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Sammanfattning 
 

Vår studie granskar personuppgiftshanteringen i Uppsala kommun och undersöker hur 

internationella dataskyddsriktlinjer påverkar deras arbete. Vår forskningsmetod är fallstudie 

och som datainsamlingsmetod utförde vi semistrukturerade intervjuer med 

personuppgiftsombudet på Uppsala kommun. Vi har sedan analyserat och diskuterat resultaten 

kvalitativt. De internationella riktlinjer vi studerat mest ingående är EU:s dataskyddsdirektiv, 

EU:s kommande dataskyddsförordning, OECD:s ”Privacy Framework” och FN:s ”Guidelines 

Concerning Computerized Personal Data Files”. Vi har även undersökt vilka svenska lagar som 

påverkar kommunens arbete, främst Personuppgiftslagen. Resultatet av studien är att Uppsala 

kommuns arbete påverkas i hög grad av EU: direktivet, och i framtiden kommer de påverkas 

ännu mer av EU: förordningen. Det är dock inte på eget bevåg de valt att följa EU:s riktlinjer, 

utan det är på grund av att den svenska lagstiftningen är baserad på EU:s regleringar. 

Personuppgiftslagen är Sveriges tolkning av EU: direktivet. På grund av detta är Uppsala 

kommun tvungen att anpassa sig efter EU:s riktlinjer. 

 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 

Studien inleds med att beskriva bakgrund till frågeställningarna, för att sedan beskriva 

uppsatsens problemformulering och syfte. Vi fortsätter med att redogöra för hur vi avgränsar 

uppsatsen, vilka kunskapsintressenter vi identifierat och slutligen presenteras en disposition 

över uppsatsen. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Sveriges kommuner handlägger dagligen en stor mängd dokument och dataflöden som 

innehåller personlig information. Denna information är nödvändig för att kunna ge invånarna 

den service de har rätt till såsom sjukvård och skola, men också för att se till att de till exempel 

betalar avgifter för olika kommunala tjänster. Handläggning av personlig information kan 

tyckas vara en trivial sak, men om den sysslan missköts så dröjer det inte länge innan 

personuppgiftsombudet, Datainspektionen och, om det vill sig illa, domstolen tränger sig på. 

(Datainspektionen, 2015a) 

 

När man som kommunen hanterar information som handlar om dess invånare så blir det extra 

viktigt att ta hänsyn till att det faktiskt är uppgifter om verkliga personer som man arbetar med. 

Verkliga människor som alla har sina tankar och funderingar, sina problem och brister, och sina 

glädjeämnen – man kan också uttrycka det som att de har sin egen integritet. 

 

I och med den datorisering och automatisering som ständigt sker i samhället blir det enklare för 

både kommuner och invånare att kunna dela information mellan olika organisationer och 

myndigheter för att kunna tillgodose invånarna deras rättigheter. För att se till att invånarnas 

personliga integritet behandlas på ett etiskt riktigt sätt har man satt upp riktlinjer för behandling 

av personliga uppgifter på olika regionala plan, både nationellt och internationellt (Kuner, 

2013). 

 

Hantering av information kan behandlas inom många discipliner, men som systemvetare 

kommer vi att arbeta under den rent informatiska disciplinen (Information and Communication 

Systems, IS). Informatik handlar om att behandla och organisera information i sitt sociala 

sammanhang (Oates, 2006), och i vår c-uppsats ska vi studera hanteringen av personlig 

information inom kommunalt och internationellt arbete. 

 

Kort sagt är vårt mål med föreliggande studie att beskriva hur Uppsala kommun i dagsläget 

arbetar med frågor om personlig integritet och skydd av personlig information, samt hur 

internationella riktlinjer påverkar detta arbete. 

 

 

1.2 Problembeskrivning 
 

Personuppgiftsbehandling påverkar det dagliga arbetet i näst intill alla organisationer och är en 

syssla som det flesta systemvetare kommer att behöva förhålla sig till i samband med 

personuppgiftsbehandling. Området vi valt att undersöka är hur internationella lagar och 

riktlinjer påverkar det kommunala arbetet med personlig integritet. Vi utgår alltså från 

frågeställningen om hur det globalt ökade informationsflödet påverkar den personliga 

integriteten och applicerar denna på ett lokalt fall: Uppsala kommun. Intressant är då vilka 

riktlinjer som påverkar mest i frågor om personlig integritet och dataskydd, men även 

skillnader och likheter mellan Uppsala kommuns arbete och internationellt arbete, samt hur 

kommunen ser på de olika internationella initiativen till reglering av behandling av personliga 

data. 
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Integritet är ett ämne som har berört människor i alla tider, men i och med det ökade 

informationsflödet är integritet mer aktuellt än någonsin förut. I en undersökning av Europeiska 

kommissionen (2011) tycker nästan alla deltagande länder att dela sin personliga information är 

en ökande del av samtiden. Många anser att man måste uppge sin personliga information för att 

kunna få tjänster gjorda i dagens samhälle. 

 

Ett problem med att utforma och följa internationella riktlinjer i allmänhet är kulturella och 

juridiska skillnader. Människor från olika områden har olika synsätt, därför skiljer sig också 

lagstiftning och regleringar runt om i världen. Men ett utökat informationsutbyte mellan 

nationella och internationella verksamheter och myndigheter skulle kräva ett gemensamt 

ramverk för hur den personliga integriteten ska hanteras. Ett potentiellt problem är om 

kommunen styrs alltför hårt av nationella lagar och standarder. Detta skulle leda till svårigheter 

att arbeta med integritet från ett internationellt perspektiv, som vi tror skulle gynna den lokale 

invånaren. Medan vi tror att en harmonisering mellan de lokala och de internationella lagarna 

och ramverken är eftersträvansvärda, så kan det motsatta förhållandet också stämma, att det 

bara är inom kommunens ramar som den personliga integriteten fullt ut kan bevaras. 

 

Eftersom vi lever i en värld som blir mer och mer globaliserad blir det viktigt att ha 

internationella standarder för alla möjliga olika saker, bland annat då ett internationellt utbyte 

av personlig information. Ett problem som ofta uppstår med standarder är att de flesta har olika 

tillvägagångssätt för att nå samma mål (Kuner, 2009) och i det här fallet är målet den 

personliga integriteten. Sverige var tidiga med arbetet med personlig integritet i och med 

datalagen från 1973 och varit snabba med att implementera de dataskyddsdirektiv som kommit 

från EU i den egna personuppgiftslagstiftningen (Kuner, 2013). Denna lagstiftning påverkar i 

högsta grad arbetet i Uppsala kommun när de behandlar information om invånarna i 

kommunen, och en förändring av Personuppgiftslagen skulle troligtvis leda till direkta 

konsekvenser för det dagliga arbetet på kommunen. På EU-nivå har man nu tagit fram ett 

förslag till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, som kommer ha direkt inverkan på 

den svenska lagstiftningen och helt kan komma att ersätta Personuppgiftslagen 

(Datainspektionen, 2015). Hur införandet av den förordningen skulle påverka det dagliga 

arbetet med behandling av personuppgifter på Uppsala kommun anser vi vara en högst aktuell 

fråga som vi får anse ligga till grund för frågeställningen i denna uppsats: Hur arbetar Uppsala 

kommun i dagsläget med frågor om personlig integritet och skydd av personlig information och 

hur påverkas detta av internationella riktlinjer? 

 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att beskriva hur Uppsala kommun i dagsläget arbetar med frågor om 

personlig integritet och skydd av personlig information, samt hur internationella riktlinjer 

påverkar detta arbete. Studien har genomförts ur ett informatiskt perspektiv där vi har tittat på 

hur kommunen arbetar utifrån lokala och internationella riktlinjer, snarare än att strikt analysera 

punkterna i direktiven, eftersom vi var mer intresserade av de sociala och organisatoriska 

aspekterna av informationshanteringen. De frågeställningar vi har tagit fram är: 

 

 Hur arbetar Uppsala kommun med den personliga integriteten? 

 

 Hur och i vilken mån påverkas kommunen som helhet av de internationella riktlinjerna 

(EU, FN & OECD) kring reglering av behandling av personlig information? 
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Hur kommunen arbetar med integritetsfrågor och dataskydd, och hur de påverkas av olika 

internationella överenskommelser och regleringar är intressant ut ett informatiskt perspektiv, 

eftersom det handlar om att behandla och organisera information i sitt sociala sammanhang. Vi 

hoppas att denna fallstudie kan ge en inblick i hur en mindre informationsinfrastruktur, i detta 

fall Uppsala kommun, påverkas av en större sådan. Dessutom vill vi utifrån det historiska och 

samtida fallen som beskrivs i uppsatsen få en praktisk inblick i sambandet mellan internationell 

reglering och kommunal påverkan, och att reflektera över detta vid fortsatt och utökad 

internationell reglering av skydd för personlig information. 

 

Med en informatikhistorisk infallsvinkel är det också av intresse att se hur den mindre 

informationsinfrastrukturen tidigare har påverkats av lagändringar i Sverige som påverkats av 

högre instanser som till exempel EU och FN. Om dessa tidigare förändringar i lagstiftningen 

har skapat ett effektivare skydd för kommunens invånare, eller om kommunen tjänstemän och 

dess invånare bara uppfattar det som en tyngre arbetsbörda som kostar pengar som kunnat 

användas på bättre sätt. 

 

För att motivera vår studie har vi identifierat ett antal forskningsluckor. Vi har inte hittat svensk 

forskning på hur internationella riktlinjer påverkar mindre informationsinfrastrukturer. I 

allmänhet finns det ont om forskning som är inriktat på kommuner och offentlig sektor. 

Integritetsbegreppet finns visserligen inom informatiken, men innebär då att information i 

register ska vara korrekt. Vi vill med denna studie belysa den personliga integriteten vid 

personuppgiftsbehandling, för att på så sätt ge även den en plats i det informatiska ämnet. 

 

 

1.4 Avgränsning 
 

Webbplatsers integritetspolicys, som på t.ex. Uppsala kommuns hemsida, kan förekomma som 

källa för vår kunskapssökning, men vi kommer inte att gå in på allmän internet-integritet. 

 

Under litteratursökningen har vi inte kunnat finna litteratur som specifikt beskriver hur tidigare 

EU-direktiv och förordningar har påverkat Sverige och svenska kommuner, så vårt underlag för 

denna studie bygger på litteratur som internationell påverkan på andra mindre regioner. 

 

Ett sätt att samla in information från kommunen hade kunnat vara att utforma en enkät och 

samla in en större kvantitet svar än vi kunde få med en fallstudie. En enkät hade därför kunnat 

vara mer effektiv om de flesta av kommunens medarbetare hade varit djupt insatta i frågorna 

om behandling av personlig information, men vi kom fram till att så inte är fallet, därför har vi 

istället genomfört en översiktlig intervju och en mer djupgående intervju med 

personuppgiftsombudet (PUO) på Uppsala kommun. 

 

 

1.5 Kunskapsintressenter 
 

Vi har fokuserat på Uppsala kommun, men vi antar att andra kommuner och även i viss del 

andra verksamheter fungerar på liknande sätt. Uppsala kommun behandlas således som ett fall, 

men studiens slutsatser kan antas ha vidare relevans. 

 

Vi tror att Uppsala kommun är representativt för alla Sveriges kommuner, eftersom alla följer 

personuppgiftslagen. 
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1.6 Disposition 
 

Forskningsparadigm och metod 
Forskningsparadigmavsnittet presenterar vilken paradigm vi arbetat efter, och hur den fungerar. 

I metod beskriver vi vilka metoder vi använt oss av i vårt arbete, hur vi samlat in data och hur 

vi tänkt analysera data. 

 

Teori 
I teorin beskrivs de lagar och riktlinjer som finns internationellt och i Sverige för att värna den 

personliga integriteten och dataskyddet. Vi kommer där även att försöka definiera begreppet 

integritet. Kapitlet innehåller även en sammanfattning av två tidigare studier som handlar om 

fall där internationella lagar och riktlinjer har påverkat en mindre region. Där presenteras även 

de ramverk vi har arbetat inom i studien. 

 

Empiri 
I empirin har vi genomfört två intervjuer med personuppgiftsombudet (PUO) och en 

mejlintervju med informationssäkerhetsspecialisten på Uppsala kommun. Det vi redovisar 

under intervjurubrikerna är helt baserade på PUO:ns svar under intervjuerna. I analys av empiri 

analyserar vi de data vi har samlat in och hur de förhåller sig till tidigare studier och till 

riktlinjerna. 

 

Avslutning 
I diskussion diskuterar vi hur Uppsala kommun har påverkats av de internationella riktlinjer 

som finns i dagsläget, och hur kommande riktlinjer kan komma att påverka kommunens arbete 

med personlig integritet och dataskydd i framtiden. I slutsatsen presenterar vi våra åsikter om 

EU, OECD, FN och kommunens arbete. 
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2 Forskningsparadigm och metod 

Kapitlet presenterar det interpretivistiska paradigmet, och hur det fungerar. I metodavsnittet 

beskriver vi vilka metoder vi använt oss av i vårt arbete, hur vi samlat in data och hur vi tänkt 

analysera data. 

 

 

2.1 Forskningsparadigm 
 

Det forskningsparadigm som vi kommer arbeta med är interpretivism. Interpretivism har som 

mål att studera människor i deras verkliga sociala och språkliga gemenskaper, och inom 

paradigmen är man intresserad av att undersöka institutioner, regelverk, konventioner och 

normer för mänskligt handlande. Man ska arbeta med kvalitativa metoder för datainsamling 

och analys, vilket är den dominerande metoden inom interpretivism. Interpretivismen tar 

jävighet i beaktning och säger att det är svårt att hålla sig neutral i forskning, eftersom man 

bland annat påverkas av sina egna värderingar och vad andra har för åsikter, vilket påverkar 

analysen. (Oates, 2006) 

 

De kriterier som finns för att bedöma kvaliteten på interpretivistisk forskning är: trovärdighet, 

bekräftbarhet, spårbarhet, pålitlighet samt överförbarhet. Trovärdighet uppnås genom att ange 

vilken bakgrund vi har och varför vi gör undersökningen. Bekräftbarhet och spårbarhet uppnås 

genom att tydligt dokumentera hur undersökningen genomförs samt redovisa den data som 

samlas, så att andra kan förstå hur man gått tillväga. Pålitlighet uppnås genom att använda 

många källor för varje del av undersökningen, samt att redovisa den empiri som framställts. 

Överförbarhet erhålls genom att vara detaljerad i beskrivningar av vad som gjorts, så att andra 

kan avgöra om de kan använda sig av samma fakta. (Oates, 2006) 

 

 

2.2 Metod 
 

Nedan följer våra metoder för insamling av data och analys. 

 

 

2.2.1 Insamlingsmetod 

 

Vi har valt att göra en fallstudie om Uppsala kommuns arbete med personlig integritet, med 

fokus på internationella riktlinjer. I vår fallstudie har vi som datainsamlingsmetod valt att 

använda oss av intervjuer, där vi vill få fram en bild av hur Uppsala kommun arbetar med 

frågor om personlig integritet, och jämföra detta med internationella riktlinjer. 

 

En fallstudie kan sägas vara karakteriserad av fyra fokuspunkter. För det första fokuserar den 

på att få en djup förståelse för den instans som undersöks, istället för en bredare men mindre 

djupdykande förståelse av det undersökta fenomenet. Dessutom utförs den i den naturliga 

arbetsmiljön för fenometet som studeras istället för att genomföras i ett labb. Den 

karakteriseras även av att den är holistisk - det vill säga att den fokuserar på komplexiteten i de 

olika relationer och processer som påverkar det studerade fenomenet, och hur dessa förhåller 

sig till varandra istället för att försöka isolera enskilda faktorer. Slutligen karakteriseras en 

fallstudie av att den använder sig av flera datainsamlingsmetoder för att få en djupare förståelse 

av den studerade instansen. Exempel på metoder som kan användas är intervjuer, 

observationer, enkäter och dokumentanalys. (Oates, 2006) 

 

Då vi vill ta reda på hur omständigheterna ser ut just nu och få en detaljerad bild av arbetet och 

den kontext det sker i, anser vi att en fallstudie den mest relevanta strategin att använda. Vi vill 
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få en djup förståelse av hur Uppsalas kommuns arbete med personlig integritet står i relation till 

internationella riktlinjer om behandling av personlig information, därför har vi valt att utföra en 

beskrivande fallstudie på Uppsala kommun med fokus på samtiden. 

 

Uppsatsen stödjer sig på teorier om personlig integritet och dataskydd från olika forskare inom 

den sociologiska och juridiska disciplinen. För att bekanta oss med de internationella riktlinjer 

som vi tror påverkar kommunens arbete, stödjer vi oss på förordningar och riktlinjer från EU, 

FN och OECD. 

 

Någon form av personuppgiftsbehandling sker troligen på alla kommunens avdelningar, därför 

har vi försökt att få en så övergripande kunskap som möjligt om hela kommunens arbete med 

dessa frågor. För att åstadkomma detta har vi genomfört två intervjuer med PUO:n och en 

kortfattad mejlintervju med informationssäkerhetsspecialisten på Uppsala kommun. I 

startskedet av studien planerade vi att intervjua ännu flera personer på Uppsala kommun för att 

ta del av deras syn på behandlingen av personlig information på kommunen. Det visade sig 

dock att många på kommunen känner sig för dåligt insatta i personuppgiftsbehandling för att 

vara bekväma med att intervjuas. Samtidigt som vi gärna hade fått inlägg från fler anställda på 

kommunen är vi förvissade om att våra respondenter är de absolut mest kompententa inom 

området och har den översikt som krävs för att ge en balanserad bild av arbetet med personlig 

integritet och skydd av personlig information på Uppsala kommun. 

 

Vår process för att hitta rätt respondent var att vi först skrev frågorna vi ville ha svar på i den 

första, inledande intervjun. Sedan frågade vi en kommuntjänsteman vem eller vilka inom 

kommunen som hade kunskap inom vårt ämne för att kunna besvara dessa frågor. Därefter 

mejlade vi våra frågor till dessa personer, och som svar blev vi vidarebefordrade till Peter 

Müller. På denna grund anser vi att vi intervjuat den rätta personen för att få bra empiri till vårt 

arbete.  

 

Intervjuerna med PUO:n var semistrukturerade och vid båda tillfällena skickade vi in våra 

huvudfrågor på förhand, så att PUO:n kunde förbereda sig. Under den första intervjun ställde vi 

mer allmänna frågor om PUO:ns arbetsuppgifter och vilka riktlinjer som kommunen använder i 

sitt arbete med personlig integritet och skydd av personliga information. Utifrån den 

information som vi inhämtade från intervjun kunde vi söka och hitta litteratur och 

bakgrundsinformation som vi har använt i analysen av kommunens arbete och vilken påverkan 

internationella riktlinjer har på deras integritetsarbete. Med detta underlag kunde vi genomföra 

den andra intervjun med PUO:n där vi kunde fördjupa oss i de ämnen vi ansåg vara mest 

relevant för uppsatsen, bland annat kommunens integritetsarbete, IT-säkerhet och den 

föreslagna EU-förordningen om dataskydd. Under den första intervjun antecknade vi 

sammanfattande det som sades för att få en överblick i vad vilken kunskap vi skulle rikta in oss 

på i bakgrundsunderlaget och den andra intervjun transkriberades i sin fullhet för att få en god 

empirisk källa att analysera. 

 

Under den andra intervjun bad vi PUO:n att hänvisa oss till någon mer tjänsteman på 

kommunen som berörs av den föreslagna EU-förordningen. På så vis fick vi mejlkontakt med 

informationssäkerhetsspecialisten på Uppsala kommun som svarade på tre frågor som vi tycker 

tydliggör hur kommunen arbetar med frågor om personlig integritet och skydd av personlig 

information, samt hur internationella riktlinjer påverkar detta arbete. 

 

Innan intervjuerna var vi medvetna om att vissa av frågorna skulle vara svåra att svara på, på 

grund av konfidentialitet. Innan frågorna på intervjun nämnde vi konfidentialitet, att vi inte 

ville pressa honom på sådan information, och vi upplevde det som tydligt att han var noggrann 

med att inte nämna något konfidentiellt. Vi skickade även in vår uppsats till honom för kontroll 

av det han sagt, så att vi inte felciterade honom eller skrev något som han inte ville att vi skulle 

ha med. 
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2.2.2 Analysmetod 

 

De data som samlats in från intervjuerna analyserades därefter, och jämfördes med de 

internationella riktlinjerna från EU, OECD och FN. 

 

Den analysmetod vi såg som mest lämplig för oss att använda var kvalitativ dataanalys, 

eftersom att studien är baserad på icke-numeriska data. Denna form av analys används ofta för 

analys av transkriberade intervjuer, dokument, och inom fallstudier. Det är en öppen form av 

dataanalys som inte har några exakta regler för kvalitativ dataanalys utan bara olika riktlinjer, 

därför försöker vi vara så aktsamma som möjligt för att undvika att våra personliga åsikter och 

värderingar ska komma att påverka för mycket i vår analys. (Oates, 2006).  

 

I vår analys av empirin valde vi att följa Oates (2006) metod för kvalitativ dataanalys genom att 

analysera de delar av intervjun med PUO:n på Uppsala kommun som är relevanta för vår studie 

som till exempel vilka arbetsuppgifter en PUO har, integritetslagar, kommunens arbete och den 

föreslagna EU-förordningen. Vi lade särskild vikt på de delar som vi ansåg stå närmast studiens 

frågeställningar om internationell påverkan och kommunens integritetsarbete och jämförde de 

svar vi fick med den insamlade teorin och de internationella riktlinjer vi anser påverkar 

kommunens arbete. Intervjun lästes igenom flera gånger för att se vilka delar som relaterar till 

varandra, för att sedan koppla samman de teman vi hittade i överskådliga stycken i analysen. 

För att tydliggöra det arbete kommunen utför med riskanalyser valde vi att göra en enkel tabell 

för att illustrera detta. 

 

I och med att analysmetoden vi har använt oss av är kvalitativ, är medvetna om att den slutsats 

vi har nått i analysen inte behöver vara den enda riktiga tolkningen av den empiri som 

analyserats, utan att andra forskare kan komma fram till skilda, men lika giltiga slutsatser, 

utifrån deras analyser. 
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3 Teori 

Här framställs de lagar och riktlinjer som finns internationellt och i Sverige för att värna den 

personliga integriteten och dataskyddet. Vi kommer även att försöka definiera begreppet 

integritet. Kapitlet innehåller även en sammanfattning av två tidigare studier som handlar om 

fall där internationella lagar och riktlinjer har påverkat en mindre region. Här presenteras även 

de ramverk vi har arbetat inom i studien.  

 

 

3.1 Tidigare forskning 
 

Vi har tittat på två tidigare studier där internationella instanser har inverkat på nationell nivå. 

Den första studien beskriver problemet med ansvarstagande för konsekvenser när internationell 

lag ersätter nationell lag och den andra artikeln skriven av Christina Niforou handlar om hur 

internationella ramverk påverkar det lokala arbetsförhållandena i två multinationella företag 

med lokala kontor i Central- och Sydamerika. 

 

 

3.1.1 Lokal påverkan av internationell lag 

 

Studien utgår från fallet Kosovo 1999 då FN:s resolution 1244 antogs i regionen och helt 

ersatte lokal lag. Resolutionen som främst ska främja fredsbevarandet i regionen ger även den 

internationella instansen mandat att bland annat upprätthålla och anta nya lagar, driva in skatt 

och att sköta skolorna. (Momirov, 2012) 

 

Problemet som artikelförfattaren lyfter fram är att FN är skyddade av immunitet så de kan inte 

bli åtalade, detta gör det svårt för FN att stå till svars för sina handlingar. De är skyddade 

oavsett vilka konsekvenser deras beslut har för regionen. (Momirov, 2012) 

 

Ett annat problem som lyfts fram är att resolutionen helt ersätter regionens egna regelverk utan 

att ta hänsyn till den kultur och de värderingar som en lokal beslutsfattande församling med 

större sannolikhet hade tagit i beaktande, om de hade fått möjlighet att vara med i införandet av 

regelverket. I vanliga fall går internationell lagstiftning genom en tolkningsprocess av staten 

innan den börjar gälla som nationell lag, men i fallet Kosovo påverkar den internationella lagen 

invånarna direkt. (Momirov, 2012) 

 

Artikelns slutsatser är att de som fastställer internationella riktlinjer eller lagar måste kunna 

ställas till svars för sina handlingar. Författaren skriver också att internationell lagstiftning styrs 

av sammanlänkade aktörer och relationer mellan dem. Aktörernas åsikter och relationer ändras 

kontinuerligt med tiden och då ändras även internationell lag. Alla länders nationella 

lagstiftning påverkas till viss grad av den internationella lagstiftningen, men i Kosovo är denna 

påverkan maximerad, då staten inte tolkar lagen innan den börjar följas. (Momirov, 2012) 

 

 

3.1.2 Global retorik vs. lokal verklighet 

 

Artikeln handlar om internationella ramverks påverkan på lokal verksamhet. Studien är utförd 

på två spanska multinationella företag, och den går ut på att se hur ramverken tolkas i praktiken 

av företagen. Författaren lyfter i artikeln upp en paradox, där den generalisering av ramverken 

som gör dem lättare att implementera också blir deras svaghet, då mer konkreta regionala lagar 

får företräde, och i stort sätter de internationella ramverken ur spel. (Niforou, 2012) 
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Artikels författare hävdar att det akademiska studiet av internationella ramverk är relativt nytt. 

De flesta av dessa studier beskriver hur ramverken potentiellt kan komma att påverka 

arbetsförhållanden, medan det bara finns ett fåtal studier i hur de internationella ramverken 

faktiskt påverkat de lokala arbetsförhållandena. Hennes studie är just ett av dessa fåtaliga fall. 

(Niforou, 2012) 

: 

Artikeln undersöker multinationella företag, vilka beskrivs som förespråkare för ramverken 

eftersom de underlättar för företagen att ha samma regler för anställdas arbetsvillkor överallt 

där de är verksamma. Ett av syftena med studien är att göra ett inlägg i debatten huruvida de 

internationella ramverken kan förbättra det sociala skyddsnätet för arbetare, särskilt i länder 

med ett svagt skyddsnät. Hon skriver i artikeln att ett problem med ramverken är att de inte blir 

så effektiva på det lokala planet eftersom det finns regionala lagar som mer konkret beskriver 

hur arbetet ska utföras. Detta leder till att ramverken urholkas av undantag efter undantag på 

grund av att de lokala lagarna väger tyngre i reglerandet av arbetsförhållanden. Ett annat 

problem som lyfts fram är att den lokala befolkningen har större tilltro till de lokala 

myndigheterna och lagarna just på grund av att de är närmre och känns lättare att ta till sig. 

För att lösa paradoxen, och för att få internationella ramverk som passar in i den lokala lagen, 

föreslås att i större grad låta fler aktörer vara med i arbetet med att utforma de internationella 

ramverken och att lokalt arbeta med att lyfta fram fördelarna med internationell påverkan. 

(Niforou, 2012) 

 

 

3.2 Begreppsbeskrivning 
 

Här beskriver vi de begrepp vi använder oss av i studien. 

 

 

3.2.1 Integritet 

 

Eftersom vi i denna studie kommer att behandla begreppet integritet, börjar vi med att försöka 

hitta en lämplig definition för det begreppet. Vi frågar oss om det finns det någon definition på 

integritet inom den informatiska disciplinen, eller kan det finnas någon annan definition som 

passar oss bättre? Här nedan presenterar vi några olika definitioner på integritet: 

 

Alan F. Westin - advokat, statsvetare och professor emeritus i offentlig rätt, kan sägas vara en 

förgrundsgestalt till försvaret av integritet och dataskydd i den datoriserade världen. Den bok 

som citeras här ovan ”Privacy and Freedom” är närmast en kanonisk bok inom 

dataskyddsområdet och ligger till grund för stora delar av de lagar och riktlinjer som idag 

reglerar hur datoriserad personlig information får behandlas av privata och offentliga aktörer. 

Westin var inte fundamentalist när det gällde att skydda den personliga informationen och 

kunde således se att det kunde finnas ett behov av att begränsa dessa rättigheter om det skulle 

stå i konflikt med den nationella säkerheten. Ett tillfälle när detta blev aktuellt var efter 11 

september-attacken på World Trade Center, när han uttryckte stöd för ”Patriot Act”, den 

speciallag för terroristbekämpning som bland annat ger FBI utökade befogenheter till 

avlyssning av privatpersoner. Westin har arbetat med integritetsfrågor för företag som 

behandlar stora mängder personuppgifter och uppmärksammade på senare år problemen med 

de ofantliga mängder personliga data som behandlas av organisationer som Facebook och 

Google, och uppfattade att det inte kommer fungera att bara lagstifta om dataskydd, det måste 

också till sociala och tekniska förändringar för att komma tillrätta med problemen. (Mox, 2013) 

 

Westin skriver: “[Privacy is] The right of the individual to decide what information about 

himself should be communicated to others and under what conditions” (citerad av Altman, 

1975, s. 17). Han ger därmed begreppet integritet betydelsen av den enskilde individens rätt att 

välja vilken information om sig själv som denne vill dela med sig av.  
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Ittelson, doktor i psykologi, utvecklar det Westin skriver men ger integritet betydelsen av att 

välja vilken information om den egna individen som kommuniceras till omvärlden, och därtill 

också friheten att välja sina egna mål: “[Privacy is] Obtaining freedom of choice or options to 

achieve goals, control over what, how, and to whom a person communicates information about 

the self” (citerad av Altman, 1975, s. 17). 

 

Rapoport, matematisk psykolog, delar Ittelsons syn på att integritet har med den enskilde 

individen kontroll över den information han delar och skriver vidare: “[Privacy is] The ability 

to control interaction, to have options, devices and mechanisms to prevent unwanted interaction 

and to achieve desired interaction” (citerad av Altman, 1975, s. 17). Han går här istället på 

själva möjligheten för individen att styra vilken information om denne som ska förhindras eller 

uppmuntras. 

 

Irwin Altman, professor emeritus i socialpsykologi vid universitetet i Utah, knyter an till de tre 

forskarnas idéer om informationsdelning och skriver: "The idea of privacy as a dialectic 

process, therefore, means that there is a balancing of opposing forces–to be open and accessible 

to others and to be shut off or closed to others–and that the net strength of these competing 

forces changes over time" (Altman, 1975, s. 23). Den definitionen har att göra med två 

intressen som måste tillfredsställas, dels att kunna dela med sig av den information man känner 

sig trygg med att tillkännage, dels att kunna begränsa sig gentemot andra med den information 

man vill bevara privat. 

 

Kuner, doktor i juridik, skriver också om integritet men kompletterar integritetsbegreppet med 

en mer juridisk aspekt, och belyser därtill en viss begreppsskillnad, när han också skriver om 

begreppet ”data protection”, eller på svenska ”dataskydd” (Kuner, 2009):  

 
The concepts ‘data protection’ and ‘privacy’ are ‘twins but not identical’. Generally speaking, data 

protection law seeks to give rights to individuals in how data identifying them or pertaining to them are 

processed, and to subject such processing to a defined set of safeguards. [..] In European law, ‘privacy’ 

includes issues relating to the protection of an individual's ‘personal space’ that go beyond data 

protection, such as ‘private, family and home life, physical and moral integrity, honour and reputation, 

avoidance of being placed in a false light, non-revelation of irrelevant and embarrassing facts, 

unauthorised [!] publication of private photographs, protection against misuse of private 

communications, protection from disclosure of information given or received by the individual 

confidentially [..] ‘Privacy’ can thus be seen as a concept which is both broader than and independent 

from data protection, though there can be a significant overlap between the two. (Kuner, 2009, s. 2) 

 

Kuner hävdar här att integritet är ett bredare begrepp som handlar om värnandet av den 

personliga sfären (personal space) i stort, medan dataskydd handlar om individens rättigheter i 

samband med att deras personliga information behandlas. I vår uppsats kommer vi att använda 

de båda begreppen med ungefär samma åtskiljning som Kuner gör, där vi definierar dataskydd 

som en begränsad del av integriteten, som reglerar hur information om en person får behandlas, 

och integritet som ett bredare begrepp som även kan innefatta bland annat familjeliv, 

personmoral, anseende och skvaller. (Kuner, 2009) 

 

I sin bok ”Transborder data flows and data privacy law” visar Kuner (2013) intresse för den 

juridiska delen av det allt större behovet av en internationell överenskommelse, där han 

beskriver det ökade utbytet av personlig data över nationsgränser och går igenom historien om 

reglering av personliga data som färdas över nationsgränser. Han börjar med de lagar som 

formades i Europa på 1970-talet och behandlar de regionala och internationella initiativen 

därifrån. Författaren analyserar också hur man skulle kunna utforma framtida regleringar av 

skydd av personliga data som delas på ett internationellt plan. Ett utdrag av slutsatser han 

kommer fram till är att man dels måste bestämma vilken typ av ramverk man vill ha, dels om 

de ska vara juridiskt bindande eller inte. En annan utmaning är huruvida man ska utveckla 

någon av de ramverk som redan finns, eller om man ska ta fram ett nytt. Dessutom behöver 
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man tänka på om det bara ska täcka dataskydd eller ”integritet” i bredare bemärkelse. Han 

lyfter också fram att de kulturella och juridiska skillnader som finns kommer att göra det svårt 

att komma överens om ett gemensamt ramverk. Slutligen tror han att tiden ännu inte är redo för 

ett legalt bindande avtal på internationell nivå, utan att man istället bör harmonisera de olika 

ländernas reglering av dataskydd med en så kallad modellagstiftning som skulle fungera som 

riktmärke för en mer samordnad syn på dataskyddslagstiftning och personlig integritet. (ibid) 

 

När vi skriver om begreppet integritet har vi inte hittat någon beskrivning som skulle vara 

specifik för ett informatiskt perspektiv, så vi väljer att falla tillbaks på den kontext i vilken 

informatiken behandlas och organiseras – den sociala, och det paradigm som vi arbetar efter - 

det interpretivistiska. Det interpretivistiska paradigmet har som mål att studera människor i 

deras verkliga sociala och språkliga gemenskaper. Visserligen kan det argumenteras för att 

integritetsdefinitionerna, som de fyra 60–70-talsförfattarna lyfter fram, är utdaterade, men även 

Kuner hämtar sin integritetsdefinition från, bland andra, Alan F. Westin (Kuner, 2009). Därför 

anser vi att den sociologiska definitionen av integritet som Westin, Ittelson, Rapoport och 

Altman framställer, kompletterad med de juridiska aspekter som Kuner framhäver, är en 

fullgod definition av begreppet för vår uppsats. 

 

 

3.2.2 Skydd av personlig information, dataskydd och personuppgift 

 

När vi talar om skydd av personlig information använder vi oss av två begrepp. Först använder 

vi Kuners (2009) begrepp ”dataskydd” som han beskriver som individens rättigheter om hur 

dess personuppgifter behandlas. För det andra använder vi begreppet ”personuppgift” som vi 

tar ifrån den svenska Personuppgiftslagen 3 § (1998:204): ”All slags information som direkt 

eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.” 

 

 

3.3 Ramverk 
 

I det här kapitlet presenterar vi de ramverk som vi arbetat med. Vi börjar med att beskriva 

Uppsala kommuns IT-policy. Därefter presenterar vi den lagstiftning i Sverige som är relevant 

för vår studie. Sedan följer beskrivningar av de internationella lagar och riktlinjer som vi 

arbetat med: EU, OECD och FN. Därtill redovisas en statlig offentlig utredning (SOU) om 

skyddet av den personliga integriteten. 
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Fig. 1 - En snabbgenomgång av de ramverk som kommer att presenteras, och hur de påverkar varandra. 

 

 

3.3.1 Uppsala kommuns IT-policy  

 

Uppsala kommuns IT-policy (Uppsala kommun, 2012) går kortfattat igenom Uppsala kommuns 

arbete, riktlinjer samt mål med IT. Man vill med policyn säkerställa att arbetet med IT ska 

förbättra medborgarnas situation, samt visa för medborgarna att man kan lita på kommunens 

arbete med säkerhet. Det viktigaste målet med IT är medborgarnytta, att varje tjänst eller 

system ska leda till nytta för användarna (medborgarna). För att nå detta mål krävs det att IT-

verksamheten är användarvänlig, tillförlitlig och har hög tillgänglighet. Om IT säkerhet finns 

följande punkt:  

 
I den allmänna säkerheten ingår arbetet med informationssäkerhet (IT-policy). Kommunen ska 

upprätthålla en väl avvägd informationssäkerhet med hänsyn till behoven hos kommunen, 

verksamheterna i kommunen och allmänheten. Detta gäller även när kommunens information eller 

informationssystem hanteras av externa parter. 

Med informationssäkerhet menas bevarande av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet hos 

information.  (Uppsala kommun, 2012, bilaga 3, s. 1)  

 

Policyn behandlar även integritetsskydd: 

 
Uppsalaborna ska känna tillit till att kommunens säkerhetslösningar skyddar såväl medborgarnas 

personliga integritet som verksamhetens stabilitet och kontinuitet i enlighet med säkerhetspolicyn 

(Uppsala kommun, 2012, bilaga 1, s. 1) 

The OECD Privacy Framework

•1980, senast uppdaterad 2013. Bygger på US 
Privacy Act, som i sin tur bygger på 
konstitutionen. (OECD, 2010)

EU direktivet

•1995. Är en förlängning av EU:s grundläggande 
principer om mänskliga rättigheter. Bygger på 
Europeiska länders tidigare datalagar, bland annat 
Svenska Datalagen från 1973. Bygger även på The 
OECD Privacy Framework. (Kuner, 2013)

Personuppgiftslagen

•1998.  Sveriges tolkning av EU direktivet. Den 
datalag vi i Sverige följer idag.

Uppsala Kommun

•Uppsala kommun tillämpar PuL. 
Personuppgiftsansvarige på kommunen ser till att 
lagen följs.

EU-
förordningen 

• Planeras vara 
färdig 2015. 
Beräknas att 
ersätta 
svenska PuL 
2018 och de 
andra EU 
ländernas 
tolkningar av 
EU direktivet. 
(Datainspekti
onen, 2015a) 
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3.3.2 Svensk lagstiftning 

 

De riktlinjer som finns tydligast reglerat i svensk lagstiftning angående dataskydd, är 

Personuppgiftslagen (PuL) från 1998, där man bland annat har fastlagt hur personuppgifter ska 

behandlas inom nationen.  Tidigare hade vi i Sverige, som ett av de första länderna i Europa, en 

datalag redan 1973 som bland annat införde kravet på licens för den som vill behandla 

personuppgifter (Kuner, 2009). Lagen specificerade bland annat vem som får inrätta 

personregister: ”Personregister får inrättas och föras endast av den som har anmält sig hos 

Datainspektionen” enligt 2 § i 1 kap. av Datalag (1973:289). Den personuppgiftslag vi har i dag 

bygger dock mer på ett EU direktiv från 1995, som förvisso har influerats bland annat av 

svensk Datalag (Kuner, 2009). EU kommer troligen att ersätta detta direktiv under 2015 med 

ett förslag till generell dataskyddsförordning, samt med ett förslag till direktiv om dataskydd i 

brottsbekämpande verksamhet. De regler som presenteras i dessa förslag kommer då att tidigast 

börja gälla två år efter att EU:s ministerråd kommit överens om innehåller.  Då reglerna börjar 

gälla, kommer svenska personuppgiftslagen att ersättas. Till skillnad från det gamla direktivet, 

som PuL bygger på, så gäller reglerna i dataskyddsförordningen direkt som svensk lag. 

(Datainspektionen, 2015b) 

 

Personuppgiftslagen reglerar hur man får behandla personuppgifter. Den började gälla 1998 

och är till för att Sveriges medborgare inte ska bli utsatta för kränkning av integritet då man 

behandlar deras personuppgifter. En viktig regel är den om samtycke från den registrerade. 

Samtycke är dock inte obligatoriskt i alla lägen. Det finns en rad av olika undantag, t.ex. vid 

myndighetsutövning och vid ingående eller förlängningen av avtal. Vid behandling av känsliga 

personuppgifter är dock reglerna strängare och undantagen färre. (Datainspektionen, 2015b) 

 

Man ska också förse de registrerade med information om hur man kommer behandla deras 

personuppgifter. Det har stor betydelse om personuppgifterna är strukturerade, t.ex. lagras i en 

databas, eller ostrukturerade, t.ex. skriven i löpande text. Behandling av strukturerade 

personuppgifter är starkare reglerat av PuL än behandling av ostrukturerade, då det endast 

gäller att inte kränka personen i fråga. PuL är inte den enda lag som reglerar behandling av 

personuppgifter. Om annan lag anger ett annat resultat än PuL, så gäller den andra 

lagstiftningen före PuL. Offentlighetsprincipen och yttrandefriheten är två exempel då man 

följer dessa lagar i stället för PuL. (Datainspektionen, 2015b) 

 

 

3.3.3 Internationell reglering 

 

På det internationella planet har man under de senaste decennierna försökt ta fram riktlinjer för 

att försöka bestämma någon typ av standard för vad som internationellt ska följas och 

respekteras som skydd av den personliga integriteten. Exempel på detta är EU:s 

dataskyddsdirektiv (2011) som är en gemensam bestämmelse för vad medlemsländernas 

dataskyddslagar ska innehålla, OECD:s vägledning för integritetspolicy och praxis (2003) som 

försöker ge konkreta förslag på hur nationer bör reglera behandling av personlig information 

när den förflyttas över gränser inom och utanför det egna landet, samt FN:s riktlinjer för 

reglering av datoriserade personliga datafiler (1990). Där har man koncist beskriver ett antal 

principer som ska gälla när man behandlar personlig information. 

 

EU 

På grund av den ökade globaliseringen identifierade EU:s medlemsländer på 1900-talet ett 

behov av mer liknande regler för integritetsskydd. År 1995 bestämde de sig för att skriva ett 

gemensamt direktiv: ”Dataskyddsdirektivet” (EU, 2011). Direktivet bygger delvis på OECD:s 

principer för personlig integritet, och även på tidigare dataskyddslagstiftningar i Sverige, 

Tyskland och Frankrike som utformades under tidigt 70-tal (Kuner, 2009). Målet med detta 

direktiv är att få "balans mellan ett gott integritetsskydd och fri rörlighet för personuppgifter 
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inom EU" (EU, 2011). Direktivet är till för att tolkas i medlemsländerna och deras regler ska 

bygga på direktivet. Direktivet innehåller en rad viktiga principer om hur personuppgifter ska 

behandlas:  

 

 Uppgifternas kvalitet: Att personuppgifterna samlas in för ett bestämt syfte och 

behandlas för detta syfte, är korrekta och uppdaterade samt behandlas lagligt.  

 

 Tillåtna sammanhang: Man måste få samtycke av personen man samlar in 

personuppgifter om, eller ha särskilda skäl som gör behandling nödvändig.  

 

 Behandlingskategorier: Förbud finns mot att behandla personuppgifter som handlar om 

personers etniska ursprung, religion, filosofiska syn, fackföreningsmedlemskap samt 

hälsa och sexualliv. Denna princip motsvaras i svensk lagstiftning av begreppet 

känsliga personuppgifter inom personuppgiftslagen. Undantag från denna princip 

medges om behandling krävs för att skydda personers intressen eller hälsa.  

 

 Informera dem som registreras: De personer som berörs av uppgiftsbehandlingen ska 

informeras av den personuppgiftsansvarige. De ska få veta vem det är som samlar in 

informationen, till vilket syfte och vem den registeransvarige är.  

 

 Rätt att tillgå uppgifter: Berörda personer har rätt att få veta om deras personuppgifter 

behandlats, och i så fall vilka uppgifter det rör sig om. De har även rätt att ändra eller ta 

bort uppgifter som behandlats på felaktigt sätt.  

 

 Undantag och begränsningar: Undantag från dessa principer kan förekomma om så 

krävs i avseende "statens säkerhet, försvaret, allmän säkerhet, lagföring av brott, ett 

viktigt ekonomiskt eller finansiellt intresse hos en medlemsstat eller hos EU, eller för 

att skydda den registrerade" (EU, 2011). 

 

 Rätt att invända: Den behandlade har rätt att invända vid behandling av dennes 

personuppgifter, särskilt när syftet är direkt marknadsföring. Denna invändning ska vara 

kostnadsfri.  

 

 Säker behandling: Den som behandlar personuppgifter får endast agera som den 

registeransvarige bestämt. Den personuppgiftsansvarige ska skydda uppgifter från att 

förstöras samt från att spridas felaktigt, eller att obehöriga får tillgång till uppgifterna.  

 

 Anmälan till tillsynsmyndigheten: Före behandling av personuppgifter ska den 

nationella tillsynsmyndigheten informeras. Detta är den registeransvariges uppgift. 

Alternativt kan den personuppgiftsansvarige anmäla ett personuppgiftsombud till 

Datainspektionen. Personuppgiftsombudet har då uppgiften att förteckna den 

personuppgiftsansvariges alla personuppgiftsbehandlingar (dock inte de som faller 

under den s.k. missbruksprincipen). Dessa personuppgiftsbehandlingar behöver då inte 

anmälas till Datainspektionen. Den personuppgiftsansvarige ska sedan undersöka 

riskerna för berörda personer och ansvara för att deras integritet inte kommer kränkas. 

 

Förutom dessa principer har alla berörda rätt att föra talan inför domstol och rätt till ersättning 

om man har utsatts för otillåten behandling av personuppgifter. (EU, 2011) 
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Utöver direktivet omnämns även skydd av personuppgifter i ”Europeiska unionens stadga om 

de grundläggande rättigheterna”. Stadgan tar upp olika rättigheter, friheter och förbud. Artikel 

8 handlar om skydd av personuppgifter. I artikeln tas det upp att var och en har rätt till skydd 

av de personuppgifter som rör honom eller henne. Dessa uppgifter 

skall även behandlas lagenligt för det syfte som tidigare bestämts, 

och med stöd av den berörda personens samtycke eller någon 

annan legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt att få 

tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att 

kunna korrigera dem om de är felaktiga. Utöver detta redogörs 

även att en oberoende myndighet skall kontrollera att dessa regler 

efterlevs. (EU, 2010) 

 

Våren 2012 presenterade EU-kommissionen ett förslag till ny 

förordning om dataskydd och behandling av personuppgifter, 

vilken ska vara bindande för alla medlemsstater. Bakgrunden till 

förslaget är bland annat att förutsättningarna för behandling av 

personuppgifter drastiskt har ändrats under tidens gång, på grund 

av tekniska framsteg och globalisering. De gamla reglerna i 

datadirektivet från 1995 är fortfarande fullt fungerande, men det 

faktum att alla länderna gjorde sina egna tolkningar utifrån 

direktivet, har lett till obalans inom dataskydd i EU. Man vill nu 

att reformen ändras från att medlemsländerna implementerar sina 

egna regler utefter det gamla direktivet till att alla ska följa den nya lagen. Förhoppningen är att 

detta leder till stora minskningar i kostnader för företag som jobbar över landsgränser, då man 

inte behöver anpassa sig till flera länders olika lagar, utan bara denna lag. (Datainspektionen, 

2015b) 

 

I förordningen kommer det finnas nya uppdaterade regler från direktivet. Några 

uppmärksammade punkter som EU lägger fokus på är t.ex. rätten att bli glömd, som innebär att 

det ställs långtgående krav på att personuppgifter tas bort, när de inte längre fyller någon 

nödvändig funktion och att den registrerade uttryckligen begär deras borttagande. De 

framhäver även att det ska vara tydligare vilken nivå av samtycke som behövs för att få 

behandla personlig information, samt att man ska öka ansvaret och redovisningsansvaret för de 

som behandlar personlig information. Dessutom ska det vara lättare att få tillgång till sin egen 

information, och att föra över den mellan olika tjänsteleverantörer. På grund av att alla kommer 

följa samma lag som gäller i hela EU, ska det bli lättare att följa EU reglerna i alla 

medlemsländer. (Europeiska kommissionen, 2012) 

 

 

OECD 

OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, arbetar med att skapa och 

sprida policyer som ska förbättra livskvalitén för människor. Organisationen skapades år 1960 

med syfte ekonomisk utveckling. Från början ingick 20 medlemsländer, och år 2014 hade det 

ökat till 34, med fler länder på väg in. Man arbetar även med länder som inte är medlemmar. 

OECD utför diverse jämförelser mellan olika länder. Vi har valt att undersöka OECD då EU-

principerna anses bygga på OECD:s principer för personlig integritet (Kuner, 2009). OECD har 

en stor mängd olika policyer, och den mest relevanta i detta sammanhang är "The OECD 

Privacy Framework". Ramverket antogs år 1980 och uppdaterades för första och senaste 

gången år 2013. I 2013 års ramverk tas två nya aspekter av integritet upp: behovet av ett 

riskbaserat ledningssystem för skydd av personuppgifter, samt behovet att skapa mer 

överensstämmande internationella regelverk på global nivå. 

 

Både det gamla och det uppdaterade ramverket innehåller 8 principer om hur personuppgifter 

bör behandlas. Nedan presenteras dessa principer enligt det senare dokumentet:  

•En EU-förordning är 
direkt tillämplig, vilket 
betyder att den övergår 
till lag som är 
omedelbart tillämplig i 
alla länderna.

•Den är alltså likvärdig 
med nationell 
lagstiftning. Det innebär 
att den inte får 
omarbetas eller justeras 
med hänsyn till 
medlemsländernas egna 
förhållanden. (NE.se, 
2015)



16 

 

 Samlingsbegränsning: Det bör finnas gränser för hur man får samla in personlig 

information. Det ska ske rättvist och helst med tillåtelse av de berörda.  

 

 Datakvalitet: Den information man har lagrat ska vara korrekt, uppdateras om det krävs 

samt vara relevant för syftet den samlats in för.  

 

 Syftesnoggrannhet: Vid insamlingstillfället bör man veta syftet med 

informationsinsamlingen. Man bör sedan använda informationen i enlighet med detta 

syfte.  

 

 Användningsbegränsning: Man får endast behandla personuppgifter utanför det 

bestämda syftet om man har tillåtelse av de berörda personerna eller om lagen ger 

auktoritet.  

 

 Säkerhet: Man bör skydda personlig information från skada och otillåten behandling.  

 

 Öppenhet: Man bör vara öppen med att man använder personlig information, och med 

vilket syfte. Man bör även informera de behandlade om vem som är datakontrollant 

(registeransvarig).  

 

 Individuell medverkan: Behandlade personer bör ha rättigheten att veta om information 

lagras om dem eller ej, och i så fall vilken information det gäller. De bör kunna 

ifrågasätta om deras information behandlas på korrekt sätt, och om den inte gör det bör 

de kunna kräva att informationen ändras eller tas bort.  

 

 Ansvarskrav: En datakontrollant bör vara ansvarig för att dessa kriterier följs. 

 

Det är ingen tillfällighet att dessa principer liknar EU:s principer, då EU deltar i OECD:s 

arbete. (OECD, 2013) 

 

 

FN 

Riktlinjer för personuppgiftsbehandling finns även utanför EU och OECD, och ett exempel på 

detta är FN. FN är en global organisation med 193 medlemsländer. Deras mest kända 

dokument är den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som skrevs 1948. 

Redan i den finns information om personuppgiftsbehandling, då de förklarar att ingen får 

utsättas för slumpmässiga ingripanden i sitt privatliv, familj, hem eller korrespondens (FN, 

1948). Detta dokument är inte en lag för medlemsländerna, men att bryta mot mänskliga 

rättigheter leder ofta till politiska och ekonomisk sanktioner från det internationella samfundet 

(Regeringskansliet, 2014). Det står dock i EU:s grundläggande skydd för de mänskliga 

rättigheterna att alla har rätt till respekt för sitt privatliv, familj, hem och korrespondens (EU, 

2010). Det är denna konvention som gäller i svensk lag. (Regeringskansliet, 2014) 

 

År 1990 utarbetade FN riktlinjer för hur man hanterar persondata: ”Guidelines Concerning 

Computerized Personal Data Files”. Dessa riktlinjer är inte heller lagligt bindande, men det är 

upp till varje medlemsland att uppfylla de principer som finns i dokumentet med hjälp av egen 

lagstiftning. Principerna fungerar som en minimigräns för vad som ska ingå i nationernas 

lagstiftning. Det som krävs är att man inte får samla in persondata olagligt eller mot FN:s 

bestämmelser. Dessutom ska informationen vara uppdaterad, vilket medför att den behöver 

kontrolleras. Det beskrivs även att man endast får behandla personlig information för att 

uppfylla det syfte till vilket informationen samlades in, att personer ska få veta om deras 

information blir behandlad samt att känsliga personuppgifter inte ska behandlas. Om man 

behöver göra undantag från dessa punkter, ska det ska vara reglerat för hur man bör gå tillväga. 
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Den personliga informationen man samlat in kräver skydd mot såväl naturliga- som mänskliga 

faror (otillåten användning eller hackerangrepp). FN värnar även om ett så fritt flöde som 

möjligt av information mellan nationsgränser. (FN, 1990) 

 

 

3.3.4 SOU 2007:22 del 1 – Skyddet för den personliga integriteten 

 

I en av statens offentliga utredningar, Skyddet för den personliga integriteten vidhålls att 

riksdagen inte längre helt förfogar över lagstiftningens på integritetsområdet, men i gengäld får 

ett större inflytande över den gemensamma EU-regleringen. Det konstateras dock att Sverige i 

och med EU-medlemskapet tidvis blir bundet av integritetsregler som inte kan anses vara 

optimala. (Integritetsskyddskommittén, 2007) 

 
På alla de områden där medlemsstaterna inte har vetorätt får Sverige emellertid ibland acceptera 

lagstiftning som av integritetsskyddshänsyn måhända annars inte skulle ha införts eller som i varje fall 

skulle ha föregåtts av ett sedvanligt nationellt utrednings- och remissförfarande samt underkastats 

Lagrådets granskning. (Integritetsskyddskommittén, 2007) 

 

I och med Sveriges medlemskap i EU har Sverige inte längre full kontroll över landets 

integritetsregler. Vi har dock ett större inflytande i EU:s arbete med integritet. 

(Integritetsskyddskommittén, 2007) 
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4 Empiri 

Här presenterar vi två intervjuer med personuppgiftsombudet (PUO) och en mejlintervju med 

informationssäkerhetsspecialisten på Uppsala kommun. Det vi redovisar under 

intervjurubrikerna är helt baserade på PUO:ns svar under intervjuerna. I analys av empiri 

analyserar vi de data vi har samlat in och hur de förhåller sig till tidigare studier och till 

riktlinjerna. 

 

 

4.1 Presentation av empiri 
 

I det här avsnittet redovisas de intervjuer vi genomfört. 

 

 

4.1.1 Första intervjun med Peter Müller, personuppgiftsombud på Uppsala kommun 

2015-04-20 
 

Vi har intervjuat Peter Müller som är personuppgiftsombud på Uppsala kommun. Allt som 

redovisas utan källhänvisning är helt baserat på de svar som respondenten gav. Här presenteras 

den första intervjun. 

 

Vad gör en PUO och beskrivning av hans arbete 

Han har ansvar över hela kommunens personuppgiftshantering, 

och då kommunen är Uppsalas största arbetsgivare, med cirka 

13 000 anställda, har han kontaktpersoner som rapporterar in 

till honom. De arbetar med ett huvudregister som innehåller 

alla större personuppgiftsbehandlingar. I detta huvudregister 

listas runt 700 register med personuppgifter som finns inom 

kommunens verksamheter, men det kan mycket väl finnas fler, 

då det säkert finns ett mörkertal eftersom det är svårt att hålla 

reda på alla. 

 

Respondenten är med när kommunen införskaffar nya IT-

system. Där är hans uppgift att se till att systemen kan föra register på ett säkert sätt, för att 

minimera onödiga kostnader (om man införskaffar system som inte följer kraven på tillräckligt 

dataskydd och sedan blir tvungen byta eller uppgradera dem). Att känna till hur IT-systemet 

fungerar, samt hur det tillämpas av tjänstemännen är en del av PUO:ns arbete med säkerhet - 

det är först då man kan se hur det inte ska fungera, säger han. 

 

De personuppgifter som kommunen behandlar sköts enligt PuL. Kommunen har anställda 

jurister som ska se till att lagarna följs till punkt och pricka, den personuppgiftsansvariges, i 

detta fall PUO:ns, ansvar är att se hur man kan organisera kommunens arbetsstruktur för att 

lagarna ska följas. 

 

Respondenten berättar om problem som dyker upp i hans arbete. Hur ska man göra för att både 

skydda personers integritet, samtidigt som man måste kunna föra register över dem, undrar han 

och tar ett exempel med HVB-hem (hem för vård eller boende), där uppgifter om de boende 

kan räknas som känsliga personuppgifter, då man delar uppgifter om deras hälsa. Avvägningen 

i detta fall ligger i å ena sidan i personuppgifternas känsliga karaktär och å andra sidan i att 

kommunen behöver dessa register för att kunna arbeta med att hjälpa dessa personer. Problem 

likt detta ska först och främst lösas praktiskt inom lagen, men om det inte går får man använda 

sig av andra metoder.  

•Ett personuppgiftsombud 
är en person som ser till att 
personuppgifter behandlas 
på ett korrekt och lagligt 
sätt inom den egna 
organisationen. 
(Datainspektionen, 2015c)
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Vad är en personuppgift? 

En personuppgift är alla uppgifter som kan länkas till en levande person. Respondenten säger 

att han bara behandlar frågor som rör personliga uppgifter och hävdar bestämt att han inte 

behandlar frågor som gäller andra uppgifter. Han ger oss ett fiktivt exempel på detta med 

Nisses handelsbolag som är inte en personuppgift, medan Nisses enskilda firma är det, då ett 

handelsbolag ägs av minst två personer medan en enskild firma endast kan ägas av en enskild 

individ. En behandling är allting som man gör med en personuppgift. 

 

 

 Lagar 

På frågan om vilka lagar som påverkar kommunens arbete med integritet och dataskydd 

berättade respondenten om: 

 

 Registerlagar som är smålagar som är skrivna för en viss verksamhet. En större sådan 

lag som används inom kommunen är socialtjänstlagen, som gäller socialtjänst. Det finns 

70 olika registerförfattningar. Dessa författningar är typiska för tull, polis och andra 

liknande myndigheter. 

 

 OSL, offentlighets- och sekretesslagen, reglerar sekretess som berör personuppgifter 

och övrig hantering av allmänna handlingar. 

 

 YGL (yttrandefrihetsgrundlagen) är en grundlag som hanterar bestämmelser om rätt att 

sprida information och förbud mot censur. 

 

 TF, tryckfrihetsförordningen, innebär rätt att framställa och sprida tryckta skrifter utan 

censur och andra hinder. 

 

 BBS, lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor, är en lag som säger att den som är 

moderator för ett diskussionsforum på Internet har ansvar för vad som skrivs där. 

Påverkar de facebooksidor som kommunen tillhandahåller för medborgarkontakt. 

 

 Arkivlagen som bestämmer vilka register och personuppgifter som ska sparas. 

 

 Offentlighetsprincipen gör att sekretessbedömningar och myndigheter ska kunna 

granskas. Lagen härstammar från TF. Kommunen har krav på sig att lämna ut uppgifter 

och information till den som vill ha den, eftersom att det ska vara allmänna handlingar. 

Kommunen lämnar förstås inte ut uppgifter om det kan innebära risk för 

identitetskränkning. 

 

Principen Lex Specialis innebär att om det finns någon lag som säger hur något ska göras inom 

ett visst användningsområde så väger den tyngst: till exempel om PuL och Arkivlagen 

beskriver olika sätt att arkivera personuppgifter så ska Arkivlagen följas, då den är mer inriktad 

på det området, medan PuL är mer generell. 

 

 

EU 

Respondenten beskriver att den viktigaste regleringen inom integritetsskydd från Europeiska 

unionen är EU-stadgan om grundläggande rättigheter. Stadgan fungerar som FNs resolution för 

mänskliga rättigheter, och har likheter med den amerikanska konstitutionen. Stadgan behandlar 

rättigheter som likabehandling och skydd mot tortyr, men viktigast för kommunens arbete med 

skydd av persondata. Dessa EU-rättigheter ligger i sin tur till grund för EU-direktivet för 

dataskydd från 1995, där man specificerar ett antal krav på varje stats lagstiftning. PuL är den 

svenska lagstiftningens implementering av EU-direktivet. Varje land har sin egen variant av 
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PuL som kan vara mer eller mindre avancerad, och följs olika strikt. Detta kan anses vara ett 

problem i och med den ökande globaliseringen, då det kan vara svårt att göra 

informationsutbyten med länder som inte ser lika seriöst på persondataskydd. Därför har man 

kommit fram till att man behöver en reglerande lagstiftning, det vill säga en lag som gäller alla 

EU-medlemmar. Dataskyddsförordningen är det nuvarande namnet på det lagda förslaget till 

denna lag. Respondenten är osäker på om förordningen blir klar i år som planerat, eller om den 

skjuts på framtiden, då han ser att det finns problem som lobbyism, byråkrati och andra frågor 

vilka tar mer plats i EU.  

 

I en del sammanhang där tekniken gjort så stora framsteg att det inte finns någon lag som 

täcker dess områden ännu, finns det paragrafer som säger att man ska göra en intresse- och 

rimlighetsavvägning. Ett exempel på en sådan intresseavvägning är kameraövervakning då man 

tittar på rätten till integritet och privatliv för elever, mot rätten att inte bli mobbad. Dessa 

paragrafer handlar om vad som väger tyngst, och varför det väger tyngst. När man hanterar 

sådana fall måste man veta vad som är mest signifikant, och då går man på lagar från EU-

lagstiftningen. EU-lagar har ofta större juridisk tyngd än svenska lagar. Dock går inte 

respondenten direkt till EU-lagarna, utan han följer oftast det som redan har avgjorts i svensk 

domstol. Om han skulle börja lägga upp egna resonemang så skulle han behöva ha egna belägg 

för sin tankegång, samt tänka efter om domstolen skulle gå med på dem. 

 

För några år sen diskuterades kameraövervakning i svenska skolor. Man diskuterade för- och 

nackdelar, och om det skulle vara lagligt eller inte. Denna diskussion blev avgjord med hjälp av 

EU-förordningar. Resonemanget som ledde till avgörandet var förenklat formulerat att elever i 

den svenska grundskolan lyder under närvaroplikt när de befinner sig i skolbyggnaden. 

Uppehållsrummen som eleverna befinner sig i under rasterna kan liknas vid vardagsrummet i 

hemmet. Hemma i vardagsrummet så har man ju ingen kameraövervakning, eller kan i alla fall 

bestämma över den själv. Artikel 7 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna säger att 

alla ska ha rätt till respekt för sitt privatliv, och det gäller även uppehållsrummen i skolan, på 

grund av närvaroplikten.  

 

 

Intressekonflikter 

Jurister och tekniker har ofta svårt att komma överens. Därför kan det lätt uppstå konflikter 

mellan tekniker som vill använda den senaste och bästa tekniken och jurister som vill se till att 

lagen följs.  

 

På företag som Google och Apple samlas det in mycket personlig information som kan 

användas för diverse affärsmål. När jurister då kommer in och säger att det som företagen 

håller på med kan vara olagligt, eller lagstiftningen inte ”hängt med” på ett specifikt område 

där den tekniska utvecklingen har gått fort framåt, blir de upprörda eftersom detta hämmar 

deras tillväxttakt. Detta har både lett till att företag har släppt desinformation och att de sagt sig 

göra som de vill eftersom de har så många användare som vill använda deras produkter att de 

ändå kommer få juridiskt rätt i slutändan. I dessa konflikter används många metoder för att få 

som man vill, och ju rikare man är desto fler möjligheter har man att påverka. Det finns många 

aktörer som försöker påverka EU:s beslut redan innan de är tagna. Till exempel tror 

respondenten att den nya EU-förordningen kommer att hamna i tvist med frihandelsavtalet 

mellan USA och EU, vilket kan leda till att amerikanska lobbyister kommer att försöka ändra 

på EU-förordningen. 

 

Det finns mörka sidor av persondataskydd, som de länder som inte tar internationella 

överenskommelser för integritet och dataskydd på allvar. Respondenten liknade dessa länder 

med skatteparadis för personuppgifter, där man kan göra vad man vill med personuppgifterna. 

Det gäller alltså att hindra personuppgifter från att komma dit. Det finns även länder, så som 

Indien, som inte haft resurser att utveckla något robust dataskydd än. 
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Om en kommunal tjänsteman har en behandling av personuppgifter som han överlåter till 

någon annan aktör utanför kommunen, så ska han skriva ett biträdesavtal med den nya 

ansvariga. Biträdesavtalet ska specificera att den externa aktören ska sköta sig minst lika bra 

som man gör inom kommunen, och till exempel följa offentlighetsprincipen. 

 

 

4.1.2 Andra intervjun med Peter Müller, PUO på Uppsala kommun 

2015-05-11 
 

Här presenteras den andra intervjun som vi utförde med PUO:n på Uppsala kommun. 

 

 

 Kommunens arbete 

Enligt offentlighetsprincipen ska kommunens arbete vara så öppet som möjligt för allmänheten 

att ta del av. Detta har både fördelar och nackdelar. Alla som är skrivna i Uppsala kommun har 

rätt att kontrollera vad som står i kommunens register om dem själva, helt gratis en gång per år, 

med syftet att säkerställa att uppgifterna är korrekta. För att göra en fullständig kontroll i 

kommunens register behöver respondenten söka i alla register, runt 600 stycken. Då 

respondenten inte har tillträde att titta i alla register behöver han att de som har tillträde 

kontrollerar åt honom och skickar in det de finner. Den totala kostnaden för arbetet att göra ett 

fullständigt registerutdrag ger slutsumma på runt 35 000 kr. Därför brukar respondenten 

försöka få samtycke av den som vill ha utdraget att bara göra en begränsad sökning. Men om 

det är en odefinierad ” Jag vill veta vad som står om mig i era register” fråga, så måste man 

göra ett fullständigt registerutdrag. För att begära ett sådant registerutdrag behöver man göra en 

formell ansökan och identifiera sig själv, för att inte vem som helst ska kunna titta på dina 

utdrag. 

 

Den nya EU-förordningen vill underlätta det internationella samarbetet mellan verksamheter. 

Kommunens internationella samarbete sträcker sig dock inte längre än studiebesök i andra 

länder, där de utbyter information kolleger emellan och berättar hur man arbetar i sin kommun. 

Kommunen kan dock ha underleverantörer, vilket kan bli problematiskt om man arbetar med 

personuppgifter. Ännu större problem kan uppstå om de underleverantörerna i sig har 

underleverantörer som finns i andra länder. Med det så kallade ”molnet”, där utomstående 

aktörer tillhandahåller datortjänster via Internet, kan det bli som en aktiemarknad där man 

flyttar data till den för tillfället billigaste internetservern. Kommunen måste känna till var 

personuppgifterna finns och det har varit en intressekonflikt att myndigheter inte får använda 

sig av molnet hur som helst. Om man har samtycke kan det fungera, men det är opraktiskt att 

behöva det av alla som man har uppgifter om. 

 

 

 Integritet 

Information måste både vara tillgängligt för de behöriga, samtidigt som den är hemlig för 

obehöriga. Exempelvis för studenter som är färdiga med utbildningen så ska man alltid kunna 

se alla avklarade kurser. Information ska vara korrekt och aktuell, annars blir det fel enligt PuL. 

Det är dock en stor utmaning att hålla register aktuella. Respondenten brukar på sina kurser 

som han håller delge sin personliga information: ”Peter Müller, 30 kilo, 1,20 meter”. Detta var 

helt korrekt information, dock är den utdaterad. Inom verksamheter måste man bestämma hur 

aktuella ens register behöver vara. Bankomatregister behöver hållas aktuella hela tiden, så att 

man inte kan ta ut mer pengar än man har tillgång till. Om någon skiljer sig, hur länge ska den 

ha kvar det gamla namnet i register? Eller när någon dör, hur länge ska det komma reklam till 

den döde? Det är inte den dödes integritet man skyddar då, utan den efterlevandes känslor. 

 

Respondenten känner inte till några läckage med de riktigt känsliga systemen, de med känsliga 

personuppgifter. De register som innehåller sådana uppgifter är till exempel socialtjänsten, 
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skuldhandläggare som hjälper skuldsatta, samt kommunens olika vårdverksamheter. 

Kommunen har åldringsvård samt hjälp till vård och besök för handikappade. Det blir som 

sjukhusregister, och då gäller patientdatalagen med PuL. Socialarbetare får aldrig ha sina 

dokument med personuppgifter framme, de måste alltid lägga in dem i skåp när de inte arbetar 

med dem. Om respondenten hade känt till något som gått fel med dessa register hade han ändå 

inte kunnat säga något till oss på grund av sekretess. 

 

Som tidigare nämnt kan kommunen ha underleverantörer, som arbetar med personuppgifter på 

uppdrag av kommunen. Om man vill ha ett register men inte sköta driften på egen hand, utan 

låter någon annan göra det. Om denna leverantör använder sig av ”molnet”, då kan det vara så 

att personuppgifterna faktiskt är i andra länder. Detta medför inga problem inom EU, 

kommunen har samma regler för personuppgiftshantering. Det finns även icke EU-länder som 

har samma skyddsnivå som EU enligt avtal, som Norge och Schweiz. De har lagt sig på samma 

nivå ändå för att förenkla samarbete. Men om man jobbar med företag i länder som inte har 

samma personskyddsstandard som EU behöver man avtala med dem så att de når upp till 

kraven. Då de inte har några nationella regler om vem som ansvarar, så får företagen avtala om 

vem som betalar skadestånd om de inte uppnår skyddsnivån. 

 

Kommunen håller på med att utveckla en ny integritetspolicy som respondenten tror blir klar 

hösten 2015. Det finns en gammal integritetspolicy, PUO:n är dock inte säker på om den finns i 

digital form. Vi säger att det skulle vara intressant att titta på den, men han svarar att den 

egentligen är ganska ointressant. Han jämför den med en minoritetspolicy som har hittar bland 

kommunens policyer där han läser att alla minoriteter ska få utveckla sitt språk och sin kultur, 

vilket ha tycker är rätt så intetsägande. ”Hur då, då?” frågar ha sig, ”Det är förverkligandet som 

betyder något” fyller han i. Hur-frågan hoppas han kunna besvara i höst när den nya 

integritetspolicyn är klar. 

 

 

 IT-säkerhet 

Mot tekniska intrång skyddar sig kommunen med brandvägg. För att kunna jobba innanför den 

brandväggen så har kommunen något som kallas AD-inloggning (Active Directory), som all 

personal i kommunen har och som är Microsofts svar på inloggningsskal. Respondenten kan gå 

in i vissa system och se vem som arbetar i kommunen, se över samarbetsgrupper med mera. 

Det varierar dock vilken behörighet man har enligt AD:t, man kommer olika djupt i systemen. 

Men det finns även system där respondenten definitivt inte har tillträde till, socialtjänstens 

system till exempel. Där får absolut ingen som inte är socialhandläggare undersöka 

informationen. I sådana system är det först AD:t sedan separat inloggning. Det finns även 

skyddade mappar som bara ett visst antal personer har tillgång till. Även bland de som har 

behörighet kan vissa funktioner vara begränsade. Det är inte lika starkt som med separat 

inloggning, man använder sig fortfarande bara av AD:t. Vissa funktioner får bara en avdelning 

ta del av, separata mappar eller bilder till exempel. Mer info kunde respondenten inte ge om 

tekniska skydd, för säkerhetsexperterna vill inte att sådan info ska spridas. 

 

För att skydda informationen måste man även skydda sig mot externa hot, stöld till exempel. På 

arbetsplatsen vi höll intervjun har man ett vanligt skalskydd, de ser till att det inte finns löst 

folk på sin arbetsplats som inte har där att göra. De har även ett system för besökare, man 

anmäler sitt besök i receptionen, sedan blir man hämtad av den som man har ärende hos. De har 

även skydd i hissarna, det krävs en bricka för att nå vissa våningar med hissen. 

 

Respondenten tror inte att det är så stor risk för att kommunens verksamhet ska bli hackad, det 

lagras inte så mycket av intresse. Banker till exempel har mycket större risk för att bli hackad, 

av uppenbara skäl. De två säkerhetsrisker som respondenten betonar är industrispionage och 

skada på funktion. Industrispionage ser han som en låg risk, då de inte utför någon forskning. 

Skada på funktion är något de alltid har med i sina riskanalyser, om det skulle bli krig. Vad gör 
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man om vattnet blir odrickbart, eller om kraftförsörjningen sviker? Trots att risken för hackning 

är låg framhåller respondenten att det inte finns någon riskfri organisation, det kan hända 

konstigheter överallt. 

 

Respondenten var en gång med om ett intrångsförsök när han var IT-lärare för vuxna. En 

palestinsk elev började studera på hans skola, och i det ögonblick som hon skickade sitt första 

mail fick de en extrem ökning i intrångsförsöken på deras server. Man förstod snabbt att det var 

någon organisation som ville hålla koll på henne. Eleven skrattade bara, och berättade att det 

var så var hon än kom. Det är en sak att konstatera att intrångsförsök har skett, en helt annan att 

veta vem som gjort dem, det är väldigt svårt. 

 

Respondenten berättade om incidenter som inträffat på kommunen och definierar en incident 

som en händelse som avviker från det förväntade, oftast med negativ potential. En incident var 

att Telia, som är kommunens leverantör av telefonitjänster, antingen inte hade fått betalt, eller 

fått betalt för mycket. 600 Telia-EDI fakturor hade försvunnit, vilket är ganska stora pengar. 

 

Ett problem som uppstått på senare tid med ny teknik är BYOD, ”bring your own device”. Är 

det arbetsgivaren eller den anställde som ansvarar för vad som är installerat på den anställdes 

privata mobil eller läsplatta, som vederbörande använder i arbetet? Respondenten har löst detta 

problem för egen del, genom att ha en privat mobil, och en arbetsmobil. På så sätt håller han 

isär privat- och arbetsliv på denna tekniska sida.  

 

 

 EU förordningen 

Den nya EU-förordningen är vid intervjun fortfarande ett förslag, punkter kan komma att 

ändras. Som det står i nuläget ska förordningen antas i slutet av 2015. Sedan har man två år på 

sig att anpassa sig till de nya reglerna som börjar gälla tidigast i början av 2018. Under de två 

åren bör man träna på att följa förordningens regler, men det är fortfarande PuL som gäller. 

 

En stor ändring i hur verksamheter måste arbeta efter EU-förordningen är att alla måste 

rapportera intrång och intrångsförsök till ett centralt register inom EU. I Sverige kommer man 

att rapportera till datainspektionen, eller motsvarande om de byts ut efter förordningen träder i 

kraft, som i sin tur rapporterar till EU. 

 

På frågan om vilka konsekvenser den föreslagna EU-förordningen kan få, svarar han att den 

ärligt talar kommer bli en massa mera jobb, varje lagstiftning har en period då den känns 

intressant och bra. Sen blir den tråkig och ställer till det för folk. Det blir en black om foten för 

många. Det är inte säkert att den som skyddas av lagen uppskattar den. De vet inte hur det 

kunde ha gått utan den. Därför måste respondenten tänka på att det ska införlivas så smärtlöst 

som möjligt. Om det tar för mycket ekonomi i anspråk så får någon annan kommunal 

verksamhet, t.ex. bolandsgymnasiet mindre pengar. 
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Kommunen gör i dagsläget mängder av risk- och 

sårbarhetsanalyser i sitt arbete. Men enligt EU-förordningen 

kommer dessa analyser att bli obligatoriska för all offentlig 

verksamhet. (Datainspektionen skriver på sin hemsida att det 

kommer att införas krav på så kallade konsekvensanalyser 

och skyldighet att anmäla eventuella incidenter till 

tillsynsmyndigheten (2015a).) En sådan analys utförs genom 

att man först identifierar riskerna, sedan graderar dem i 

allvarlighetsgrad. Vidare undersöker man vilka motmedel 

det finns tillgängliga, för att sedan välja ett motmedel som 

får ner risken på en acceptabel nivå. För att utföra en 

bedömning av en verksamhets risker behöver man vara insatt 

i verksamheten. Respondenten menar att man måste arbeta 

på en verksamhet för att känna till riskerna, och för att få 

folk att våga berätta för en, de är nog för misstänksamma 

mot någon som kommer utifrån. 

 

 

4.1.3 Mejlintervju med Uppsala kommuns informationssäkerhetsspecialist 

2015-05-26 
 

Här presenteras den mejlintervju som vi genomförde med en informationssäkerhetsspecialist på 

Uppsala kommun. Intervjun presenteras i sin helhet: 

 

1. Vad är din titel och dina arbetsuppgifter? 

 

Svar: Min titel är informationssäkerhetsspecialist  

  

2. På vilket sätt arbetar du med personuppgifter? 

 

Svar: Jag arbetar med personuppgifter genom att identifiera om det finns personuppgifter i 

system och utifrån det hitta rätt säkerhetsskydd både ur ett administrativt och tekniskt 

perspektiv. 

 

3. Hur kommer den föreslagna EU-förordningen om dataskydd att påverka ditt arbete, samt 

arbetet inom ditt område? 

 

Svar: Det kommer att bli tydligare och förhoppningsvis kommer verksamheten att förstå vikten 

av att skydda den personliga integriteten samt när det finns ekonomiska sanktioner så kostar det 

för mycket att låta bli. Mitt jobb är att ge stöd och råd med både administrativa och tekniska 

skyddsåtgärder så att känsliga personuppgifter inte kommer i orätta händer.   

Behov av stöd och råd kommer att öka samt att hjälpa till att finna rätt administrativa och 

tekniska skyddsåtgärder. 

 

 

4.2 Analys av empirin 
 

Med det stora antalet register på Uppsala kommun som innehåller personuppgifter är det 

betryggande att det finns en struktur för behandling av dessa som leds av PUO:n. En del av 

denna struktur är att hålla registerna säkra mot bland annat stöld och obehörig tillgång. Enligt 

Uppsala kommuns IT-policy utgår kommunens arbete med säkerhet ifrån identifiering av risker 

och åtgärder för att minimera dem. Detta är något som PUO:n hävdar att kommunen gör i stor 

•Datainspektionen är 
tillsynsmyndighet enligt 
personuppgiftslagen och 
kan genom tillsyn 
kontrollera om en 
behandling av 
personuppgifter är 
laglig, det vill säga att 
bestämmelser i 
personuppgiftslagen 
följs. (Datainspektionen, 
2015d)



25 

 

skala. Man arbetar med skadeförebyggande åtgärder samt försäkringar för att skapa trygghet 

för verksamheten och invånarna (Uppsala kommun, 2012).  

 

I den andra intervjun tog vi upp hur den föreslagna EU-förordningen om dataskydd och 

behandling av personuppgifter kommer att påverka arbetsgången i Uppsala kommun. Där en av 

punkterna PUO:n lyfte upp var kravet på risk- och sårbarhetsanalyser. Då riskanalyser är så 

viktiga inom kommunens arbete, samt kommer att bli obligatoriska i större utsträckning enligt 

den kommande EU-förordningen, vill vi presentera ett exempel på en riskanalys 

(Datainspektionen, 2015b). Den är en kortfattad analys av de risker som redogjordes under den 

andra intervjun. 

Fig. 2 - En liten riskanalys av de risker som presenterades på den andra intervjun. 

 

Artikeln om global retorik och lokal verklighet beskriver problemet med att lokala lagar får 

företräde framför internationella ramverk och att de lokala invånarna ofta har lättare att ta till 

sig bestämmelser från lokala myndigheter (Niforou, 2012). Exempel på detta kunde vara om 

EU:s dataskyddsdirektiv och svenska PuL skilde sig väsentligt, eller att risk- och 

sårbarhetsanalyserna kan komma att bli obligatoriska i den föreslagna EU-förordningen. I och 

med att PuL bygger på EU: direktiv och att Uppsala kommun redan har som rutin att utföra 

risk- och sårbarhetsanalyser, ser vi inte att det skulle vara ett problem att de lokala invånarna, 

och bland dem kommunens tjänstemän, har större tilltro till de lokala myndigheterna. Detta 

eftersom Uppsala kommuns och EU:s bestämmelser i detta fall strålar samman, och de lokala 

bestämmelserna faktiskt föregår det internationella ramverket. Vårt intryck från intervjun var 

att PUO:n var stolt över att kommunen redan uppfyller de krav på riskanalys som kan bli 

obligatoriska i den föreslagna EU-förordningen. Vi tror att både PuL:s följsamhet till EU-

direktivet och kommunens försprång i riskanalysarbetet har gett kommunen en känsla av 

delaktighet i EU-bestämmelserna. Detta visar sig även i informationssäkerhetsexpertens 

förhoppning att förordningen kan hjälpa kommunen förstå vikten av att skydda den personliga 

integriteten. Vi anser att detta påvisar artikelförfattarens teori om att de internationella 

ramverkens genomslagskraft ökar om man i större grad låta fler aktörer vara med i arbetet med 

att utforma de internationella ramverken och att lokalt arbeta med att lyfta fram fördelarna med 

internationell påverkan. 
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Det är tydligt att EU:s direktiv påverkar arbetet med integritet och skydd av personlig 

information i kommunen. Mycket av arbetet regleras enligt PUO:n av Personuppgiftslagen, 

som han säger är en implementering av EU-direktivet i svensk lagstiftning. Ett annat exempel 

på internationell påverkan är att vissa områden ännu inte är reglerade i svensk lag, på grund av 

att den tekniska utvecklingen gått så pass fort de senaste åren. I de fallen sa respondenten att 

det är EU-lagarna som reglerar vad som ska gälla, men att han väljer att integrera dem i 

kommunens arbete genom tidigare domslut i svensk domstol istället för att gå direkt till EU-

lagarna. Och om den föreslagna EU-förordningen går i kraft kommer den europeiska påverkan 

på kommunen bli än större då man kommer att bli tvungna att rapportera intrång och 

intrångsförsök till ett centralt nationellt register. 

I artikeln om lokal påverkan av internationell lag lyfter författaren fram problemet med att de 

som fastställer internationella inte kan ställas till svars för sina handlingar (Momirov, 2012). 

Även om den föreslagna EU-förordningen om dataskydd och behandling av personuppgifter till 

stora delar framtagen av sammanlänkade aktörer och relationer mellan dem, anser vi att det kan 

bli svårt att ställa EU till svars om den går i kraft och i något avseende skulle försämra den 

personliga integriteten på Uppsala kommun. I ett sådant fall skulle detta bli ett konkret problem 

också för invånarna i Uppsala kommun då detta skulle äventyra deras personliga integritet. 

 

De båda artikelförfattarnas teorier styrks i SOU:n om skyddet för den personliga integriteten 

där det konstateras att Sverige visserligen får ett större inflytande över den gemensamma EU-

regleringen, men att Sverige i och med EU-medlemskapet tidvis blir bundet av integritetsregler 

som inte kan anses vara optimala. (Integritetsskyddskommittén, 2007) 

 

Under den första intervjun gick PUO:n igenom fler av de lagar som kommunen måste ta 

hänsyn till i det dagliga arbetet med personuppgiftsbehandling. En intressant princip han lyfte 

fram var Lex Specialis, lagen som säger att: om det finns någon lag som säger hur något ska 

göras inom ett visst användningsområde så väger den tyngst. Principen säger på så vis att de 

svenska speciallagar som används vid personuppgiftsbehandling väger tyngre än 

Personuppgiftslagen, som är Sveriges implementering av det europeiska dataskyddsdirektivet, 

och kan sålunda ge sken av att de svenska lagarna har större inflytande över integritetsarbetet 

än de europeiska. Vår analys beträffande detta är att speciallagarna visserligen har stort 

inflytande på det dagligarbete som sker inom kommunen, men att de fall som kommer inför 

prövning i domstol i större uträckning blir påverkade av EU, eftersom de bedöms efter 

prejudikat som ofta vilar på EU-lagstiftning. 
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5 Avslutning 

 

I det avslutande kapitlet diskuterar vi hur Uppsala kommun har påverkats av de internationella 

riktlinjer som finns i dagsläget, och hur kommande riktlinjer kan komma att påverka 

kommunens arbete med personlig integritet och dataskydd i framtiden. I slutsatsen presenterar 

vi våra åsikter om EU, OECD, FN och kommunens arbete. 

 

 

5.1 Diskussion 
 

Uppsala kommuns IT-policy är som fastställt i empirin inte den policy som är mest relevant för 

vår studie, men den är dock en policy som kortfattat talar om vikten av IT för att förbättra 

kommunens invånares levnadsvillkor och att hålla dem säkra.  

 

Även om IT-policyn inte är baserad på EU:s datadirektiv så hittar vi likväl motsvarigheter i de 

två dokumenten. EU-direktivets princip om säker behandling av personuppgifter säger att den 

som behandlar personuppgifter måste agera som registeransvarig bestämt, samt att den 

registeransvarige ska skydda uppgifter från skada och felaktig spridning. Denna princip 

motsvaras i kommunens IT-policy av att informationssäkerheten ska upprätthållas när 

kommunens information hanteras av externa parter och att all information ska bevaras 

konfidentiell och tillgänglig.  

 

En annan princip från EU är rätten att tillgå information, att om ens personuppgifter lagras och 

innehåller felaktig information så har man rätt att korrigera eller ta bort dem. Uppsala 

kommuns definition av informationssäkerhet, i vilken bevarande av riktighet ingår, visar att 

den principen också stödjs. 

 

En anledning till likheterna mellan kommunens IT-policy och EU:s direktiv anser vi är att 

kommunens policy är ganska vag i sina uppmaningar. Exempelvis anser vi att den gränsar till 

ett kliché-dokument eller en politisk plattityd när man skriver att IT-verksamheten ska vara 

användarvänlig, tillförlitlig och har hög tillgänglighet. Visserligen är dessa mål 

eftersträvansvärda, men man ställer inte riktigt upp några riktlinjer för att nå dem. Samma 

analys gav PUO:n oss om kommunens gamla integritetspolicy som just nu omarbetas för att 

troligen presenteras till hösten 2015. 

 

I SOU, skyddet för den personliga integriteten beskrivs det att EU-regleringen har lett till att 

Sverige har mindre frihet att bestämma hur personuppgifter ska behandlas. Detta stämmer med 

vad tidigare skrivit i problembeskrivningen. Det beskrivs även att Sverige har fått mer makt att 

påverka EU:s lagstiftning, vilket kommer att vara mycket positivt med den nya förordningen. 

Att ha makt att påverka de internationella riktlinjerna är något som Niforou (2012) ser som en 

nödvändighet för att kunna ta till sig dem. 

 

Författarna av de studier som tidigare genomförts om införandet av internationell reglering och 

hur denna påverkar arbetet på lokal nivå lyfter båda fram problematiken med internationell 

reglering och ramverk när de lokala aktörerna har haft för lite eller inget att säga till om. I de 

båda fallen har känslan av att inte ha något att säga till om lett till en allmän misstro mot de 

internationella initiativen. När EU har utformat det direktiv för skydd av data som idag är 

implementerat i svensk lagstiftning, har Sverige, till skillnad från de lokala aktörerna i de båda 

artiklarna, haft ganska mycket att säga till om tack vare de tidiga lagar om dataskydd som 

funnits i landet. Implementeringen av direktivet i Sverige och dess påverkan på arbetet i 

Uppsala kommun har till synes också gått smidigt, även om det alltid blir en extra arbetsbörda 

vid införandet av ny lagstiftning i kommunen enligt PUO:n på kommunen.  
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Tidigare, med dataskyddsdirektivet, har EU-medlemsländerna fått anpassa sig till EU:s beslut, 

så att de passar in i landets kultur, synsätt etc. Det kommer inte att bli fallet med den nya 

förordningen eftersom den kommer att gälla som nationell lag i alla EU:s medlemsländer. Vad 

PUO:n säger om lobbyister är därför oroväckande, då dessa lobbyister kommer att direkt 

påverka EU-ländernas nationella dataskyddslagar, om de lyckas övertala EU om att gynna 

storföretag på bekostnad av den personliga integriteten. Kommer frihandelsavtalet mellan EU 

och USA att påverka Sveriges lagar? Förutom att det låter negativt kommer dessa lobbyister, i 

obetydlig grad, ha EU-ländernas kulturer i åtanke, vilket kan påverka förordningen negativt. 

 

Enligt PUO:n kommer risk- och sårbarhetsanslyser att bli ett krav på alla offentliga 

verksamheter enligt lag, om det nuvarande förslaget till EU-förordningen antas. Detta är något 

som kommunen redan har som rutin, men om det skulle upphöjas till lag tror vi att det blir 

lättare för kommunen att samarbeta med andra aktörer som i dagsläget inte utför dessa 

analyser, eftersom kommunen nu måste skriva så kallade biträdesavtal när de vill överlämna 

personlig information till någon som de inte tror kommer att ha samma säkerhetsstandard som 

dem.  

 

En närliggande punkt i den föreslagna EU-förordningen är skyldigheten att anmäla eventuella 

incidenter till tillsynsmyndigheten. PUO:n menar att detta är en utmaning eftersom det har så 

mycket med tillit inom verksamheten att göra. Vi tror att de anställda kan uppleva detta som 

onödig byråkrati som lika gärna kunnat lösas lokalt, men vi ser även att det finns fördelar med 

att ha ett samlat register med incidenter för att lättare kunna se, analysera och åtgärda riskerna i 

både kommunen och i hela EU-området.  

 

Den övergripande bilden vi har fått av hur Uppsala kommun arbetar med frågor om personlig 

integritet och skydd av personlig information, och hur internationella riktlinjer påverkar detta 

arbete, genom analys av kommunens IT-policy och intervjuer med deras PUO, är fyra 

slutsatser. Den första, att kommunen arbetar hårt för att medborgarnas personliga information 

ska hållas säker. Den andra, att arbetet med detta snarare verkar administreras av PUO:n än att 

styras av en policy. För det tredje, att administrationen av integritetsarbetet är nära kopplat till 

EU:s dataskyddsdirektiv i och med implementeringen av dess principer i den svenska 

Personuppgiftslagen. Och slutligen, att EU:s dataskyddsförordning som troligtvis kommer 

ersätta PuL, kommer att innebära mer arbete för de kommunanställda. 

 

De internationella riktlinjer som redan är implementerade i svensk lagstiftning tror vi har styrkt 

den personliga integriteten för invånarna i Uppsala kommun. Huruvida den nya förordningen 

leder till ett effektivare skydd för kommunens invånare, eller om kommunen tjänstemän och 

dess invånare bara uppfattar det som en tyngre arbetsbörda som kostar pengar som kunnat 

användas på bättre sätt, kommer att visa sig först efter den att den nya förordningen fått 

genomslag. 

 

Då PUO:n, på frågan vilka internationella dokument/lagar som påverkar kommunens 

behandling av personuppgifter, inte nämnde OECD eller FN under intervjuerna, drar vi 

slutsatsen att de inte har någon direkt inverkan på kommunens integritetsarbete nu för tiden. Vi 

antar dock att de har eller har haft indirekt påverkan genom att de olika policyerna har influerat 

varandra. 

 

Av de lagar han gick igenom fanns det några som vi inte kände till, vilket vi kanske kan dra 

slutsatsen att systemvetare i allmänhet inte känner till dem. Systemvetare borde kunna dessa 

lagar för att kunna arbeta med PuL och liknande lagar. 

 

 

Vår studie bygger starkt på intervjuerna med PUO:n i Uppsala kommun, vilket gör att vårt 

arbete påverkats mycket av vad han sagt, och hans åsikter. Vi räknar dock med att han 
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representerar hela Uppsala kommun, och vi tror att vi kunde identifiera vad som var hans egna 

åsikter.  

 

Forskningsluckan beskrivs tidigare, att det är ont om forskning på offentlig sektor. Det visade 

sig även svårt att hitta forskning om internationell påverkan på mindre 

informationsinfrastrukturer. De två teorierna vi har: ”Lokal påverkan av internationell lag” och 

”Global retorik vs. lokal verklighet” anser vi vara relevanta men de är inte riktigt vad vi 

eftersökte då de framställer en extrem situation (Kosovo) samt multinationella företag. Vi tror 

att det hade gynnat studien om vi hade hittat relevant forskning om internationell lagpåverkan i 

Sverige. 

 

 

5.2 Slutsats 
 

De frågeställningar vi ville ha besvarade i studien var: 

 

 Hur arbetar Uppsala kommun med den personliga integriteten? 

 

 Hur och i vilken mån påverkas kommunen som helhet av de internationella riktlinjerna 

(EU, FN & OECD) kring reglering av behandling av personlig information? 

 

De kortfattade svaren är att: 

 

 Uppsala kommun arbetar med den personliga integriteten genom att PUO:n ser till att 

kommunen följer de lagar och prejudikat som reglerar personlig integritet i Sverige. 

 

 Kommunen påverkas starkt av EU:s dataskyddsdirektiv, medan OECD:s och FN:s 

påverkan har varit mer indirekt då de, snarare än att direkt påverka svensk lagstiftning, 

påverkar kommunen genom dess inflytande över EU:s lagstiftning. 

 

Kommunens tjänstemän för in personlig information i databasregister. Praxis för detta är direkt 

reglerat av svensk lagstiftning som i sin tur är starkt reglerad av EU:s dataskyddsdirektiv. EU:s 

kommande dataskyddsförordning kommer sannolikt att starkt påverka kommunens arbete med 

personlig integritet och skydd av personlig information. 

 

Vår föraning innan vi hade våra intervjuer var att kommunen kunde vara friare i sitt arbete med 

persondataskydd. Vi trodde att de hade en policy som var det dokument man följde, som 

självklart följde PuL. Men så som vi har tolkat våra intervjuer med PUO:n fungerar han som en 

slags policy, det är han som är kommuntjänstemännens koppling till PuL. Det är hans jobb att 

se till att tjänstemännen följer lagarna. 

 

I våra studier av de internationella dokumenten kan vi säga att de är väldigt lika. De innehåller 

samma principer, med vissa omskrivningar och ett par tillägg. Även Kuner (2013) bekräftar att 

de liknar varandra när han går igenom dataskyddets historia. Till exempel har EU, OECD och 

FN alla någon princip om att man endast får använda informationen till rätt syfte. 

 

Vår slutsats om de olika internationella riktlinjerna är att EU:s dataskyddsdirektiv är det som 

följs av kommunen, i och med att PuL är den svenska tolkningen av det, men att även de andra 

riktlinjerna har betydelse för integritetsarbetet på Uppsala kommun – om än indirekt. 

 

Vi anser att EU-direktivet har bra principer, och ett extra plus är att de får extra tyngd av att de 

stödjs av artikel 8 i EU:s grundläggande rättigheter. Vi håller med EU om att de inte är 

utdaterade trots att de funnits ganska länge. Dock tycker vi att de var alltför fria med hur 
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direktivet fick tolkas. Det är också på grund av det, kanske alltför, fria tolkningsutrymmet som 

de ska utföra reformen och sätta den föreslagna förordningen i kraft. Vi tror att Sverige och 

andra länder med tydlig reglering om dataskydd (främst de som redan hade regler om det innan 

direktivet) inte har blivit så påverkade av EU-direktivet, de länderna hade nog ordnat egna 

regler om dataskydd även utan EU. Den nya förordningen kommer dock att påverka alla EU-

länder, både positivt och negativt. Gemensamt för alla länder är att det kommer bli mycket jobb 

för att anpassa sig till förordningen. De länder som just nu har svagare dataskyddsregleringar 

kan få svårt att klara av detta på två år. Sverige och andra länder med starka dataskyddsregler 

kommer kanske inte att få hålla så hög nivå som de vill, utan att gå igenom EU först. Att ändra 

EU-lagar tar tid, och det är tid som man inte alltid har. Det kommer dock att vara mycket 

positivt för de länder med starka regler att nivån för alla EU-länder höjs. Då de redan har en 

hög nivå kommer det inte att vara lika svårt att anpassa sig till förordningen. Det kommer att 

förenkla samarbetet, att man vet att alla parter ska hålla samma nivå. 

 

I motsats till den direkta inverkan som vi ser att EU har på kommunens arbete så nämns OECD 

inte alls i intervjuerna eller de dokument vi analyserat. I de lägen man följer PuL eller EU-

direktivet behöver man aldrig gå till OECD:s riktlinjer för integritet. Vi antar dock att om man 

ska ha internationella samarbeten med icke EU-länder så kan OECD:s riktlinjer vara de bästa 

att följa, då de är mer neutralt att följa ett mer internationellt ramverk än ett ramverk som följs 

av ett av länderna. 

 

Inte heller FN:s riktlinjer återfanns i empirin.  Vi tror därför inte att FN:s dataskyddsregler 

påverkar kommunen i ett direkt avseende. Sverige följer EU:s riktlinjer, vilket räcker för att 

klara av FN:s standard. Vi uppskattar dock att det finns dataskyddsregler från FN, då de är en 

sådan välkänd organisation som de flesta nationer vill att alla ska lyssna på. Det är därför bra 

att det finns dataskyddsregler som blir som ett minimumkrav för alla världens länder. 

 

Kommunen måste följa PuL, eftersom det är svensk lag. PuL är Sveriges tolkning av EU:s 

dataskyddsdirektiv, vilket är en av de internationella riktlinjerna. EU-direktivet bygger i sin tur 

på OECD:s riktlinjer, samt några EU-länders tidigare lagstiftningar. De internationella 

riktlinjerna vi undersökt är både lika och har influerat varandra, och de har ”mynnat ut” till 

PuL. På denna grund anser vi att kommunen följer de internationella riktlinjerna. De har dock 

inte valt själva att följa dem, utan det är på grund av Sveriges medlemskap i EU som 

kommunen följer dem. 

 

Uppsala kommun kommer att följa riktlinjerna ännu mer när förordningen träder i kraft, då 

förordningen kommer att gälla direkt som svensk lag. Kommunen har redan börjat förbereda 

sig för att följa dem, genom att PUO:n går kurser om förordningen. Med de två åren man har på 

sig att anpassa sig till de nya reglerna, och den redan goda hanteringen av personlig integritet 

på kommunen, är vi säkra på att de kommer att lära sig allt som krävs för att även i framtiden 

erbjuda kommunens invånare det skydd av personuppgifter som vi anser eftersträvansvärt.  



31 

 

Källförteckning 

 

 

Altman, I. (1975). The environment and social behavior: Privacy, personal space, territory, 

crowding. Monterey Calif: Brooks/Cole publ.-co. 

 

Datainspektionen. (2015a). Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen. Hämtad 4 juni 2015 

från http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/dina-rattigheter/ 

 

Datainspektionen. (2015b). EU:s dataskyddsreform. Hämtad 21 maj 2015 från 

http://www.datainspektionen.se/om-oss/internationellt-arbete/eus-dataskyddsreform/ 

 

Datainspektionen. (2015c) Personuppgiftsombud. Hämtad 23 april 2015 från 

http://www.datainspektionen.se/personuppgiftsombud/ 

 

Datainspektionen. (2015d). Personuppgifter i arbetslivet. Hämtad 22 maj 2015 från 

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/arbetslivet/#tillsyn 

 

 

Datalag (1973:289). Hämtad 15 maj 2015 från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Datalag-1973289_sfs-1973-289/ 

 

EU. (2010). Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. S.l.: European 

Commission. 

 

EU. (2011). Skydd av personuppgifter. Hämtad 12 maj 2015 från 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l14012_sv.htm 

 

Europeiska kommisionen. (2011). Attitudes on data protection and electronic identity in the 

European Union. Eurobarometer Special Surveys, 359. 

 

Europeiska kommisionen. (2012). How does the data protection reform strengthen citizens’ 

rights?. Hämtad 16 maj 2015 från http://ec.europa.eu/justice/data-

protection/document/review2012/factsheets/2_en.pdf 

 

FN. (1948). The Universal Declaration of Human Rights. Hämtat den 18 maj 2015 från 

http://www.un.org/en/documents/udhr/ 

 

FN (1990). Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files. Hämtad 16 

februari 2015 från http://www.refworld.org/docid/3ddcafaac.html 

 

Integritetsskyddskommittén. (2007). Skyddet för den personliga integriteten: Kartläggning och 

analys : Delbetänkande. D. 1. Stockholm: Fritze. 

 

Kuner, C. (2009). An international legal framework for data protection: Issues and prospects. 

Computer Law and Security Review: The International Journal of Technology and Practice, 

25(4), 307-317. doi:10.1016/j.clsr.2009.05.001 

 

Kuner, C. (2013). Transborder data flows and data privacy law. Oxford, United Kingdom: 

Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780199674619.001.0001 

 

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/dina-rattigheter/
http://www.datainspektionen.se/om-oss/internationellt-arbete/eus-dataskyddsreform/
http://www.datainspektionen.se/personuppgiftsombud/
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/arbetslivet/#tillsyn
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Datalag-1973289_sfs-1973-289/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Datalag-1973289_sfs-1973-289/
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l14012_sv.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/factsheets/2_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/factsheets/2_en.pdf
http://www.un.org/en/documents/udhr/
http://www.refworld.org/docid/3ddcafaac.html


32 

 

Momirov, A. (2012). Local impact of 'UN accountability' under international law: The rise and 

fall of UNMIK's human rights advisory panel. International Peacekeeping, 19(1), 3-18. 

doi:10.1080/13533312.2012.642139 

 

Mox, M. (2013). Alan F. Westin, Who Transformed Privacy Debate Before the Web Era, Dies 

at 83. The New York Times. Hämtad 27 april, 2015, från 

http://www.nytimes.com/2013/02/23/us/alan-f-westin-scholar-who-defined-right-to-privacy-

dies-at-83.html 

 

NE.se. (2015) Förordning. Hämtad 21 maj 2015 från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/f%C3%B6rordning-%28eu-

r%C3%A4tt%29  

 

Niforou, C. (2012). International Framework Agreements and Industrial Relations Governance: 

Global Rhetoric versus Local Realities. British Journal Of Industrial Relations, 50(2), 352-373. 

doi:10.1111/j.1467-8543.2011.00851.x 

 

Oates, B. J. (2006). Researching information systems and computing. London: SAGE.  

 

OECD. (2003). Privacy online: OECD guidance on policy and practice. Paris: OECD. 

doi:10.1787/9789264101630-en 

 

OECD. (2010). 30 Years After: The Impact of the OECD Privacy Guidelines. Hämtad 22 maj 

2015 från http://www.oecd.org/sti/ieconomy/44946205.pdf  

 

OECD. (2013). The OECD Privacy Framework. Hämtad 18 maj 2015 från 

http://www.oecd.org/sti/ieconomy/2013-oecd-privacy-guidelines.pdf  

 

Personuppgiftslag (1998:204). Hämtad 16 februari 2015 från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-

204/?bet=1998:204 

 

Regeringskansliet. (2014). Internationella sanktioner. Hämtad 5 maj 2015 från 

http://www.regeringen.se/sb/d/9230 

 

Uppsala kommun. (2012). IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt 

revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun. Hämtad 16 maj 2015 från 

https://www.uppsala.se/contentassets/98b42ab2bd7f4831a14262cc7556455d/it-policy.pdf 

  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/f%C3%B6rordning-%28eu-r%C3%A4tt%29
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/f%C3%B6rordning-%28eu-r%C3%A4tt%29
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/44946205.pdf
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/2013-oecd-privacy-guidelines.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/?bet=1998:204
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/?bet=1998:204
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/?bet=1998:204
http://www.regeringen.se/sb/d/9230
https://www.uppsala.se/contentassets/98b42ab2bd7f4831a14262cc7556455d/it-policy.pdf


33 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjufrågor till Peter Müller, PUO, Uppsala kommun 
 

Intervju 1: 

 

Finns det några gemensamma grundvärderingar för behandling av integritet och 

personuppgifter inom Sveriges kommuner? 

 

Vilka internationella dokument/lagar påverkar kommunens behandling av personuppgifter? 

 

Vilka svenska dokument/lagar påverkar kommunens behandling av personuppgifter? 

 

Hur rekommenderas kommunen att behandla personuppgifter i relation till 

offentlighetsprincipen? 

 

Hur tycker ni att en internationell överenskommelse om behandling av personlig information 

skulle kunna utformas? 

 

Finns det något mer ni tycker att vi borde fokusera på? 

 

 

Intervju 2: 

 

Hur skyddar kommunen sina register? 

 

Kunde det vara möjligt att få ett exempelutdrag ur något/några register? 

 

Vilka hot mot kommunens register finns det? 

 

Vilka tidigare incidenter har förekommit? 

 

Vilka policys finns inom kommunen om personuppgiftsbehandling? 

 

Hur har tidigare lagändringar/ reformer påverkat ditt samt kommunens arbete? 

 

Följdfråga: Hur har det tekniska arbetet påverkats? 

 

Hur tror du att EU-reformen kommer att påverka ditt samt kommunens arbete? 

 

En av anledningarna till att EU vill anta det nya dataskyddsdirektivet är att det skulle 

förenklainternationellt samarbete. På vilket sätt arbetar kommunen internationellt? 

 

Vem mer på kommunen kan vi intervjua? 


