selektivitet" (Yin 1994, s. 80).  I ett organisatoriskt sammanhang är de tillgängliga, 

och utvalda, dokumenten sannolikt anpassade till företagets policyer och rutiner, och i linje 

med agendan hos organisationens huvudmän. De kan dock också återspegla betoning av den 

särskilda organisationsenheten som hanterar registerhållning, exempelvis Human Resources. 

Dessa två begränsningar som Yin definierat skall, enligt Bowen (2009), snarare ses som 

potentiella brister än stora nackdelar, då dokumentanalys effektivitet erbjuder fördelar som 

tydligt överväger de eventuella begränsningarna (Bowen 2009). Dokumenten som studeras i 

denna studie, d v s lagtexterna och litteraturen, kan utifrån detta inte ses löpa någon större risk 

för att vara fördjupat selekterad. Då lagtexter i regel ställs ut av stater eller unioner kan dess 

tillgänglighet att ses som god, till skillnad från om en vinstdrivande organisation hade ansvarat 

för dokumentationen. Samtidigt kan vi dock inte med säkerhet garantera att dokumentationen 

återfinns för vidare forskning, även om allt tyder på det. 
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3 Dokument- och litteraturstudie 

Även om konceptet Privacy-by-Design, utformat av Ann Cavoukian i början av 1990-talet, har 

blivit del av lagstiftningar runt om i världen (Cavoukian 2013), så som i Europeiska Unionens 

kommande dataskyddsförordning, är dess konkreta genomförande fortfarande oklart (Danezis, 

Domingo-Ferrer, Hansen, Hoepman, Metayer, Tirtea och Schiffner 2014, s. iii). 

  

EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet, ENISA, har med sin rapport Privacy and Data 

Protection by Design (Danezis et al. 2014) ämnat överbrygga klyftan mellan 

dataskyddsförordningens rättsliga ramverk och de tekniska genomförandeåtgärder som i 

dagsläget finns tillgängliga. Metastudien inventerar befintliga tillvägagångssätt, strategier för 

integritetsdesign, samt tekniska byggstenar av olika mognadsgrad från forskning och 

utveckling, och har både fungerat som en utgångspunkt för vidare efterforskning, samt i sig 

utgjort ett väsentligt bidrag till denna studies kunskapsinventering. 

 

Dokument- och litteraturstudien tar sin startpunkt i dataskyddsförordningen och fortskrider 

därefter med att belysa dataskyddsmål, dataskyddsprinciper, samt strategier för 

integritetsskyddsdesign, vilka alla kan användas för att uppnå de syften som åsyftas i 

dataskyddsförordningens artikel 25, och som visat sig ha en relativt komplex relationsstruktur. 

3.1 Dataskyddsförordningen 

Dataskyddsförordningen, med det fullständiga namnet EUROPAPARLAMENTETS OCH 

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 

med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och 

om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), är motiverad av 173 skäl 

och består av 99 artiklar uppdelade på 11 kapitel. Nedan beskrivs de två för studien mest 

centrala artiklarna, artikel 5 och artikel 25, vilka behandlar generella principer, respektive 

principen om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. 

3.1.1 Artikel 5, Principer för behandling av personuppgifter 

Artikel 5, Principer för behandling av personuppgifter, beskriver de grundläggande principerna 

som gäller vid behandling av personuppgifter. Artikeln lyder: 

1.   Vid behandling av personuppgifter ska följande gälla: 

a) Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i 

förhållande till den registrerade (laglighet, korrekthet och öppenhet). 

b) De ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål 

och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. 

Ytterligare behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller 

historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 

ska inte anses vara oförenlig med de ursprungliga ändamålen 

(ändamålsbegränsning). 

c) De ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de 

ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering). 
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d) De ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga 

åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i 

förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål 

(korrekthet). 

e) De får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den 

registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka 

personuppgifterna behandlas. Personuppgifter får lagras under längre perioder i den 

mån som personuppgifterna enbart behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, 

vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet 

med artikel 89.1, under förutsättning att de lämpliga tekniska och organisatoriska 

åtgärder som krävs enligt denna förordning genomförs för att säkerställa den 

registrerades rättigheter och friheter (lagringsminimering). 

f) De ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för 

personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och 

mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av 

lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder (integritet och konfidentialitet). 

2. Den personuppgiftsansvarige ska ansvara för och kunna visa att punkt 1 efterlevs  

(ansvarsskyldighet). 

 

Artikeln etablerar teman och begrepp som är återkommande i dataskyddsförordningen, och 

belyser att hantering av personuppgifter ska ske lagenligt, korrekt och öppet, samt att 

personuppgifter enbart ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål, 

och senare ej användas till annat än dessa. Personuppgifter som samlas in ska vara adekvata, 

relevanta och inte för omfattande, samt att åtgärder för uppgifternas korrekthet måste vidtas. 

Vidare uttrycks att personuppgifter ej får lagras längre än nödvändigt, och att säkerhet för 

personuppgifterna måste säkerställas, med en för personuppgiftshanteringen ansvarig person 

som ska kunna visa att principerna efterlevs. De konkreta begrepp som etableras är laglighet, 

korrekthet, öppenhet, ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, lagringsminimering, 

integritet och konfidentialitet, samt ansvarsskyldighet. 

3.1.2 Artikel 25, Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard 

Artikel 25, Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard, uttrycker att dataskydd ska vara en 

integrerad del av system som hanterar personuppgifter. Artikeln lyder: 

Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard 

1. Med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnader och 

behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande 

sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter ska den 

personuppgiftsansvarige, både vid fastställandet av vilka medel behandlingen utförs med 

och vid själva behandlingen, genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder – 

såsom pseudonymisering – vilka är utformade för ett effektivt genomförande av 

dataskyddsprinciper – såsom uppgiftsminimering – och för integrering av de nödvändiga 

skyddsåtgärderna i behandlingen, så att kraven i denna förordning uppfylls och den 

registrerades rättigheter skyddas. 

2. Den personuppgiftsansvarige ska genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska 

åtgärder för att, i standardfallet, säkerställa att endast personuppgifter som är nödvändiga 

för varje specifikt ändamål med behandlingen behandlas. Den skyldigheten gäller mängden 

insamlade personuppgifter, behandlingens omfattning, tiden för deras lagring och deras 

tillgänglighet. Framför allt ska dessa åtgärder säkerställa att personuppgifter i 
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standardfallet inte utan den enskildes medverkan görs tillgängliga för ett obegränsat antal 

fysiska personer. 

3. En godkänd certifieringsmekanism i enlighet med artikel 42 får användas för att 

visa att kraven punkterna 1 och 2 i den här artikeln följs. 

 

Artikelns första punkt kan ses som ett förbindelseelement mellan dataskyddsförordningen som 

helhet och den tekniska utformningen av system, då det i artikeln står att läsa att lämpliga och 

tekniska åtgärder ska genomföras på ett sådant sätt att så att kraven i dataskyddsförordning, i 

standardfallet, uppfylls. Bortsett från de som exempel omnämnda tekniska åtgärderna, 

pseudonymisering och uppgiftsminimering, uttrycker artikeln dock inte hur genomförande av 

åsyftade tekniska åtgärder ska ske. 

3.2 Dataskyddsmål 

Utvecklare av IT-system har länge arbetat med dataskyddsmål som redskap för att värdera 

risker och undersöka eventuella skador som kan komma av att önskad skyddsnivå inte uppnås. 

(Hansen september-2011) De mest etablerade begreppen, sekretess, integritet och tillgänglighet 

är del av den så kallade CIA-triaden, där CIA är en akronym för de engelska begreppen 

confidentiality (sekretess), integrity (integritet) och availability (tillgänglighet). Sekretess 

innebär att information enbart finns tillgängligt för de som behöver ha tillgång till 

informationen för att utföra en uppgift, integritet innebär att enbart auktoriserade skall kunna 

lägga till eller modifiera information, och tillgänglighet innebär att information alltid måste 

vara tillgänglig när och om den behövs. (Vaggelakos 2011) 

 

Även om CIA-triaden är behjälplig vid eftersträvan av att nå god datasäkerhet vid 

systemutveckling är detta dock, enligt Marit Hansen, verksam vid Oberoende centrum för 

integritetsskydd (ULD), inte tillräckligt med avseende på integritetsfrågor och den information 

som finns i systemen, då CIA-triaden endast återspeglar informationssäkerhetsperspektivet 

(Hansen september-2011). 

 

Hansen har därför definierat tre nya personuppgiftsspecifika dataskyddsmål, strukturellt lika 

CIA-triaden, vilket innebär att de i praktisk tillämpning passar som komplement till CIA-

triadens skyddsmål. Skyddsmålen representerar de tre viktigaste kraven ur ett 

integritetsperspektiv: olänkbarhet (unlinkability), transparens (transparency) och 

intervenabilitet (intervenability). Olänkbarhet syftar till att skilja data från processer, vilket 

betyder att processer måste drivas på ett sådant sätt att integritetskänsliga data inte kan 

sammankopplas med någon annan uppsättning av data utanför den egna domänen, då dessa kan 

bidra till att identifiera en individ. Transparens syftar till att ha en lämplig nivå av transparens 

i de processer som är relaterade till integritetskänsligt data, och säkerställer att all 

sekretessrelaterad datahantering, inkluderande det lagliga och organisatoriska sammanhanget, 

kan förstås och återskapas när som helst. Informationen måste finnas tillgänglig under hela 

datahanteringens livscykel, och bedömning av hur informationen kommuniceras skall göras 

med hänsyn till målgrupp. Intervenabilitet ger involverade parter möjlighet att göra 

invändningar mot pågående eller planerade sekretessrelaterade databehandlingen, och syftar till 

att korrigerande åtgärder, vid behov, skall kunna göras. 

Att arbeta med dataskyddsmål innebär att balansera kraven från de sex olika skyddsmålen, vad 

gäller datahantering, och tekniska, samt organisatoriska, processer. Vid beslut om designval 



 14 

och lämpliga skyddsåtgärder kan vägledning för att vikta kraven mot varandra kan fås genom 

hänsynstagande till lagenlighet, rättvisa och ansvarighet. (Danezis et al. 2014, s. 7) 

3.3 Dataskyddsprinciper 

Med sin metastudie Privacy and Data Protection by Design (Danezis et al. 2014) ämnar EU:s 

byrå för nät- och informationssäkerhet, ENISA, bidra till att överbrygga klyftan mellan 

dataskyddsförordningens rättsliga ramverk och de tekniska genomförandeåtgärder som i 

dagsläget finns tillgängliga, och således öka kunskapen kring hur informationssystem kan 

utformas för att möta kraven på dataskyddsförordningens krav på inbyggt dataskydd och 

dataskydd som standard. Rapporten understryker att individens integritet bör beaktas redan i ett 

systems planeringsstadium, och härleder nio huvudsakliga integritets- och dataskyddsprinciper 

från dataskyddsförordningens rättsliga ramverk. De nio dataskyddsprinciperna som härleds är 

lagenlighet, samtycke, persondata bundet till specifika ändamål, nödvändighet och 

dataminimering, transparens och öppenhet, individens rättigheter, informationssäkerhet, 

ansvarighet, samt Privacy-by-Design, och är alla, med undantag av lagenlighet, av Hansen 

(september-2011) relaterade till de ovan redogjorda dataskyddsmålen (se tabell 2, samt tabell 

3). 

 

 
 Olänkbarhet Transparens Intervenabilitet Annat 

Lagenlighet     

Samtycke  X X  

Persondata bundet till 
specifika ändamål 

X    

Nödvändighet och 
dataminimering 

X    

Transparens och öppenhet / 
Individens rättigheter 

 X X  

Informationssäkerhet    CIA-triaden 

Ansvarighet  X X Integritet 

 

Tabell 2. Relationer mellan dataskyddsprinciper och dataskyddsmål. (Källa: Hansen september-2011, s. 27). 

Dataskyddsprinciperna transparens och öppenhet, samt individens rättigheter, presenteras i tabellen gemensamt. 

 

Dataskyddsprincipen lagenlighet syftar till att behandling av personuppgifter endast är tillåtet 

om vissa specifika villkor är uppfyllda. Denna, enligt dataskyddsförordningen grundläggande 

princip, är inte internationellt vedertagen, då motsatt princip, d v s att all typ av behandling av 

personuppgifter är laglig om det uttryckligen inte är förbjudet, gäller i flera länder utanför EU. 

Som exempel på villkor för laglighet kan nämnas krav på samtycke från den individ vars 

personuppgifter skall behandlas, alternativt att behandlingen sker av nödvändighet som ett led 

i myndighetsutövning, samt att personuppgifter endast får behandlas om det sker för ett eller 

flera specifika ändamål. 

 

Samtycke, som adresserar dataskyddsmålen transparens och intervenabilitet, krävs för att 

databehandling rörande en individs personuppgifter skall vara lagenlig, och skall ges genom ett 

uttalande eller genom en entydig bekräftande handling. För att samtycket ska vara lagenligt 

krävs att det är specifikt, underrättat, och tydligt. En samtyckesförklaring är giltig enbart om 

samtliga dessa krav är uppfyllda, vilket innebär att transparens är en förutsättning för samtycke. 

Två saker som kan bidra till att individer inte är tillräckligt underrättade, och således påverka 
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validiteten i ett givet samtycke, är komplexitet och att individens fokus inte alltid är riktat på 

vad som ges samtycke till, vilka exempelvis kan uppkomma i situationer där ”allt-eller-inget”-

villkor tillämpas, eller vid samtycken rörande medicinska frågor. 

 

Dataskyddsprincipen persondata bundet till specifika ändamål innebär att 

personuppgiftsinsamling enbart får ske för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade 

ändamål, och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål, och 

adresserar dataskyddsmålet olänkbarhet. Syftet med behandlingen av persondata måste vara 

legitimt samtidigt som det måste specificeras och deklareras innan insamling får göras.   

 

Nödvändighet och data minimering, adresserade dataskyddsmålet olänkbarhet, innebär att 

enbart persondata som är nödvändigt för respektive ändamål får behandlas. Vid insamling, samt 

vid efterföljande databehandling, ska personuppgifter undvikas, alternativt så långt det går 

minimeras till en så liten mängd data som möjligt. Följaktligen måste persondata raderas, 

alternativt anonymiseras, i samma stund som de inte längre behövs för de specifika ändamål de 

samlats in för. 

 

Transparens och öppenhet syftar till att alla relevanta intressenter får tillräckligt med 

information om insamlandet och användandet av deras persondata, och adresserar 

dataskyddsmålen transparens och intervenabilitet. Vidare måste det även säkerställas att 

intressenterna är införstådda i de möjliga risker som behandlingen av data kan medföra, samt 

vilka åtgärder de kan vidta om de vill kontrollera behandlingen. Transparens är ett nödvändigt 

krav för databehandling då individer är beroende av information för att kunna utöva sina 

rättigheter, samt även för personuppgiftsansvariges behov av utvärdering och 

dataskyddsmyndigheters övervakning enligt delegerat ansvar. 

 

Dataskyddsprincipen Individens rättigheter åsyftar att en individ har rätt att få tillgång till, samt 

korrigera, blockera och radera sina uppgifter, vilket gör att den adresserar dataskyddsmålen 

transparens och intervenabilitet. Vidare har individen även rätt att återkalla sitt givna samtycke 

för framtida behandling av personuppgifter. Dessa rättigheter bör stödjas på ett sådant sätt att 

individen på ett effektivt och bekvämt sätt kan utöva sina rättigheter. 

 

Informationssäkerhet adresserar den traditionella CIA-triadens datasskyddsmål sekretess, 

integritet och tillgänglighet. Alla dessa mål är viktiga ur både dataskydds- och 

integritetsskyddsperspektiv, då obehörig åtkomst, bearbetning, manipulation, förlust, och 

skadegörelse av personuppgifter skall förhindras. Vidare måste personuppgifterna vara korrekta 

och riktiga, och de organisatoriska och tekniska processerna för att hantera uppgifterna måste 

på ett lämpligt sätt möjliggöra för enskilda att utöva sina rättigheter. 

 

Innebörden av ansvarighet, adresserande dataskyddsmålen transparens, intervenabilitet och 

integritet, är att säkerställa och kunna visa att organisationer följer principerna om integritets- 

och dataskydd, och andra juridiska krav. Detta kräver tydlig ansvarsfördelning, intern och 

extern revision, samt kontroll över all databehandling som görs.  

 

Privacy-by-Design, PbD, bygger på insikten av att det är att föredra att designen av 

sekretessfunktioner sker redan i början i designprocessen, snarare än att försöka anpassa ett 

system senare i utvecklingsprocessen, och adresserar genom sina sju underliggande principer 

samtliga dataskyddsmål. Att involvera skapandet av sekretessfunktionerna redan från början 

stödjer principen om fullständigt skydd för persondata och användning genom hela dess 
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livscykel. Vidare innebär principen att individens data i systemens standardinställningar ska 

vara skyddat mot integritetsrisker. Vid systemdesign påverkar detta val av vilka 

systemfunktioner som skall vara inkluderade som standard, och vilka som skall kunna 

konfigureras. Detta innebär i många fall att en integritetsanpassad standard inte skulle tillåta en 

utökad funktionalitet utan att användaren uttryckligen väljer att aktivera denna funktionalitet. 

Dataskyddsprincipen Privacy-by-Designs grundläggande principer är: proaktiv inte reaktiv, 

sekretess som standardinställning, sekretess inbäddat i design, full funktionalitet – positiv 

summa - ej noll-summa, fullständigt livscykelskydd, synlighet och transparens – håll det öppet, 

samt värna individens integritet – håll det användarcentrerat (Cavoukian 2013), vilka Hansen 

(september-2011) har relaterat till de ovan redogjorda dataskyddsmålen (se tabell 3). Hansen 

(september-2011) har även belyst om PbD-principerna specifikt fokuserar på att tackla 

inbäddning av specifika egenskaper i systemdesignprocessen, samt om principerna har som 

funktion att balansera samspelet mellan olika dataskyddsmål (se tabell 3). 

 
 Del av designprocessen Balanserings-

kriterier 
Adressering av 

specifikt skyddsmål 
(om sådan finns) 

Proaktiv inte Reaktiv X 
(innan riskbedömning gjorts) 

 Riskförebyggande: 
CIA-triaden, 

Sekretess som 
standardinställning 

 X  

Sekretess inbäddat i design X   

Full funktionalitet – positiv 
summa - ej noll-summa 

X 
(val av skyddsåtgärder) 

X  

Fullständigt livscykelskydd X 
(genom hela livscykeln) 

X CIA-triaden, 
eventuellt 

olänkbarhet 

Synlighet och transparens 
– håll det öppet 

 X Transparens 

Värna individens integritet – 
håll det användarcentrerat 

 X Intervenabilitet 

Tabell 3. Relationer mellan principer för Dataskydd genom design och som standard och dataskyddsmål. (Källa: 

Hansen september-2011, s. 27).  
 

PbD-principen proaktiv inte reaktiv syftar till att, som en del av designprocessen, verka 

proaktivt snarare än reaktivt, och förutse och förhindra sekretessintrång innan de förverkligas, 

och har således relation till CIA-triadens dataskyddsmål, sekretess, integritet och tillgänglighet.  

Privacy-by-Design erbjuder inte korrigerande åtgärder vid överträdelser, utan syftar till att 

förhindra att överträdelserna uppstår. Med sekretess som standardinställning menas att om det 

är något vi kan vara säkra på så är det standardregler och standardinställningar. PbD eftersträvar 

att leverera maximal grad av säkerhet för personuppgifter genom att säkerställa att persondata 

automatiskt skyddas i ett visst IT system, vilket samtidigt innebär att olika dataskyddsmål måste 

viktas mot varandra. Det ska inte krävas någon åtgärd från en individ för att säkerställa att 

dennes uppgifter är skyddade, skyddet skall vara inbyggt i systemet. Sekretess inbäddat i design 

syftar till att sekretesskydd skall vara inbäddat i affärsmetoder samt design och arkitektur av 

informationssystem, och ej vara ett påbyggt tillägg till ett befintligt system. Detta 

designprocessperspektiv resulterar i att integritet blir en del av tjänstens funktionalitet, och är 

integrerat utan att minska systemets funktionalitet. Full funktionalitet – positiv summa – ej noll-

summa syftar till att, genom att i designprocessen balansera dataskyddsmål mot varandra, 

tillgodose alla legitima intressen och mål. Detta genom undvikande av falska dikotomier, såsom 

sekretess mot säkerhet, och utan onödiga avvägningar, vilket visar att det genom en positiv-

summa strategi är möjligt att uppnå båda. Fullständigt livscykelskydd innebär att 
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personuppgiftsskydd ska vara inbyggt i systemet redan innan den första informationen samlas 

in, och sträcka sig genom hela livscykeln för de berörda uppgifterna, vilket berör 

designprocessen och fordrar att dataskyddsmål vägs mot varandra för att hantera CIA-triadens 

dataskyddsmål, sekretess, integritet och tillgänglighet, samt möjligen dataskyddsmålet 

olänkbarhet. Starka säkerhetsåtgärder är, från cykelns början till slut, vitala för integriteten, och 

säkerställer att all berörd data sparas säkert, och sedan på ett säkert vis, och i god tid, destrueras 

när data inte längre behövs. Synlighet och transparens – håll det öppet, adresserar, som namnet 

antyder, dataskyddsmålet transparens, och syftar till att, oavsett affärsmetod eller använd 

teknologi, försäkra alla intressenter om att personuppgifter hanteras enligt uppställda krav och 

angivna löften, och att detta kan verifieras av oberoende. Detta innebär att ett övervägande av 

hur olika dataskyddsmål ska hanteras i förhållande till varandra måste göras. Beståndsdelar och 

funktioner ska förbli synliga och transparenta för både användare och leverantörer. Värna 

individens integritet – håll det användarcentrerat adresserar dataskyddsmålet intervenabilitet, 

och åsyftar att Privacy-by-Design mer än något annat syftar till att skydda individens intressen 

genom att dataoperatörer och systemarkitekter erbjuder åtgärder såsom starkt 

integritetsgrundskydd, lämplig information, samt användarvänliga alternativ, vilket kräver 

avvägningar kring hur olika dataskyddsmål ska hanteras i relation till varandra. System skall 

vara användarcentrerade. 

3.4 Strategier för integritetsskyddsdesign 

En designstrategi beskriver ett grundläggande tillvägagångssätt för att uppnå ett visst 

designmål, och gynnar vissa strukturella organiseringar över andra. En designstrategi har 

egenskaper som gör att den kan särskiljas från andra tillvägagångssätt som ämnar uppnå samma 

mål. En strategi för integritetsskyddsdesign kan ses som en designstrategi som har som mål att 

uppnå en viss nivå av personuppgiftsskydd. Det innebär inte nödvändigtvis att ett system måste 

struktureras på ett visst sätt, även om strategin kan medföra begränsar i möjliga strukturella 

realiseringar. Detta innebär att integritetsskyddsdesignstrategierna även är tillämpliga under 

systemutvecklingsfaser såsom konceptutveckling och analys. (Danezis et al. 2014, s.18) 

Hoepman (juni-2014) har identifierat fyra dataorienterade strategier för 

integritetsskyddsdesign, aggregation, dölj, separation, samt uppgiftsminimering, vilka 

samtliga i huvudsak är relaterade till dataskyddsprincipen nödvändighet och dataminimering, 

och således dataskyddsmålet olänkbarhet. Utifrån definitionen ovan kan även 

pseudonymisering, som exemplifierar lämpliga tekniska åtgärder i dataskyddsförordningens 

artikel 25, punkt ett, samt lagringsminimering, vilken omnämns i dataskyddförordningens 

artikel 5, punkt 1e, ses som strategier för integritetsskyddsdesign. 

 

Strategin aggregation åsyftar till att skapa en design där personuppgifter behandlas på högsta 

möjliga genomförbara nivå. Detta innebär att uppgifterna inte är direkt relaterade till en specifik 

individ. (Hoepman juni-2014) Det kan exempelvis handla om bearbetning av statistiska data, 

där till exempel användning av värden aggregerade från grupper av individer kan användas 

istället för att använda personuppgifter direkt relaterade till individer.  

  

Strategin dölj baseras på en uppfattning om att alla personuppgifter, och deras inbördes 

förhållanden, bör döljas på ställen där de annars lätt kan ses. Den logiska grunden för denna 

uppfattning är att om personuppgifter döljs på ställen där de annars lätt kan ses så kan de inte 

lika lätt missbrukas. Vem uppgifter ska döljas för är beroende av det sammanhang där strategin 

tillämpas. I vissa fall, till exempel där information skapas automatiskt, så som 
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kommunikationsmönster, ska data döljas för alla, medan information i andra fall enbart ska 

döljas för obehöriga, så som vid legitim informationsinsamling och bearbetning. (Hoepman 

juni-2014) 

 

Strategin separation syftar till att öka integritetsskyddet genom att skapa en design som gör det 

mer arbetsamt att skapa kompletta personprofiler. Detta åstadkoms genom att, närhelst det är 

möjligt, separera bearbetning av data, samt separera lagring av olika typer av data. Separering 

vid bearbetning skapas genom att distribuera behandling av uppgifter som tillhör samma individ 

över flera olika enheter. Separering vid lagring kan ske genom att data sparas i olika filer 

lokaliserade på skilda platser, eller i skilda tabeller i databaser. Separering bör, vad gäller 

gruppering av data, ske på lägsta möjliga nivå. Genom att använda sig av pseudonymisering i 

kombination med separation ökas integritetsskyddsnivån ytterligare då det komplicerar 

sammankoppling av olika datakällor relaterade till samma person. (Hoepman juni-2014) 

 

Strategin uppgiftsminimering åsyftar att designen utformas så att den mängd persondata som 

bearbetas ska begränsas till minsta möjliga. Genom att säkerställa att inga eller inga onödiga 

uppgifter samlas in begränsas risk och eventuella skadeverkningar av en möjlig 

sekretesstörning. Användning av strategin uppgiftsminimering innebär att man måste svara på 

frågan om huruvida behandlingen av personuppgifter är proportionell, med hänsyn till syftet, 

och huruvida inget annat mindre personuppgiftsomfattande sätt finns för att uppnå samma syfte. 

Beslutet att samla in personuppgifter kan ske i design eller vid programkörning. (Hoepman 

juni-2014) 

 

Pseudonymisering åsyftar att behandling av personuppgifter ska ske på ett sätt som innebär att 

personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik individ utan att kompletterande 

uppgifter används, under förutsättning att dessa kompletterande uppgifter förvaras separat och 

är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte 

tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person. (dataskyddsförordningen artikel 4, 

punkt 5) Pseudonymisering kan således ses skydda en individ från att identifieras genom att 

datauppsättningar utanför systemets egen domän inte kan sammankopplas med de berörda 

personuppgifterna, vilket relaterar pseudonymisering med dataskyddsmålet olänkbarhet. 

Vidare kan pseudonymisering ses ha viss relation till integritetsskyddsdesignstrategin dölj, då 

pseudonymisering innebär att, även om personuppgifterna i sig inte döljs, så döljs uppgiften om 

vilken individ som personuppgifterna tillhör, vilket innebär att även denna strategi kan relateras 

till dataskyddsprincipen nödvändighet och dataminimering. 

 

Lagringsminimering åsyftar att lagring av personuppgifter ska begränsas till minsta möjliga. 

Lagringsminimering har två perspektiv. Det ena perspektivet är mängden data som lagras, 

vilket ovan behandlas i strategin uppgiftsminimering. Det andra perspektivet är lagringstid, d v 

s hur länge personuppgifterna lagras. Dataskyddsförordningen uttrycker att lämpliga tekniska 

och organisatoriska åtgärder ska säkerställa den registrerades rättigheter och friheter 

(dataskyddsförordningen artikel 5, punkt 1e), vilket innebär att strategin lagringminimering 

adresserar dataskyddsprinciperna persondata bundet till specifika ändamål, nödvändighet och 

dataminimering, individens rättigheter, samt informationssäkerhet. 
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4 Analysmodellen (IT-artefakt) 

De begrepp som används i analysmodellen som presenteras i detta avsnitt är härledda från 

ovanstående litteratur- och dokumentanalys. Analysbegreppen är framtagna och utvalda genom 

segmentering och tematisk kodning av genomgångna dokument och genomgången litteratur, 

och finner stöd i dataskyddsförordningens artikel 25, dataskyddsmål, dataskyddsprinciper, samt 

strategier för integritetsskyddsdesign, olika typer av begrepp som visat sig ha en intrikat 

relationsstruktur. Samtliga analysbegrepp har relationer till dataskyddsprinciper, vilka samtliga 

är relaterade till mer än ett analysbegrepp, vilket innebär att samtliga dataskyddsmål adresseras. 

Med dessa multipla relationer till varje analysbegrepp så finner vi det rimligt att analysmodellen 

utgör ett redskap för en heltäckande analys av hur ett system ur ett tekniskt perspektiv förhåller 

sig till dataskyddsförordningens krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Nedan 

följer en genomgång av analysmodellens begrepp. 

 

Lagenlighet syftar till att behandling av personuppgifter endast är tillåtet om vissa specifika 

villkor är uppfyllda. Som exempel på villkor för laglighet kan nämnas krav på samtycke från 

den individ vars personuppgifter skall behandlas, alternativt att behandlingen sker av 

nödvändighet som ett led i myndighetsutövning, samt att personuppgifter endast får behandlas 

om det sker för ett eller flera specifika ändamål. Analysbegreppet lagenlighet är liktydigt med 

dataskyddsprincipen lagenlighet, samt även relaterad till dataskyddsprincipen samtycke. 

 

Samtycke krävs för att databehandling rörande en individs personuppgifter skall vara lagenlig, 

och skall ges genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling. För att 

samtycket ska vara lagenligt krävs att det är specifikt, underrättat, och tydligt. En 

samtyckesförklaring är giltig enbart om samtliga dessa krav är uppfyllda. Analysbegreppet 

samtycke är analogt med dataskyddsprincipen samtycke, samt även relaterad till 

dataskyddsprinciperna transparens och öppenhet, och individens rättighet. 

 

Transparens syftar till att alla relevanta intressenter får tillräckligt med information om 

insamlande och användandet av deras persondata, samt att intressenterna är införstådda i de 

möjliga risker som behandlingen kan medföra, och vilka åtgärder de kan vidta för korrigering. 

Analysbegreppet transparens relaterar till dataskyddsprinciperan transparens och öppenhet, 

individens rättigheter, samt Privacy-By-Design. 

 

Ändamålsbegränsning innebär att personuppgiftsinsamling enbart får ske för särskilda, 

uttryckligt angivna och berättigade ändamål, och inte senare behandlas på ett sätt som är 

oförenligt med dessa ändamål. Syftet med behandlingen av persondata måste dessutom vara 

legitimt, samt specificeras och deklareras innan insamling får göras. Analysbegreppet 

ändamålsbegränsning är analog med dataskyddsprincipen persondata bundet till specifika 

ändamål. 

 

Korrekthet syftar till att personuppgifter ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. 

Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga raderas 

eller rättas utan dröjsmål. Analysbegreppet korrekthet relaterar till dataskyddsprinciperna 

persondata bundet till specifika ändamål, individens rättigheter, samt informationssäkerhet. 

 

Sekretess åsyftar att personuppgifter måste förbli konfidentiella. Analysbegreppet sekretess 

relaterar till dataskyddsprinciperna informationssäkerhet och Privacy-By-Design. 
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Integritet & konfidentialitet syftar till att personuppgifter ska behandlas på ett sätt som 

säkerställer lämplig säkerhet för dessa. Särskild hänsyn ska tas till de risker som behandling 

medför, i synnerhet från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till 

obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller 

på annat sätt behandlats. Analysbegreppet integritet & konfidentialitet relaterar till 

dataskyddsprincipen ansvarighet. 

 

Uppgiftsminimering åsyftar att mängden persondata som bearbetas ska begränsas till minsta 

möjliga mängd. Genom att säkerställa att inga eller inga onödiga uppgifter samlas in begränsas 

risk och eventuella skadeverkningar av en möjlig sekretesstörning. Analysbegreppet 

uppgiftsminimering är analogt med integritetsskyddsdesignstrategin uppgiftsminimering och 

relaterar till dataskyddsprinciperna persondata bundet till specifika ändamål, nödvändighet 

och dataminimering, samt Privacy-By-Design, och är i dataskyddsförordningens artikel 25, 

punkt ett, omnämnt som exempel på teknisk åtgärd för att möta förordningens krav. 

 

Lagringsminimering åsyftar att lagring av personuppgifter ska begränsas till minsta möjliga. 

Lagringsminimering har två perspektiv. Det ena perspektivet är mängden data som lagras, 

vilket ovan behandlas i analysbegreppet uppgiftsminimering. Det andra perspektivet är 

lagringstid, d v s hur länge personuppgifterna lagras. Analysbegreppet lagringsminimering är 

analogt med integritetsskyddsdesignstrategin lagringminimering, vilken omnämns i 

dataskyddsförordningen, artikel 5, punkt 1e, och har relationer till dataskyddsprinciperna 

persondata bundet till specifika ändamål, nödvändighet och dataminimering, individens 

rättigheter, samt informationssäkerhet. 

 

Pseudonymisering åsyftar att behandling av personuppgifter ska ske på ett sätt som innebär att 

personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik individ utan att kompletterande 

uppgifter används, under förutsättning att dessa kompletterande uppgifter förvaras separat och 

är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte 

tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person. Analysbegreppet pseudonymisering 

är analogt med integritetsskyddsdesignstrategin pseudonymisering, vilken omnämns i 

dataskyddsförordningens artikel 25, punkt 1, och har relationer till dataskyddsprinciperna 

nödvändighet och dataminimering, samt Privacy-by-Design. 

 

Separation syftar till att öka integritetsskyddet genom att göra det mer arbetsamt att skapa 

kompletta personprofiler, vilket kan åstadkommas genom att separera bearbetning av data, samt 

separera lagring av olika typer av data. Separering vid bearbetning skapas genom att distribuera 

behandling av uppgifter över flera enheter. Separering vid lagring kan ske genom att lagra data 

i olika filer lokaliserade på skilda platser, eller i skilda tabeller i databaser. Separering bör ske 

på lägsta möjliga nivå. Analysbegreppet separation är analogt med 

integritetsskyddsdesignstrategin separation, och är relaterat till dataskyddsprincipen 

nödvändighet och dataminimering. 

 

Aggregation åsyftar till att personuppgifter behandlas på högsta möjliga genomförbara nivå. 

Detta innebär att uppgifterna inte är direkt relaterade till en specifik individ. Det kan exempelvis 

handla om att använda värden aggregerade från grupper vid bearbetning av statistiska data. 

Analysbegreppet aggregation är liktydigt med strategin för integritetsskyddsdesign 

aggregation, och är relaterad till dataskyddsprincipen nödvändighet och dataminimering. 
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Dölj åsyftar att alla personuppgifter, samt deras inbördes förhållanden, bör döljas på ställen där 

de annars lätt kan ses, då personuppgifter som döljs inte lika lätt kan missbrukas. Vem uppgifter 

ska döljas för beror på det sammanhang där strategin tillämpas. Analysbegreppet dölj är analogt 

med integritetsskyddsdesignstrategin dölj, och är relaterat till dataskyddsprincipen 

nödvändighet och dataminimering. 

 

 

 
Figur 2. Schematisk bild över härledning av analysbegrepp. 

 

Figur 2 illustrerar härledning av analysbegrepp. De relationer som beskrivits i detta kapitel är 

de relationer som direkt relaterar till analysbegreppen, nederst i illustrationen. Relationer 

mellan dataskyddsförordningens artikel 25 och förordningens övriga artiklar illustreras ej. 

 

Figur 3 illustrerar den framtagna analysmodellen för inbyggt dataskydd och dataskydd som 

standard i sin helhet. 
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Figur 3. Analysmodell för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. 
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5 Proof-of-Concept (evaluering) 

I detta avsnitt beskrivs evalueringen, Proof-of-Concept, av framtagen analysmodell för inbyggt 

dataskydd och dataskydd som standard. Evalueringen är gjord i två iterationer på två olika 

system framtagna av det interkommunala samarbetsorganet Sambruk. Evalueringen syftar till 

att undersöka analysmodellens validitet, d v s om analysmodellen uppfyller önskad 

funktionalitet, och användbarhet, d v s om analysmodellen kan ses ha ett värde utanför 

utvecklingsmiljön. 

 

I detta analysarbete har systemens funktionalitet, genom abduktiv dokumentanalys och 

tematisk kodning, strukturerats efter grundfunktionaliteter för system, insamling av data, 

bearbetning av data, distribution av data, samt lagring av data (Laudon och Laudon 2014, s.45). 

Utöver dessa funktionaliteter har även initiering av användarsession analyserats. 

Analysmodellens begrepp har systematiskt relaterats till respektive systems initiering och 

systemfunktionaliteter. 

 

Av modellens tretton analysbegrepp kunde sju stycken begrepp direkt relateras till 

applikationsnivåfunktionalitet för de analyserade systemen. De dataskyddsbegrepp av generell 

karaktär, vilka inte direkt kunde förbindas till någon specifik systemfunktionalitet, lagenlighet, 

samtycke, transparens, ändamålsbegränsning, korrekthet, samt sekretess, lämnas utanför 

genomgången nedan. Samtidigt bör framhållas att hur systemen förhåller sig till dessa generella 

dataskyddsbegrepp påverkas av hur systemen förhåller sig till de 

systemfunktionalitetsrelaterade analysbegrepp som nedan gås igenom. 

 

Av de totalt 46 analyspunkterna har 17 stycken punkter motiverat noteringar kring hur systemen 

förhåller sig till analysbegreppen. 

5.1 Studerade system 

 
Figur 4. Illustration av systemavgränsning. (Källa: Sambruk maj-2017) 
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5.1.1 Multifråga 

Multifråga ämnar att effektivisera de involverade kommunernas kommunala e-service. 

Multifråga är ett webbaserat system som används av handläggare på kommunen för att på ett 

effektivare sätt än de traditionella hämta in fullständiga ekonomiska uppgifter, från flera statliga 

myndigheters system, för en individ som söker ekonomiskt bistånd. Multifråga hämtar idag in 

information från fem olika håll. Dessa är CSN, Socialförsäkring (Pensionsmyndigheten och 

Försäkringskassan), Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Arbetslöshetskassan. Då systemen 

kommunicerar i realtid överförs informationen som efterfrågas omedelbart och helt 

elektroniskt, där sedan en sammanställning av all den insamlade informationen presenteras för 

handläggaren i en överskådlig och välstrukturerad vy. Detta webbaserade system beskrivs av 

Sambruk som ”en sammanhållen frågefunktion som effektiviserar Socialtjänstens arbete i 

samband med handläggning av ärenden inom försörjningsstöd ” (Sambruk maj-2017).  

 

5.1.1.1 Systemavgränsning SSBTEK 

SSBTEK (digital tjänst för ekonomiskt bistånd) är den öppna System-till-Systemtjänst som 

levererar information från myndigheter till Multifråga. Tjänsten SSBTEK tillhandahålls ej av 

Sambruk, varvid den faller utanför ramen för det studerade systemet Multifråga. Multifråga 

kommunicerar med SSBTEK i enlighet med upprättade informationskontrakt, ovan illustrerade 

som XML Fråga och XML Svar. 

5.1.2 eAnsökan 

eAnsökan, som också är ett resultat av Sambruks projekt ”Ekonomiskt bistånd”, har som syfte 

att underlätta för, men inte enbart för, individer som ansöker om ekonomiskt bistånd, utan även 

socialtjänstens handläggare. Detta genom att eAnsökan erbjuder den sökande en tydlig och 

pedagogisk vägledning när denne fyller i uppgifter i formulären. Tjänsten kan användas på två 

sätt. Dels går den att använda som ett enkelt stöd för att fylla i blanketten digitalt för att sedan 

skriva ut och skicka in den, istället för att fylla i en blankett för hand, vilket skulle kunna vara 

svårt för vissa individer med olika diagnoser och/eller symtom. Dels går det att skicka in ifyllda 

ansökningsblanketter elektroniskt till berörd kommuns Socialtjänst m h a e-tjänsten. En 

ansökan som är komplett ifylld kan då även sparas för eventuell senare komplettering rörande 

ärendet, och/eller användas vid förnyat ansökningstillfälle, om så skulle behövas. Denna tjänst 

beskrivs som ”en nationell, webbaserad e-tjänst för personer som söker fortsatt ekonomiskt 

bistånd. Tjänsten omfattar ett antal webbaserade formulär, där den sökande får tydlig, 

pedagogisk vägledning att fylla i de uppgifter som behövs för en korrekt behandling av 

ansökan” (Sambruk maj-2017). 
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5.2 Analys av Multifråga 

 
 

 
 

Tabell 4. Sammanställning av resultat av analys av Multifråga 

5.2.1 Initiering - Integritet & Konfidentialitet 

Vid överföring av känsliga och sekretesskyddade personuppgifter i öppet nät krävs, för att 

uppnå tillräcklig säkerhetsnivå, enligt praxis gällande nuvarande Personuppgiftslag, att det vid 

överföringen finnas stark autentisering, och att uppgifterna skyddas med kryptering. Stark 

autentisering innebär användande av tekniker som är säkrare än kombinationen av 

användarnamn och lösenord, såsom e-legitimation och dosor eller mobiltelefonapplikationer 

som genererar engångslösenord (Datainspektionen 2017c). Hur bedömning av skyddsåtgärder 

ska göras enligt Personuppgiftslagen är i grunden i linje med hur bedömning ska göras enligt 

dataskyddsförordningen, då personuppgiftslagens formuleringar om tekniska möjligheter, 

kostnader, risker och känslighet (PuL) ligger i linje med dataskyddsförordningens 

formuleringar om beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och 

behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande 

sannolikhetsgrad och allvar (dataskyddsförordningen artikel 25). 

 

Enbart autentiserade och auktoriserade användare kan göra förfrågningar via Sambruk 

Multifråga. När Sambruk Multifråga används via standardwebbläsare hanteras autentisering 

och auktorisering genom en inloggningskomponent som är installerad lokalt på respektive 

kommuns nätverk. Inloggningskomponenten är en webbapplikation som validerar att 

användare som initierar användning av systemet är inloggad i kommunens nätverk och har 

gällande användarrättigheter. Inloggningskomponenten använder sig av Microsofts 

katalogtjänst Active Directory, AD, vilken innehåller information om en domäns olika resurser, 
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Integritet & konfidentialitet X X X

Uppgiftsminimering X X X X

Lagringsminimering X

Pseudonymisering X X X X

Separation X X

Aggregation X

Dölj X X

Tabellförklaring:

X Systemfunktionalitet berörd av dataskyddsbegrepp, inget att notera (svart text, vit bakgrund)

X Systemfunktionalitet berörd av dataskyddsbegrepp, notering finns (vit text, svart bakgrund)

Systemfunktionalitet bedöms vara ringa berörd av dataskyddsbegrepp (ingen text, vit bakgrund)



 26 

såsom datorer, användare, och andra enheter uppkopplade till nätverket. Resurser i Active 

Directory klassificeras som objekt och kan hanteras samt skyddas i den egna domänen 

(Microsoft juni-2017). Respektive kommuns Active Directory innehåller en dedikerad AD-

grupp för Sambruk Multifråga, till vilken en behörig användare av Sambruk Multifråga måste 

tillhöra. AD-gruppen administreras enligt kommunens IT-avdelnings och socialtjänsts normala 

rutiner för att hantera användare (Sambruk 10/5-2017). 

5.2.2 Insamling av data – Uppgiftsminimering & Pseudonymisering 

Sambruk Multifråga erbjuder användaren tre olika val av informationshämtning. Det första 

valet är att inkludera myndighetsdata från SSBTEK, viket inkluderar personuppgifter från CSN, 

Arbetsförmedlingen, Arbetslöshetskassor, Försäkringskassan, och Skatteverket. Det andra 

respektive tredje valet är att inkludera data från bilregistret, respektive data om 

företagsengagemang, vilka båda är avgiftsbelagda informationstjänster (Sambruk 2/5-2017). 

 

Sambruk Multifråga erbjuder, om en användare har behov av att hämta personuppgifter från 

myndigheter, men ej behov av att hämta personuppgifter från samtliga myndigheter, ej 

möjlighet att begränsa hämtningen till att enbart inkludera de myndigheter som det i det aktuella 

fallet föreligger behov av att hämta information från. Den mängd persondata som hämtas från 

respektive myndighet kan ej heller regleras. 

 

Vid insamling av persondata med Sambruk Multifråga används ej pseudonymisering. 

Personnummer används som identifierare i både fråga till myndigheter och svar från dessa. I 

ett frågemeddelande visas personnummer tillsammans med information om vad som 

efterfrågas, och i ett svarsmeddelande från myndigheterna visas det tillsammans med de 

personuppgifter som hämtats från myndigheternas register (Sambruk 13/10-2015). 

5.2.3 Distribution av data – Psedudonymisering 

Pseudonymisering används ej i de funktioner, visning av data i standardwebbläsare och 

distribution av strukturerad data, som berör distribution av persondata (Sambruk 13/10-2015). 

5.2.4 Lagring av data – Uppgiftsminimering, Lagringsminimering, Pseudonymisering, 

Separation 

Datalagring i Sambruk Multifråga sker för temporärfiler, funktionell loggning, samt teknisk 

loggning (Sambruk 2/5-2017). 

 

Temporärfiler skapas när ett frågeanrop gjorts, och används i huvudsak för visning av data, men 

även för felsökning, samt som källmaterial vid hämtning av data när Sambruk Multifråga 

används som integrerad enhet i ett verksamhetssystem. En sådan hämtning är möjlig att göra 

inom 30 minuter efter att anrop för att hämta uppgifter från myndigheter har gjorts. Innehållet 

i temporärfilen är de personuppgifter som Sambruk Multifråga har hämtat från myndigheter. 

(Sambruk 2/5-2017) Temporärfilers primära syfte är att lagra information som är nödvändig 

under applikationens körning, vilket innebär att bedömning av tillämpning av 

dataskyddsprincipen uppgiftsminimering till stor del blir avhängd de bedömningar avseende 

uppgiftsminimering som görs avseende de övriga systemfunktionaliteterna, insamling av data, 
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bearbetning av data, samt distribution av data. Separation av olika persondata görs ej, alla 

personuppgifter sparas i samma fil (Sambruk 2/5-2017). Temporärfiler raderas med hjälp av en 

automatisk gallringsrutin fyra månader efter att de skapats (Sambruk 2/5-2017). 

 

Den funktionella loggningen innehåller uppgifter om användning av systemets funktioner, 

såsom inloggning och frågeställande, och är avsedd att användas vid stickprovskontroll i syfte 

att upptäcka otillbörlig användning. Datat har en tydlig struktur där datafält är separerade med 

avgränsningstecken, vilket gör att en loggningsfil med enkelhet kan läsas in i en mångfald av 

olika applikationer, exempelvis kalkylbladsprogram. Loggningsdata inkluderar 

personuppgifter i form av personnummer. (Sambruk 5/5-2017a) Sambruk Multifråga har inget 

systemstöd för automatisk gallring av den funktionella loggningens sparade filer, gallring sker 

manuellt (Sambruk 2/5-2017). 

 

Den tekniska loggningen innehåller i stort enbart uppgifter av teknisk karaktär. Datat i 

loggningen har en liknande struktur som i funktionella loggningen. Det enda som noteras kunna 

kopplas till en enskild person är det användar-id som identifierar vilken användare som initierat 

den funktionalitet till vilket loggningsmeddelandet berör. (Sambruk 5/5-2017a) Sambruk 

Multifråga har inget systemstöd för automatisk gallring av den tekniska loggningens sparade 

filer, gallring sker manuellt (Sambruk 2/5-2017). 

 

Pseudonymisering används ej i någon av Sambruk Multifrågas lagringsfunktioner(Sambruk 

5/5-2017a).  

5.3 Analys av eAnsökan 

 
 

 
 

Tabell 5. Sammanställning av resultat av analys av eAnsökan 

eAnsökan In
it
ie

ri
ng

 a
v 

an
vä

nd
ar

se
ss

io
n

In
sa

m
li
ng

 a
v 

da
ta

B
ea

rb
et

ni
ng

 a
v 

da
ta

D
is

tr
ib

ut
io

n 
av

 d
at

a

L
ag

ri
ng

 a
v 

da
ta

Integritet & konfidentialitet X X X

Uppgiftsminimering X X X X

Lagringsminimering X

Pseudonymisering X X X X

Separation X X

Aggregation X L

Dölj X X

Tabellförklaring:

X Systemfunktionalitet berörd av dataskyddsbegrepp, inget att notera (svart text, vit bakgrund)

X Systemfunktionalitet berörd av dataskyddsbegrepp, notering finns (vit text, svart bakgrund)

Systemfunktionalitet bedöms vara ringa berörd av dataskyddsbegrepp (ingen text, vit bakgrund)
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5.3.1 Initiering - Integritet & Konifdentialitet  

Vid överföring av känsliga och sekretesskyddade personuppgifter i öppet nät krävs, för att 

uppnå tillräcklig säkerhetsnivå, enligt praxis gällande nuvarande Personuppgiftslag, förutom 

att uppgifterna skyddas med kryptering, att det vid överföringen finnas stark autentisering 

(Datainspektionen 2017c). Stark autentisering innebär användande av tekniker som är säkrare 

än kombinationen av användarnamn och lösenord, såsom e-legitimation eller engångslösenord 

genererade i mobiltelefonapplikationer, alternativt dedikerade enheter, såsom bankdosor 

(Datainspektionen 2017c). Hur bedömning av skyddsåtgärder ska göras enligt 

personuppgiftslagen är i grunden i linje med hur bedömning ska göras enligt 

Dataskyddsdirektivet, då personuppgiftslagens formuleringar om tekniska möjligheter, 

kostnader, risker och känslighet (PuL) ligger i linje med dataskyddsdirektivets formuleringar 

om beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och behandlingens art, 

omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar 

(dataskyddsförordningen artikel 25). 

 

En användarsession av Sambruk eAnsökan initieras när användaren hämtar Sambruk 

eAnsökans startsida till en standardwebbläsare. Där gör användaren ett val mellan att använda 

Sambruk eAnsökan med eller utan inloggning. Används Sambruk eAnsökan utan inloggning 

länkas användaren direkt till inmatningsformulärets välkomstsida. Vid användning av systemet 

med inloggning sker inloggning med tvåfaktorautentisering, där användaren autentiserar sig 

genom personnummer, lösenord, samt engångskod, innan användaren länkas till 

inmatningsformulärets välkomstsida (Sambruk juni-2017a) . Engångskod distribueras via SMS 

vid inloggningstillfället, alternativt är tidigare manuellt förmedlad av kommunal handläggare 

(Sambruk 2/5-2017). Användaruppgifter för autentisering och auktorisering lagras i en generisk 

datafil, vilken innehåller uppgifter om användaren, såsom namn, personnummer, e-postadress 

och telefonnummer, samt lösenord, vilket är lagrat i klartext (Sambruk 5/5-2017a). 

5.3.2 Insamling av data - Integritet & Konifdentialitet, Uppgiftsminimering, 

Pseudonymisering 

I Sambruk eAnsökan matar användaren själv in sina personuppgifter i systemet. Under den 

tidsperiod som användaren matar in uppgifter i Sambruk eAnsökan så skickar systemet vid ett 

flertal tillfällen över inmatade data (Sambruk 2/5-2017; Sambruk juni-2017b) till Sambruk 

eAnsökans webbserver, i syfte att underlätta för användaren då ansökan innehåller många fält 

fördelade på många sidor, och ifyllt data inte ska gå förlorat vid växling mellan sidorna 

(Sambruk 2/5-2017). I överföringen framgår vilka uppgifter som är registrerade respektive ej 

registrerade i formuläret (Sambruk XML-eAns). Detta innebär att insamling av data i Sambruk 

eAnsökan i samtliga fall innebär överföring av personuppgifter via öppet nät. Överföring 

använder sig ej av pseudonymisering (Sambruk XML-eAns). För överföring används 

kommunikationsprotokollet HTTPS (Sambruk 2/5-2017), vilket är de facto standard för 

krypterad överföring via internet. Autentisering sker i de fall användaren väljer att använda 

systemet med inloggning, annars ej. 
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5.3.3 Distribution av data – Pseudonymisering 

I Sambruk eAnsökan sker distribution av data genom överföring av PDF-dokument (Sambruk 

5/5-2017b), visning av hypertext i standardwebbläsare, samt via data strukturerad enligt XML-

standard (Sambruk XML-eAns). Sambruk eAnsökan använder ej pseudonymisering i någon av 

dessa överföringar. 

5.3.4 Lagring av data – Uppgiftsminimering, Lagringsminimering, Pseudonymisering, 

Separation 

Datalagring i Sambruk eAnsökan sker för användaruppgifter, funktionell loggning, teknisk 

loggning, ansökansfiler i olika format, samt bildfiler uppladdade som bilagor till ansökan 

(Sambruk 2/5-2017). Användaruppgifter sparas i en generisk datafil och innehåller uppgifter 

om användaren, såsom namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Lösenord är 

lagrat i klartext, d v s är ej hanterat och lagrat med användning av kryptografisk hashfunktion 

(Sambruk 5/5-2017a). Sambruk eAnsökan har inget systemstöd för automatisk gallring av 

användaruppgifter (Sambruk 2/5-2017). 

 

Den funktionella loggningen innehåller uppgifter om användning av systemets funktioner, 

såsom godkännande av överföring och utskrift. Loggningsdata inkluderar personuppgifter i 

form av personnummer. (Sambruk 5/5-2017a) Sambruk eAnsökan har inget systemstöd för 

automatisk gallring av den funktionella loggningens sparade filer, gallring sker manuellt 

(Sambruk 2/5-2017). 

 

Den tekniska loggningen innehåller de uppgifter som finns i den funktionella loggningen, samt 

uppgifter av teknisk karaktär om systemets exekvering. Loggningsdata inkluderar 

personuppgifter i form av personnummer. (Sambruk 5/5-2017a) Sambruk eAnsökan har inget 

systemstöd för automatisk gallring av den tekniska loggningens sparade filer, gallring sker 

manuellt (Sambruk 2/5-2017). 

 

I Sambruk eAnsökan matar användaren själv in sina personuppgifter i systemet, och har på så 

sätt kontroll över vilka personuppgifter som samlas in. Ansökansfiler med data strukturerat i 

XML-format skapas under tiden en ansökan fyllas i, och innehåller de uppgifter användaren 

matat in, samt även information om vilka uppgifter användaren ej har registrerat. 

Ansökansfilerna används i flera olika funktioner. De används som temporärfiler för att stötta 

funktionalitet vid visning av data, och som källmaterial när användare vill hämta uppgifter de 

tidigare registrerat. En sådan hämtning är möjlig att göra när användaren nyttjar systemet i 

inloggat läge, under förutsättning att användaren även tidigare, då uppgifterna fylldes i, nyttjade 

systemet i inloggat läge. Filerna används även, i kombination med loggningsfilerna, vid 

felsökning. När en ansökan godkänns skapas även en HTML-version och en PDF-version av 

ansökan, innehållande samma personuppgifter som XML-filen. Sambruk eAnsökan har inget 

systemstöd för automatisk gallring av ansökansfiler. (Sambruk 2/5-2017) 

 

Bildfiler, exempelvis kvitton på utgifter, som användaren laddat upp som bilagor till ansökan, 

sparas i en separat mapp relaterad till ansökan. I XML-ansökansfilen refereras bilderna med ett 

unikt id, i HTML-ansökansdokumentet refereras bilderna via länkning, och i PDF-

ansökansfilen inkluderas bilderna i dokumentet. Användaren har full kontroll över vilka 

bildfiler som laddas upp. Sambruk eAnsökan har inget systemstöd för automatisk gallring av 

bildfiler, gallring sker manuellt. (Sambruk 2/5-2017) 
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Ingen del av Sambruk eAnsökans lagring av persondata, användaruppgifter, funktionell 

loggning, teknisk loggning , ansökansfiler i olika format, samt bildfiler uppladdade som bilagor 

till ansökan, använder pseudonymisering. (Sambruk 2/5-2017; Sambruk 5/5-2017a; Sambruk 

5/5-2017b; Sambruk XML-eAns) 

 

eAnsökans lagring, användaruppgifter, funktionell loggning, teknisk loggning, ansökansfiler i 

olika format, samt bildfiler uppladdade som bilagor till ansökan, separerar ej på olika typer av 

personuppgifter. (Sambruk 2/5-2017; Sambruk 5/5-2017a; Sambruk 5/5-2017b, Sambruk 

XML-eAns) 
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6 Analys 

Vid Proof-of-Concept-evaluering av den utvecklade IT-artefakten, i form av en analysmodell 

för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard, visade det sig att sex av de tretton 

analysbegreppen som ingår i analysmodellen inte var direkt applicerbara på de 

systemfunktionaliteter som finns i de system som analysmodellen testades mot. 

 

Dessa analysbegrepp, som kan ses ha en mer generell karaktär, då de i dessa fall inte direkt 

adresserat någon systemfunktionalitet, är lagenlighet, samtycke, transparens, 

ändamålsbegränsning, korrekthet, samt sekretess. Dessa ser vi dock att det kan finnas ett värde 

i att återkomma till, och göra utvärderingar av, efter analys av de övriga begreppen, då dessa 

generella dataskyddsbegrepp påverkas av hur systemen förhåller sig till de mer direkt 

systemfunktionalitetsrelaterade analysbegreppen. Det kan även i andra system finnas 

funktioner som direkt berör dessa analysbegrepp, exempelvis funktionalitet för bekräftelse av 

samtycke, och informationsfunktionalitet som då berör analysbegreppet transparens. 

 

I de analyser vi genomförde grupperade vi systemens funktioner till grundfunktionaliteterna 

insamling av data, bearbetning av data, distribution av data, och lagring av data, samt initiering 

av användarsession. Vid användning av analysmodellen kan förstås systemen analyseras på mer 

detaljerad nivå, vilket naturligtvis kan påverka vilka analysbegrepp som är applicerbara i 

analysarbetet. 

 

De analysbegrepp som vi fann applicerbara på de studerade systemen, d v s integritet och 

konfidentialitet, uppgiftsminimering, lagringsminimering, pseudonymisering, separation, 

aggregation, samt dölj, erfor vi vara väl lämpade som redskap vid genomförande av analyserna. 

Integritet och konfidentialitet är dock ett analysbegrepp där vi ser ett behov av att ytterligare 

definiera dess innebörd i förhållande till syftet med den specifika analys som ska genomföras, 

då analysbegreppet syftar till att särskild hänsyn ska tas till de risker som 

personuppgiftsbehandlingen medför, vilket på många sätt kan skilja sig mellan olika system 

som analyseras. I de analyserade systemen så kom analysbegreppet integritet och 

konfidentialitet att beröra autentiseringsfunktionalitet vid inloggning och transport av data, men 

det finns säkerligen i andra system annan funktionalitet som även berörs av analysbegreppet 

integritet och konfidentialitet. 

 

Sammantaget så ser vi att Proof-of-Concept-testerna validerar att analysmodellen har den 

funktionalitet som den är avsedd att ha. Analysmodellen har samtidigt visat sig vara användbar 

vid analys av flera olika system, befintliga system som i den dagliga verksamheten används för 

myndighetsutövning av ett flertal av Sveriges kommuner. 
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7 Slutsats 

Nedan följer resonemang kring resultatet av studien, samt reflektioner kring arbetet. 

7.1 Slutsats 

De frågeställningar som har legat till grund för detta forskningsarbetet är: 

 

 Hur bör ett IT-system designas med beaktning av dataskyddsförordningens krav på 

inbyggt dataskydd och dataskydd som standard? 

 

 Vilka förändringar innebär dataskyddsförordningens krav på inbyggt dataskydd och 

dataskydd som standard för befintliga IT-system? 

 

Målsättningen har varit att frågeställningarna ska besvaras genom att skapa och evaluera en 

abstrakt IT-artefakt, i form av en analysmodell för inbyggt dataskydd och dataskydd som 

standard. 

 

Artefakten som skapats anser vi lämpar sig väl att användas för att analysera ett systems 

förhållande till inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Då de resultat som en analys 

generar sedan kan ligga till grund för designval så anser vi att vägledning tillhandahålls i hur 

ett system ska designas med beaktning av dessa krav. 

 

I evalueringen har vi, genom de använda testobjekten, detekterat ett antal designrelaterade 

egenskaper som kan vara aktuella att förändra i befintliga system, egenskaper som kan 

förändras genom implementering av de underliggande koncepten bakom de framtagna 

analysbegreppen, exempelvis uppgiftsminimering, lagringminimering, pseudonymisering, och 

separation, samt även att stärka integritetsskydd genom att använda stark autentisering. 

 

Vidare så ser vi att artefakten adresserar ett specifikt problemområde i och med att 

dataskyddsförordningens krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard skapar ett nytt 

och olöst problem. Detta då kravet på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard innebär 

nya aspekter att ta hänsyn till vid design av system som används inom Europeiska Unionen. 

 

Analysmodellen har tagits fram med Europeiska Unionens dataskyddsförordning som grund, 

och har med litteraturstudier, såsom Europeiska unionens byrå för nätverks- och 

informationssäkerhets metastudie inom området, och andra för ämnesområdet relaterade 

studier, kartlagt och evaluerat koncept och tekniker användbara för att uppnå inbyggt dataskydd 

och dataskydd som standard. Detta ser vi ger en tydligt definierad, samt väl underbyggd 

analysmodell, som vi finner intuitivt användbar. 
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7.2 Reflektion 

Metoden som valts för att besvara frågeställningen, d v s Design Science Research, kan vi i 

retroperspektiv säga vara ändamålsenlig. Det har förvisso inneburit ett väl omfattande arbete 

då det visat sig skapa ett behov av att utveckla och genomföra två analysprocesser, där den 

huvudsakliga analysprocessen rör IT-artefakten, d v s modellen för analys av inbyggt dataskydd 

och dataskydd som standard, och den sekundära analysprocessen rör Proof-of-Concept-

evalueringen och de befintliga systemen. 

 
Då dataskyddsförordningen, med sina formuleringar om hur system ska konstrueras, är ny, och 

vad vi känner till, den första i sitt slag, har det krävts ett mödosamt och grundligt arbete vid 

framtagning av analysmodellen. Resultatet visade sig ge stabil grund för den analys som sedan 

genomfördes på de två systemen i evalueringen av analysmodellen. Det fanns dock, innan samtlig 

dokumentation för de två systemen var oss tillhanda, en osäkerhet kring hur analysmodellen 

skulle kunna tillämpas. 

 

Vidare ser vi förstås att en analysmodell som denna behöver genomgå en grundligare och mer 

genomgående utvärdering än vad som gjorts i denna studie, vilken enbart har testat modellen i 

en Proof-of-Concept-validering. Analysmodellen kan då förstås visa sig behöva revideras. 

 

En analysmodell som denna kan vara behjälplig med att lyfta fram hur olika systemfunktioner 

förhåller sig till de framtagna analysbegreppen. Även om dessa är framtagna på ett sätt som 

ämnar vara heltäckande, vad gäller dataskyddsmål och inbyggt dataskydd och dataskydd som 

standard, så kan inte resultatet ses ge en exakt anvisning om hur analyserat system på lämpligast 

sätt anpassas för att möta dataskyddsförordningens krav. Kraven på inbyggt dataskydd och 

dataskydd som standard är formulerade så att beaktning ska tas till kostnader, sammanhang, 

sannolikhet för risker, samt teknikutveckling, vilken innebär ständig föränderlighet. Vidare så 

adresserar artikeln en kombination av tekniska och organisatoriska åtgärder, vilka i olika 

sammanhang, och olika system samverkar på olika sätt. 
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8 Förslag till vidare forskning 

I direkt relation till denna studie ser vi att ytterligare och grundligare, samt mer genomgående 

utvärdering av den framtagna analysmodellen kan göras i vidare studier. Detta kan förslagsvis 

göras på system av annan karaktär än de system som i denna studie analyserats med hjälp av 

den framtagna analysmodellen. 

 
För att kunna genomföra studien gjordes tydliga avgränsar mot andra vetenskapsområden. Inom 

dessa områden kan alternativa och/eller nya studier, som baseras på resultaten i denna uppsats, 

göras. Exempelvis kan en juridisk studie genomföras för att ge större klarhet i hur 

dataskyddsförordningen förhåller sig till annan lagstiftning, såsom speciallagar som reglerar 

myndighetsutövning. 

 

Studien har fokuserat på ett applikationsperspektiv, sett ur både mjukvarustackens och TCP/IP-

stackens perspektiv. Hur dataskyddsförordningen påverkar andra relaterade systemkomponenter 

kan förslagsvis även det studeras. 

 

Vidare så kan studier genomföras som undersöker hur dataskyddsmål, datskyddsprinciper, samt 

strategier för integritetsskyddsdesign förhåller sig till olika design-patterns och olika privacy-

enhancing-technologies. 
 

En studie med fokus på dataskyddsförordningens krav i förhållande till det organisatoriska 

perspektivet skulle även det kunna utgöra ett komplement till denna studie. 
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