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Sammanfattning  
Den 25 maj 2018 ersattes dataskyddsdirektivet, 95/46/EG, med EU-förordningen 

2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR). För företag och 

organisationer kommer detta bland annat innebära nya rutiner, omstrukturering 

av organisationers processer och ombyggnation av IT-system. Syftet med denna 

studie är att identifiera de kritiska framgångsfaktorerna för implementering av 

GDPR inom den svenska bank- och finanssektorn. I studien genomfördes 

litteraturstudie som låg till grund för insamlande av empiri genom kvalitativa 

intervjuer med dataskyddsombud vid fyra banker. Intervjuer genomfördes även 

med Datainspektionen och Forum för dataskydd. Studiens resultat visade på ett 

flertal betydande framgångsfaktorer för implementeringsprocesser. Utifrån dessa 

framgångsfaktorer identifierades tre som kritiska för implementation av GDPR 

ur ett datavetenskapligt perspektiv: data governance, privacy-by-design samt 

dokumentation.  

 

Nyckelord: Dataskyddsförordningen, DSF, kritiska framgångsfaktorer, CSF, 

implementation.  
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Abstract 
On May 25, 2018, the Directive, 95/46/EC, is superseded by the General Data 

Protection Regulation (GDPR), (EU) 2016/679. Companies and organizations 

will have to revise routines, restructure organizations' processes and rebuild IT 

systems. The purpose of this study is to identify the critical success factors for 

implementing GDPR in the Swedish banking and finance sector. The study 

carried out a literature study as a foundation for the qualitative interviews with 

which empirical was gathered. Subjects for interviews was data protection 

officers (DPO) at four banks, as well as the Swedish Data Protection Authority 

and Forum för dataskydd, a national forum for DPO:s. The study's results showed 

a number of significant success factors for implementation processes. Based on 

these success factors, three were identified as critical to the implementation of 

GDPR from a computer science perspective: data governance, privacy-by-design, 

and documentation. 

 

Keywords: General Data Protection Regulation, GDPR, Critical Success 

Factors, CSF, implementation. 
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Förord 
Vi vill börja med att tacka våra respondenter inom bank och finans, tillsynsmyn-

digheten Datainspektionen och Forum för dataskydd som har ställt upp och bi-

dragit med värdefulla data och erfarenheter. Vi vill rikta ett stort tack till vår 

handledare Håkan Sundberg som har visat stor förståelse, guidat och visat oss 

vägen genom denna studie. 
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Terminologi  
Här ges en kortfattad presentation av viktiga akronymer och begrepp som 

förekommer genom uppsatsen. En del begrepp är engelska, detta för att det inom 

datasäkerhet många gånger är det gällande arbetsspråket.  

 

Akronymer och begrepp 

Compliance Efterlevnad, man följer regler, lagar och bestämmelser. 

CSF Står för critical success factor och kan översättas till 

svenska som kritiska framgångsfaktorer. 

Data governance Hantering och kvalitetssäkring av data. 

DPO Står för data protection officer. Även känt som 

dataskyddsombud (DSO).  

DSF Se GDPR. 

DSO Se DPO. 

GDPR Står för General data protection regulation och syftar 

till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/679. På svenska kallad dataskyddsförordningen 

(DSF). 

Privacy-by-design Inbyggd integritet, något man eftersträvar i alla delar 

av systemutveckling. 

PuL Personuppgiftslagen  

(SFS 1998:204)  
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1 Inledning 
I detta kapitel redogörs för studiens bakgrund, problemmotivering samt syfte och 

konkreta mål. Vidare redogörs för studiens avgränsningar, disposition och 

författarnas bidrag. 

 

1.1 Bakgrund 

EU-förordning 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR), som 

antogs av Europaparlamentet den 27 april 2016 kommer ersätta det tidigare 

dataskyddsdirektivet, 95/46/EG, och är en del av EU:s dataskyddsreform. GDPR 

träde i kraft 25 maj, 2018. I och med det upphörde den svenska implementation 

av dataskyddsdirektivet, personuppgiftslagen (PuL, SFS 1998:204), att gälla. 

 

Med GDPR syftar Europaparlamentet till att modernisera reglerna för hur EU-

medborgares personuppgifter får behandlas. Förordningen skapar enhetliga 

dataskyddsregler i hela Europa, vilket underlättar för den inre marknaden. Artikel 

29-gruppen, som utgjordes av alla dataskyddsmyndigheter inom EU/EES, 

ersättes av den nya överordnade tillsynsmyndigheten på europeisk nivå, 

europeiska dataskyddsstyrelsen (Datainspektionen, 2016). Förberedelserna inför 

detta kan bland annat komma att innebära nya rutiner, omstrukturering av 

organisationers processer och ombyggnation av IT-system. Uppfyller 

organisationerna redan kraven i PuL och det tidigare direktivet är grunden redan 

lagd, men den nya lagstiftningen för med sig både skärpningar och nyheter som 

måste implementeras (C5 Alliance, 2017). 

 

Neziri & Noresson (2016) lyfter fram att implementationer av nya regleringar 

ofta kommer med implikationer. Vid implementation av internationella regelverk 

på nationell nivå föreligger det risk för att de nationella implementationerna 

skiljer sig åt avsevärt, och att villigheten att införa regelverket kan variera kraftigt 

mellan olika länder. Regelverksimplementeringen av 95/46/EG i slutet av 1990-

talet gick långsamt, inte minst eftersom att alla medlemsländer i EU skulle 

implementera den i sin egen lagstiftning. I Sverige implementerades 

datadirektivet i form av PuL (SFS 1998:204). GDPR skiljer sig därmed från det 

gamla direktivet, då den gäller som lagtext i samtliga medlemsländer.  

 

Alla organisationer som behandlar personuppgifter tillhörande EU-medborgare 

eller individer registrerade inom EU omfattas av den nya lagstiftningen. 

Skärpningarna i den nya förordningen innebär att majoriteten av organisationer 

behöver se över sina tekniska lösningar, sin datasäkerhet samt sitt dataskydd 

(Tikkinen-Piri, et al., 2018). Implementation av GDPR kommer även kräva en 

översyn av den interna styrningen och av rutiner och policys kring 

personuppgiftsbehandling (Datainspektionen, 2016). Det är dock viktigt att 

beakta att GDPR-förberedande arbete inte är något som endast rör IT-

avdelningen, personuppgifter förekommer ofta inom alla avdelningar i en 

organisation. Således är det en organisationsövergripande angelägenhet 

(Rosengren, 2017). 
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Det finns sedan tidigare viss forskning kring regelverksimplementation och dess 

framgångsfaktorer inom bank- och finanssektorn, dock inte någon med fokus på 

dataskyddsregleringar. Neziris och Noressons (2016) undersökte betydande 

framgångsfaktorer för finansiella regelverk i en studie där även de konstaterar att 

det föreligger brist på empiriska studier inom detta område. Med sin studie bidrog 

de med en beskrivningsmodell för framgångsfaktorer samtidigt som de 

identifierade flertalet framgångsfaktorer av betydelse vid implementation av 

finansiella regelverk (Neziri & Noresson, 2016).  

 

I likhet med den nya dataskyddsförordningen är finansiella regelverk som regel 

tvingande och tidsfristen för implementation kan i många fall anses vara kort 

(Neziri & Noresson, 2016). GDPR är nytt och denna studie ämnar öka förståelsen 

för vilka framgångsfaktorer som ligger till grund för en framgångsrik 

implementering av detta nya regelverk. Det för att kunna underlätta för såväl 

omedelbara som mer långsiktiga implementationer av dataskyddsförordningen 

inom den svenska bank- och finanssektorn. 

 

1.2 Övergripande syfte 

Det övergripande syftet för denna studie är att identifiera och öka förståelsen för 

de framgångsfaktorer som är kritiska vid en implementering av GDPR. Fokus för 

studien ligger på verksamheter inom den svenska bank- och finanssektorn som 

hanterar personuppgifter. Studien ämnar således bidra med kännedom kring vilka 

faktorer som ligger till grund för en framgångsrikt implementationsprocess av de 

nya kraven som ställs i EU-förordning 2016/679. 

 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad till den svenska bank- och finanssektorn, då det 

förekommer en omfattande hantering och lagring av personuppgifter där. Vidare 

är det en sektor som regleras av en mängd andra direktiv och förordningar, vilket 

till viss del påverkar dessa anpassningar. 

 

1.4 Konkreta och verifierbara mål 

Syftet uppnås genom att besvara följande frågeställning:  

 

• Vilka framgångsfaktorer som är kritiska vid implementering av GDPR i 

svenska bank- och finansverksamheter? 

 

Frågeställningen kommer att undersökas genom en inledande systematisk 

litteraturstudie fokuserad dels på framgångsfaktorer, dels på 

dataskyddsförordningen. Detta följs upp av intervjuer med dataskyddsombud, 

eller motsvarande, verksamma inom svensk bank- och finanssektor. 
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1.5 Disposition 

I kapitel 2 redovisas studiens teoretiska referensram. I kapitel 3 redovisas och 

beskrivs de metoder som används i studien. Empirin i form av intervjuer som 

insamlats i studien redovisas i kapitel 4. I kapitel 5 analyseras teorin och resultatet 

och i kapitel 6 presenteras studiens slutsats. 

 

1.6 Författarens bidrag 

Arbetet med att sammanställa och tolka studiens alla delar har skett gemensamt 

och i samförstånd för att säkerställa kvaliteten i studien. 
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2 Teori 
I detta kapitel redogörs för innebörden av kritiska framgångsfaktorer, så kallade 

critical success factors (CSF). Vidare redogörs för såväl GDPR som för PuL som 

var den nationella implementationen av det tidigare direktivet 95/46/EG, samt 

vilka skillnader som finns mellan dessa. Med grund i detta redogörs det 

avslutningsvis för vilka implementationsmoment organisationer behöver göra för 

att lyckas.  

 

2.1 Critical success factors 

Konceptet med CSF:er uppkom i början av 1960-talet. Då främst som ett verktyg 

för att identifiera informationsbehov och strategiska prioriteringar för 

organisationsledningar (Ram, et al., 2013). Law (2009) sammanfattar CSF som 

de styrkor och svagheter som har störst påverkan på en organisations framgång. 

Att de är kritiska innebär att det är faktorer som påverkar helheten, och ett 

misslyckande med en sådan faktor innebär i många fall utebliven framgång 

(Hawking & Sellitto, 2010). Hudd (2004) påtalar att det är av stor betydelse för 

organisationer att så väl identifiera, som att dra nytta av ett antal kritiska 

framgångsfaktorer. Det han bedömer som än viktigare är dock en organisations 

förmåga att identifiera dessa faktorer. Faktorerna mäts som regel i förhållande till 

den prestation som önskas. Det kan till exempel röra sig om konkurrenter eller 

regelverk.  

 

Vilka de kritiska framgångsfaktorerna är har varierat över tid. Vid identifiering 

av CSF räcker det dock inte att hitta potentiellt viktiga faktorer. En faktor kan 

endast anses vara en CSF om den kan föranleda prestandaförbättringar (Ram, et 

al., 2013). CSF:erna inom implementation av GDPR innebär således det 

begränsade antalet områden som måste uppnå tillfredsställande resultat för att 

göra GDPR-införandet till en framgång (Croteau & Li, 2003). Fortune och White 

(2006) poängterar att kritiska framgångsfaktorer kan ha olika fokus. Det kan röra 

sig om allt från faktorer på organisatorisk strategisk nivå, till faktorer för 

framgången inom ett särskilt projekt med mera. 

 

Tallberg (1998) vill göra gällande att Sverige tidigare utmärkt sig vid 

implementation av EU-direktiv i nationell lag. Vidare pekar han på att olika 

former av kapacitetsproblem är den största anledningen till att medlemsstater 

inom EU kan ha svårt att leva upp till sina förbindelser. Neziri & Noresson (2016) 

menar att det kan vara svårt att konkretisera och att skapa motivation för EU-

direktiv som arbetats fram på internationell nivå i en mindre, nationell 

organisation. I synnerhet då EU-direktiv är allmänt kända för hög komplexitet 

och snäva implementeringsfrister. Detta leder alltför ofta till problem och 

störningar vid införandet av regelverken. 
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Neziri & Noresson (2016) identifierade tre framgångsfaktorer de ansåg kritiska 

vid regelverksimplementering: anpassningsbarhet, analysförmåga och 

kommunikation. Även Wang (2011) studerade implementeringsarbete och kom 

fram till att några av de vanligaste faktorerna för ett lyckat sådant är 

ledarskapsengagemang, strategiutveckling och personalutbildning. Det går även 

att urskönja framgångsfaktorer ur till exempel Kotters modell för 

organisationsförändringar, såsom att skapa förståelse inom organisationen, 

arbetsledning, upprättandet av en tydlig vision och strategi samt kommunikation 

(Kotter, 1996). Studier av framgångsfaktorer i andra implementationer innefattar 

stöttande och engagerad ledning, tydlig vision och mål, iterativt 

utvecklingsarbete, villighet att ändra processer, datakvalitet och integritet (Yeoh 

& Popovic, 2016). Ravasan & Savoji (2014) omnämner de flesta av dessa, men 

de påtalar också betydelsen av tillräckligt med resurser, utbildning, samarbete 

inom organisationen. 

 

Freund (1988) menar att arbete med kritiska framgångsfaktorer är ett effektivt 

sätt att hitta fokus för såväl strategisk riktning som för strategiska investeringar. 

Han förordar en top-down-strategi med vilken ledningen kan fokusera på de mest 

kritiska processerna för att effektivisera utvalda områden. Med bas i erfarenhet 

listar Freund (1988) de tio vanligast förekommande problem han upplever 

organisationer har med identifiering och implementering av CSF-strategier. 

Dessa listas nedan i tabell 1. 

 

Symtom Sannolik orsak 

För många CSF:er • Definitioner på en alltför detaljerad nivå. 

• Misstar prestandaindikatorer för CSF:er. 

Felaktiga CSF:er • Orealistisk syn på marknaden. 

• Man försöker lösa "politiska" problem. 

• Strategier som definierats innan 

CSF:erna identifieras blir ”självupp-

fyllande profetior”. 

Svaga prestationsindikatorer • Felaktig koppling till CSF. 

• Ledningen ser data, men den anställde 

gör det inte. 

Lednings frustration • Avsaknad av fortbildning kring CSF-

strategier. 

• Korta tidsfrister. 

• Hög komplexitet i planeringsprocessen. 
Tabell 1: What can go wrong (Freund, 1988) 
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2.2 GDPR 

Den nya dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har till syfte att skapa en 

enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av 

uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de 

regler som fanns i PuL (Datainspektionen, 2018a). 

 

GDPR syftar till att stärka skyddet för individers integritet och öka deras 

bestämmanderätt vad gäller de egna personuppgifterna. Det finns även en tanke 

kring juridisk harmonisering mellan EU:s medlemsländer, och organisationer ska 

inte behöva förhålla sig till nationella särregler såsom PuL (Wendleby & 

Wetterberg, 2018).  

 

Likt det tidigare direktivet (95/46/EG) stipulerar GDPR ((EU) 2016/679) i skäl 

117 att medlemsstaterna ska inrätta tillsynsmyndigheter för att säkerställa 

efterlevnad. I Sverige är det Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. De är 

även tillsynsmyndighet för dataskyddslagen (SFS 2018:218), som är avsedd som 

komplement till dataskyddsförordningen (Datainspektionen, 2018l). 

 

2.2.1 Olika perspektiv 

Det förberedande arbetet inför att GDPR träder i kraft kan ses ur fler olika 

perspektiv. Det juridiska perspektivet är kanske det främsta, men det är även 

intressant ur ett ekonomiskt perspektiv. Med en ökad medvetenhet hos 

allmänheten kring integritetsfrågor kan det även bli avgörande för ett företag att 

ha en tydlig och strategisk hantering av personuppgifter. Personinformation gör 

det även möjligt för företag att rikta skräddarsydda erbjudanden och reklam. 

Ytterligare ett område där implementation av GDPR skulle kunna vara intressant 

är inom beteende- och personalvetenskap då fler aspekter av dataskydds-

förordningen tangerar human resources-området. Fokuset i denna studie har dock 

varit ett datavetenskapligt perspektiv. Det handlar om hur lagstiftning, 

verksamhets-processer och teknik samspelar för att tillgodose de krav en 

implementation av GDPR innebär. I kombination med CSF:er har studien således 

tittat på vilka framgångsfaktorer som är kritiska för implementationen av 

dataskydds-förordningen med inriktning på säkerställande av uppgiftslämnares 

integritet. 

 

2.2.2 Skillnader GDPR och PuL 

Bortser man från uppstramning vad gäller lagtextens tillämpningsområde finns 

det många andra skrivningar som har slipats och moderniserats i GDPR i 

förhållande till PuL. Även helt nya artiklar förekommer, som inte fanns i den 

tidigare lagstiftningen. 

 

Då GDPR rör skyddet av personuppgifter är det viktigt att uppmärksamma 

skillnaden av definitionen av sådana i förhållande till PuL. 

  



Kritiska framgångsfaktorer vid införande av GDPR inom bank och finans 

Sebastian Stålnacke & Robert Juhlin 2018-09-02 

 

7 

 

 

GDPR är mer omfattande, även om båda lagtexterna konstaterar "information om 

en identifierad eller identifierbar fysisk person". I den nya lagtexten klargörs 

dock att även uppgifter som indirekt kan identifiera en person räknas som 

personuppgifter, så som IP-nummer, platsdata eller fysiska attribut. Hur detta 

kommer tolkas vid rättslig prövning står ännu att se. Enligt Spindler & Schmechel 

(2016) finns det två olika tolkningsmöjligheter, absolut och relativ. En relativ 

tolkning innebär att persondata kan anses som säkrad om den krypterats eller på 

annat sätt gjorts otillgänglig. Därmed är datan inte föremål för tillämpning av 

lagen. Vad gäller äganderätt till personuppgifter innebär GDPR att organisationer 

endast kan låna dem, det är alltid individen som har äganderätt till sina egna 

uppgifter (24 Solutions, 2017). 

 

En annan grundläggande skillnad mellan PuL och GDPR är det territoriala 

tillämpningsområdet. I PuL 4§ stipuleras dess tillämpningsområde endast 

för ”sådana personuppgiftsansvariga som är etablerade i Sverige. Lagen tillämpas 

också när den personuppgiftsansvarige är etablerad i tredje land men för 

behandlingen av personuppgifter använder sig av utrustning som finns i Sverige” 

(SFS 1998:204). I artikel 3 i GDPR skärps detta, och lagen tillämpas på all 

behandling som utförs av personuppgiftsansvarig som är etablerad inom unionen. 

Detta gäller även om personuppgiftsansvarig är etablerad utanför unionen, men 

på en plats där medlemsstats nationalrätt gäller. Vidare är lagen även tillämplig 

på all behandling med anknytning till varor, tjänster och övervakning av 

registrerade som befinner sig inom unionen, oavsett var personuppgiftsansvarig 

är etablerad. 

 

Skyldigheterna för personuppgiftsbiträden har även de skärpts. I artikel 28 

stipuleras att biträdet är ansvarig för upprätthållande av datasäkerhet i enlighet 

artikel 32. I PuL 31§ var det den personuppgiftsansvariges skyldighet att 

säkerställa att biträdet vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder.  

 

Definition av begreppet 

personuppgift i PuL (SFS 

1998:204) 

Definition av begreppet personuppgift i 

GDPR (Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679) 

All slags information som 

direkt eller indirekt kan 

hänföras till en fysisk 

person som är i livet. 

Varje upplysning som avser en identifierad eller 

identifierbar fysisk person (nedan kallad en 

registrerad), varvid en identifierbarfysisk 

person är en person som direkt eller indirekt kan 

identifieras särskilt med hänvisning till en 

identifierare som ett namn, ett 

identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift 

eller onlineidentifikatorer eller en eller flera 

faktorer som är specifika för den fysiska 

personens fysiska, fysiologiska, genetiska, 

psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala 

identitet. 
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2.2.2.1 Behandling av personuppgifter 

Behandling av personuppgifter definieras i GDPR, artikel 4, som ”en åtgärd eller 

kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av 

personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom 

insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller 

ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, 

spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, 

begränsning, radering eller förstöring” ((EU) 2016/679). Denna definition skiljer 

sig inte i någon större utsträckning från hur den formulerats i PuL 3§.  

 

Vad det gäller de grundläggande kraven för behandling kommer dock GDPR med 

två tydliga tillägg:  

• I artikel 5 står att behandlingen ska ske på ett öppet sätt gentemot den 

registrerade, det föreligger således en informationsskyldighet där en 

registerhållare måste medvetandegöra de registrerade om vilka och hur 

dennes personuppgifter behandlas.  

• I skäl 74 anges också att det bör vara de personuppgiftsansvariga som 

åläggs ansvaret för behandlingen, även om behandlingen sker hos 

personuppgiftsbiträde. I och med detta erhåller personuppgiftsansvarige 

bevisbördan för att inför tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, kunna 

påvisa att behandlingen är överensstämmande med lagen. 

 

2.2.2.2 Rättsliga grund 

För att lagligt hantera personuppgifter måste en organisation ha stöd för 

behandlingen i någon av de sex rättsliga grunderna (Datainspektionen, 2018b): 

 

• Samtycke – Behandling kan ske om den registrerade godkänt den 

frivilligt och har tagit del av tydlig information av vad den innebär.  

 

• Avtal – Behandlingen grundar sig på ett avtal som ingåtts med den 

registrerade. Avtalet ska följa lagens principer samt innefatta all 

personuppgiftsbehandling som ska ske. 

 

• Rättslig förpliktelse – Behandlingen sker i enlighet med annan rättslig 

förpliktelse, så som lagar och beslut. 

 

• Grundläggande intresse – Behandling som syftar till att skydda 

grundläggande intressen för registrerad som inte kan samtycka. 

 

• Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse – Behandling är 

nödvändig för att utföra myndighetsuppdrag, eller för utförandet av 

uppgift som är av allmänt intresse. 

 

• Intresseavvägning – Behandlingens ändamål väger tyngre än den 

registrerades rättigheter och kan sålunda ske utan samtycke. 
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De rättsliga grunderna för laglig behandling av personuppgifter skiljer sig inte i 

några större avseenden mellan PuL 10§ och artikel 6 i GDPR. Det som tillkommit 

är dock att artikel 7 i GDPR stipulerar villkor för samtycke. Kravet på samtycke 

skärps så behandlingen måste vara tydlig för den registrerade och det kan inte 

finnas tvivel kring huruvida samtycke verkligen har erhållits (Datainspektionen, 

2018m). Liksom i PuL 12§ har den registrerade bibehållen rätt att återkalla ett 

samtycke enligt artikel 7 punkt 3 i GDPR. Dock måste den registrerade 

informeras om möjlighet till återkallning av samtycke vid tillfället då samtycket 

ges. Det får heller inte vara svårare att återkalla ett samtycke än att ge samtycke. 

 

2.2.2.3  Ostrukturerade data och GDPR 

Den svenska särregeln rörande ostrukturerade data, även kallad missbruksregeln, 

försvinner när GDPR vinner laga kraft. Regeln innebar en förenkling av 

regelverket när det kom till ostrukturerat data, till exempel i AV-media, löpande 

texter och e-post (Datainspektionen, 2018c). Förordningen gäller således för 

behandlingen av alla personuppgifter, oavsett om den är automatisk eller manuell, 

om de är tänkta att ingå, eller redan ingår i ett register som är sökbart 

(Datainspektionen, 2018d). Register definieras i GDPR, artikel 4, som ”en 

strukturerad samling av personuppgifter som är tillgänglig enligt särskilda 

kriterier, oavsett om samlingen är centraliserad, decentraliserad eller spridd på 

grundval av funktionella eller geografiska förhållanden” ((EU) 2016/679). Detta 

innebär att även personuppgifter som inte hanteras digitalt och förvaras 

strukturerat innefattas av lagen.  

 

2.2.2.4 Konsekvensbedömning 

Nytt i GDPR, artikel 35, är att konsekvensbedömning ska genomföras innan 

behandling påbörjas om det föreligger förhöjd risk för registrerades rättigheter 

vid behandling. Detta syftar till att förebygga och minimera risker kopplade till 

sådan personuppgiftsbehandling (Datainspektionen, 2018e). Skulle risken efter 

konsekvensbedömningen anses hög ska, enligt artikel 36 i GDPR, samråd med 

tillståndsmyndigheten ske för att ytterligare minimera riskerna. 
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2.2.2.5 Den registrerades rätt till information  

Till skillnad från PuL är GDPR i artikel 12 tydlig med att all information till den 

registrerade rörande behandlingen av personuppgifter ska vara ”koncis, klar och 

tydlig, begriplig och lätt tillgänglig form, med användning av klart och tydligt 

språk”. Informationen ska innefatta, men är inte begränsad till den registrerades 

rättigheter och behandlingen av personuppgifter. Den registrerade har även rätt 

till information rörande dennes person. Personuppgiftsansvarig är skyldig att 

lämna ut informationen på begäran inom en månad, dock utan onödiga dröjsmål. 

Under särskilda förhållanden kan tidsfristen dock förlängas med ytterligare två 

månader. Detta skiljer sig från PuL 26§, som enbart stipulerar 

personuppgiftsansvariges skyldighet att lämna ut begärda personuppgifter 

kostnadsfritt en gång per år. Precis som i det nya direktivet ska informationen 

lämnas ut inom en månad, dock kan tidsfristen förlängas upp till fyra månader. 

Enligt PuL 26§ måste den registrerades begäran även ske skriftligen och vara 

undertecknad, medan GDPR tillåter att begäran inkommer i elektronisk form. 

 

2.2.2.6 Den registrerades rätt till rättelse, begränsad 
behandling, radering och invändning 

Rätten till rättelse av registrerade personuppgifter som står att finna i GDPR, 

artikel 16, innebär ingen större förändring från PuL 28§, och innebär att den 

registrerade utan onödiga dröjsmål ska få felaktiga uppgifter korrigerade.  Artikel 

18 ger även den registrerade rätt till begränsning av behandling, något som är 

nytt i GDPR. 

 

PuL 28§ gav den registrerade rätten att begära sina uppgifter raderade om dessa 

inte behandlats i enlighet med lagen. I GDPR, artikel 17, utökas denna rättighet. 

Rättigheten är dock begränsad till vissa kriterier så som återkallande av samtycke, 

olaglig behandling eller att behandlingens syfte uppnåtts. Sålunda finns det 

förutsättningar som gör att personuppgiftsansvarig kan förvägra radering av 

personuppgifter, till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, rättsliga 

förpliktelser eller arkiv-, forsknings- och statistiska ändamål. 

 

Vid behandling som grundar sig på myndighetsutövning, allmänt intresse eller 

intresseavvägning har den registrerade rätt att invända i enlighet med artikel 21 i 

GDPR. Om invändning inkommer till personuppgiftsansvarig får vidare 

behandling endast ske om det finns särskilt tunga skäl (Datainspektionen, 2018f). 

 

2.2.2.7 Den registrerades rätt till dataportabilitet 

En nyhet i GDPR är rätten till dataportabilitet i enlighet med artikel 20. Detta 

innebär att den registrerade har rätt att exportera sina uppgifter från en 

personuppgiftsansvarig till en annan, under förutsättning att behandlingen 

grundat sig på samtycke eller avtal, eller att behandlingen varit automatiserad. 

Den personuppgiftsansvarige är skyldig att underlätta för en sådan flytt, det gäller 

dock endast uppgifter den registrerade själv lämnat (Datainspektionen, 2018f). 
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2.2.2.8 Krav på uppgifts- och lagringsminimering och gallring 

En annan nyhet i GDPR är skrivningen rörande dataskydd som står att finna i 

artikel 25. Där stipuleras såväl tekniska som organisatoriska åtgärder för att inget 

mer än absolut nödvändiga personuppgifter samlas in, att behandlingen är tydligt 

förankrad i de rättsliga grunderna och att lagring endast sker under den tid som 

ändamålet kräver. PuL 9§ stipulerar principer för lagring, dessa återfinns i GDPR 

artikel 5 där skrivningarna skärps något. Likaså ska personuppgifter som inte 

längre behövs för ändamålet för insamlingen gallras, alternativt anonymiseras 

(Datainspektionen, 2018g).  

 

2.2.2.9 Rapporteringsskyldighet vid personuppgiftsincident 

En personuppgiftsincident är en händelse där till exempel obehöriga lägger 

beslag på personuppgifter eller en situation där den personuppgiftsansvarige på 

annat sätt förlorar personuppgifter (Wendleby & Wetterberg, 2018). Detta kan 

bereda allvarliga konsekvenser för de registrerade samt innebära risk för deras 

fri- och rättigheter. En incident måste anmälas till tillsynsmyndigheten 72 timmar 

från att den upptäckts i enlighet med GDPR artikel 33, samt till den registrerade 

enligt artikel 34 (Datainspektionen, 2018k). Detta innebär en skärpning i 

förhållande till PuL, som helt saknar skrivningar rörande incidenter av denna typ.  

 

2.2.2.10 Sanktioner 

I PuL 49§ omnämns visserligen både skadestånd och straff om såväl böter som 

fängelse i upp till två år, dock utan särskilda bötessatser. I GDPR har den 

registrerade rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten i enlighet med 

artikel 77. Likaså skärps straffskalan så pass att organisationer kan komma att 

lida stora ekonomiska förlusta vid vite, beroende på omständigheter och 

digniteten av överträdelsen. Maxbelopp fastslås i artikel 83 till det belopp som är 

högst av 20 miljoner EUR eller 4% av den totala globala årsomsättningen. 

 

2.2.2.11 Dataskyddsombud 

I och med GDPR, artikel 37, blir alla myndigheter som hanterar personuppgifter, 

samt alla organisationer där kärnverksamheten systematiskt behandlar 

personuppgifter i en betydande omfattning eller behandlingen innefattar känsliga 

personuppgifter, tvungna att tillsätta ett dataskyddsombud (DPO) (Europeiska 

kommissionen, 2018). Domstolars dömande verksamhet är dock undantagen. 

Liksom personuppgiftsombudet i PuL 38§ är det DPO:s uppgift att säkerställa att 

förordningen efterlevs. Kraven på vad ombudet ska uppfylla är dock både 

utökade och mer utförligt framskrivna i artikel 39 i GDPR. 
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2.2.2.12 Sammanställning 

Tabell 2 nedan sammanställer skillnader rörande rättigheter och skyldigheter som 

påvisats mellan PuL och GDPR ovan. 

 

 PuL GDPR 

Missbruksregeln 
  

Konsekvensbedömning 
  

Rätten till information 
  

Rätten att få tillgång till information 
  

Rätten till rättelse 
  

Rätten att bli begränsad behandling 
  

Rätten att bli raderad 
  

Rätten till invändning 
  

Rätten till dataportabilitet 
  

Krav på uppgiftsminimering 
  

Krav på lagringsminimering 
  

Krav på gallring 
  

Rapporteringsskyldighet vid personuppgiftsincident 
  

Sanktioner 
  

Dataskyddsombud 
  

Tabell 2: Sammanställning av skillnader mellan PuL och GDPR 
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2.2.3 Implementation av GDPR 

När GDPR ska implementeras i organisationers verksamhet är det viktigt att ha 

tydliga mål och visioner för dataskyddet. Det kan även vara lämpligt att gruppera 

dessa i kategorierna kortsiktiga respektive långsiktiga mål. Ett led i detta är också 

att göra en bedömning av risker i relation till olika åtgärder. Utifrån en sådan 

bedömning är det sedan möjligt att sätta en prioriteringsordning på nödvändiga 

åtgärder (Wendleby & Wetterberg, 2018). Skärpningen och tilläggen i GDPR 

innebär att det finns en rad förändringar som organisationer måste genomföra för 

att framgångsrikt implementera GDPR: 

 

1. Utse ett dataskyddsombud 

Precis som i Datainspektionens checklista över viktiga frågor att hantera 

inför GDPR (Datainspektionen, 2016) påtalar O’Kane (2017) att vissa 

organisationer måste utse en DPO. För detta kan det vara nödvändigt att 

fortbilda eller rekrytera för att få in rätt kompetens i organisationen 

(Tikkinen-Piri, et al., 2018). 

 

2. Kartlägga personuppgiftsbehandling 

O’Kane (2017) listar steg hur man kan erhålla god kontroll på 

personuppgiftsbehandling i sin organisation. Ett antal av 

Datainspektionens förberedande frågor (Datainspektionen, 2016) handlar 

om just detta:  

• Vilka personuppgifter hanterar ni? 

• Använder ni missbruksregeln idag? 

• Vilken information lämnar ni? 

• Hur ska ni tillmötesgå de registrerades rättigheter? 

• Med vilket rättligt stöd behandlar ni personuppgifter? 

• Behandlar ni personuppgifter om barn? 

 

Det rör sig således om att inventera den egna personuppgiftsbehandlingen 

och reda ut vilka de rättsliga grunderna för behandlingen är, inte minst 

om missbruksregeln använts tidigare (Datainspektionen, 2016). 

Wendleby & Wetterberg (2018) påtalar nödvändigheten av att kartlägga 

behoven av eller se över befintliga personuppgiftsbiträdesavtal, så även 

dessa håller GDPR-standard. 

 

3. Upprätta behandlingsregister 

Under särskilda behöver organisationer föra register över sina 

personuppgiftsbehandlingar. Förordningen stipulerar vad som måste 

finnas med i dokumentationen. Ett bra inbyggt dataskydd ställer också 

krav på organisationens dokumenthantering, varför registret även 

fungerar som ett stöd för ett ökat dataskydd (Wendleby & Wetterberg, 

2018). Det är även viktigt att beakta att vid rättning av felaktiga uppgifter 

som redan lämnats ut, måste mottagaren informeras om rättningen. Detta 

krav kan endast uppfyllas om organisationen har tydliga register över sin 

personuppgiftsbehandling (Datainspektionen, 2016). 
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Nya samtycken kan behövas hämtas in och behandlingen ska redogöras 

för i ett register (Datainspektionen, 2016). Tikkinen-Piri, Rohunen och 

Markkula (2018) påtalar att det är viktigt att beakta 

dataminimeringsprincipen, att särskilda beaktanden gäller vid insamling 

av personuppgifter från barn samt att det finns tydliga informationskrav 

gentemot de registrerade vid insamling. Vidare påtalar de skyldigheten att 

genomföra konsekvensbedömning vid riskfyllda behandlingar och att 

både register och bedömningar måste vara tillgängliga för 

tillståndsmyndigheten. 

 

4. Se över dataskyddet 

Datainspektionen (2016) påtalar hur viktigt det är att ta hänsyn till GDPR 

när nya IT-system tas fram eller de befintliga uppdateras, dataskyddet ska 

vara inbyggt. Tikkinen-Piri, Rohunen och Markkula (2018) trycker på att 

det rör sig om både tekniska och organisatoriska åtgärder. Integriteten 

måste tas i beaktan på alla nivåer och i alla processer. Även de påtalar 

således ett inbyggt dataskydd, privacy-by-design, men även att ha rutiner 

och riktlinjer på plats för hanteringen som sker utanför IT-miljön. De 

lyfter också det viktiga i att säkra funktionalitet för såväl ”rätten att bli 

bortglömd” och dataportabiliteten.  

 

O’Kane (2017) påtalar datasäkerheten som det viktigaste för att uppnå 

GDPR compliance. Datan måste således vara skyddad mot så väl intrång 

utifrån som från interna kraschar i systemet. Han påtalar även vikten av 

att ha tydliga rutiner för händelsen att dataintrång faktiskt sker.  

 

5. Informera om personuppgiftsbehandling 

Integritetsmeddelanden är en viktig del vid insamlande av 

personuppgifter, för att informera de registrerade om hur och varför en 

behandling sker. Således är det en del av den informationsskyldighet som 

finns i GDPR (O'Kane, 2017). Detta innebär att 

personuppgiftsbehandlande organisationer är skyldiga att, utöver hur och 

varför en behandling sker, informera datasäkerhetsåtgärder, rättslig grund 

för behandlingen, de registrerades rättigheter och organisationens 

legitima intressen. Informationen måste vara lättillgänglig och skriven på 

ett sätt som den registrerade kan förstå (Tikkinen-Piri, et al., 2018). 

Sålunda kan det bli nödvändigt att se över de befintliga texterna för att 

identifiera eventuella ändringar som kan behöva göras (Datainspektionen, 

2016). 
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6. Upprätta policys 

I och med GDPR kommer organisationer behöva påvisa att de har rutiner 

och policys som säkerställer uppfyllandet av förordningen, till exempel 

bör ”rätten att bli glömd” säkerställas. Tydliga förhållningspolicys kan 

behöva upprättas och de kan även kompletteras med till exempel 

certifieringar (Tikkinen-Piri, et al., 2018). Tydliga policys behövs även 

när det kommer till att pseudonymisera uppgifter för till exempel statistik, 

men även när för arkiverings- och gallringsändamål (Wendleby & 

Wetterberg, 2018). Policys kring inhämtning bör vara tydliga kring hur 

inhämtande och hantering av samtycke sker, de bör också omfatta 

regleringar kring radering och utlämning av personuppgifter 

(Datainspektionen, 2016). 

 

O’Kane (2017) trycker på att policys ska vara lätta att både hitta och förstå, 

korta och koncisa samt tvingande. Han påtalar att det endast är en 

minoritet som kommer undslippa att skriva om befintliga policys och att 

det kan vara fler nya som behöver upprättas. Exempel på nya policys är 

sådana som rör datasäkerhet och incidenthantering samt dataskydd. 

 

7. Säkerställa kompetens 

Att säkerställa att kompetens kring dataskyddet och personuppgifts-

hanteringen finns kan både vara kostsamt och tidskrävande, det är dock 

viktigt för att nå ett lyckat resultat. Hög kompetens i dessa frågor inom 

organisationen reducerar även riskerna för överträdelser, och det bör 

därför genomsyra organisationen och införlivas i interna 

utbildningsprogram (Tikkinen-Piri, et al., 2018). O’Kane (2017) trycker 

särskilt på fortbildning inom dataskydd för personalen, i det inkluderar 

han även kunskaper i rådande lagstiftning. 

 

8. Riskbedömning 

Organisationer bör genomföra riskbedömningar av sina personuppgifts-

behandlingar (O'Kane, 2017). Föreligger risk för de registrerades 

rättigheter ska en konsekvensbedömning av dataskydd genomföras 

(Datainspektionen, 2016). Datainspektionen kan tilldöma sanktioner om 

förordningen inte uppfylls, en uppskattning av potentiell kostnad för 

organisationen vid misslyckande av kravuppfyllnad kan därför vara bra 

att göra i samband med konsekvensanalysen (Tikkinen-Piri, et al., 2018). 

 

9. Förbereda för incidentrapportering 

Organisationer har en skyldighet att anmäla personuppgiftsincident till 

Datainspektionen inom 72 timmar samt till den registrerade om det 

föreligger risk för den fysiska personens fri- och rättigheter. För detta 

måste nya processer upprättas för både hantering av överträdelser och 

incidentrapportering (Tikkinen-Piri, et al., 2018). Vidare behövs väl 

etablerade rutiner för att upptäcka incidenter så omgående som möjligt, 

samt för att utreda dem (Datainspektionen, 2016). Till detta tillför O’Kane 

(2017) att organisationen även behöver en utarbetad krisplan för när en 

överträdelse sker. Denna bör lämpligen som minst innefatta informering, 

rapportering och utredning. 
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10. Tredje land 

Dataskyddsförordningen skärper och utökar villkoren gällande 

överföring av personuppgifter till tredje land och inom en internationell 

organisation. I dessa fall behövs såväl nationell lagstiftning och GDPR 

efterlevas (Tikkinen-Piri, et al., 2018). O’Kane (2017) varnar för att 

många dataläckor orsakas av personuppgiftsbiträden snarare än 

personuppgiftsansvarige. Han framhåller sålunda vikten av att noggrant 

valda leverantörer. Vidare påtalar han vikten av aktsamhet när det 

kommer till molntjänstleverantörer och outsoursning av IT. 

 

Även överföring mellan olika EU-länder kan ställa krav på efterlevnad av 

nationell kompletterande lagstiftning. Att betänka då är också att man tar 

reda på vilken eller vilka myndigheter som utöver tillsyn i de länderna 

(Datainspektionen, 2016). Detta för att organisationer med verksamhet 

enbart ska behöva stå till svars inför en tillsynsmyndighet, vilken det bli 

kan således bli föremål för en utredning. Generellt är det 

tillsynsmyndigheten i det land där huvudkontoret ligger, och där besluten 

om personuppgiftsbehandling fattas, som utövar tillsyn. I fall där ansvaret 

är mer spritt över kontor och regioner kan det dock vara så att olika 

behandlingar har olika tillsynsmyndigheter (Wendleby & Wetterberg, 

2018).  

 



Kritiska framgångsfaktorer vid införande av GDPR inom bank och finans 

Sebastian Stålnacke & Robert Juhlin 2018-09-02 

 

17 

3 Metod 
I detta kapitel redogörs för datainsamling, urval och genomförande samt analys. 

Vidare redogörs för etiska ställningstaganden och studiens validitet.  

 

3.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie är en objektiv sammanfattning av relevanta texter inom ett  

aktuellt ämnesområde. Syftet med en sådan studie är att uppdatera läsaren på  

ämnet, samtidigt som den ger incitament och en grund för vidare studier (Cronin, 

et al., 2008). I denna studie har tidigare forskning granskats i syfte att både ge en 

ökad kunskap kring CSF:er vid olika typer av regelverksimplementation. Vidare 

har den syftat till att ge en teoretisk grund för vad GDPR innebär samt vilka för-

ändringar som måste tas hänsyn till i en implementationsprocess. Några tidigare 

studier vad gällde framgångsfaktorer och den nya dataskyddsförordningen fanns 

inte att tillgå, varför litteraturstudien främst grundats på liknande studier inom 

angränsande ämnesområden. Litteraturstudien innefattade även böcker och  

studier skrivna i syfte att stödja och leda organisationer i arbetet med implemen-

tation och förvaltning av de åtaganden GDPR förelägger, samt information från  

Datainspektionens webbsida och förordningstexten i sin helhet. 

3.1.1 Urval 

Urvalet har främst baserats på sökningar i de databaser som tillhandahållits av 

Mittuniversitetets bibliotek, så som ScienceDirect, EBSCO, Emerald insight och 

Google schoolar. Informationsdatabaser av denna typ ger tillgång till information 

och texter på ett snabbt och lättillgängligt sätt. Hela eller delar av databaser kan 

dock vara inriktade på specifika ämnesområden, varför det är viktigt att 

identifiera vilka databaser som är relevanta för den aktuella studien (Cronin, et 

al., 2008). 

 

Ämnesordssökningar är den vanligaste metoden för att identifiera litteratur. 

Ämnesord behöver dock övervägas noggrant för att ge önskat resultat (Cronin, et 

al., 2008). Målet för sökningarna i denna studie har främst varit vetenskapliga 

artiklar publicerade under 2000-talet. Äldre material har använts endast då 

innehållet bedömts vara aktuellt i förhållande till studiens syfte. Vidare har 

sökningar efter vetenskapliga artiklar begränsats till att endast innefatta peer-

reviewed, för att garantera att de genomgått en vetenskaplig granskningsprocess. 

För material av annan typ, så som praktiska- och lagböcker, gjordes en 

bedömning huruvida innehållet kunde anses trovärdigt och relevant.  

 

Sökord som identifierades som essentiella för syftet har inbegripit: Critical 

success factors, CSF, framgångsfaktorer, implementering, General data 

protection regulation, GDPR, dataskyddsförordningen, regelverks-

implementation. 

 

Andra källor till texter har varit Datainspektionen, Europeiska kommissionen och 

EUR-Lex. 
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3.2 Intervjuer 

3.2.1 Datainsamlingsmetodik 

Då detta är en kvalitativ studie som undersökt framgångsfaktorer i förhållande 

till regelverksimplementering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/679, bygger den på intervjuer. Det för att syftet med studien grundar sig i 

att förstå individers och organisationers resonemang och handlingar (Trost, 2010). 

Kvalitativa undersökningar har således betoning på värden och processer som 

inte kan mätas i mängd eller frekvens (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Som Kvale 

påtalar så har den kvalitativa intervjun som fokus att finns förståelse utifrån ”den 

levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv” (Kvale & Brinkmann, 

2009, p. 39). Det är möjligt att ta del av den intervjuades erfarenheter i ett 

tvåvägssamtal. Således är denna typ av datainsamling lämplig och kan ge djupare 

kunskaper gällande upplevda svårigheter samt faktorer som varit bärande för 

genomförandet. Oates (2006) anser intervjuer vara ett bättre tillvägagångssätt för 

denna typ av studie, då det är möjligt att inhämta mer djupgående 

specialistkunskap istället för breda och ytliga data, som fallet är med kvantitativa 

insamlingsmetoder. 

 

Bedömningen som gjordes var ett en semistrukturerad form var att föredra. Detta 

innebar att det fanns en tydlig struktur, men att frågorna i sig var öppna (Trost, 

2010).  Denna form är även mer flexibel vad gäller situationsanpassning än vad 

en mer strukturerad form är, samtidigt som intervjuaren kan styra samtalet på en 

tydligare sätt än vad som är möjligt i en allt för öppen intervjuform (Dalen, 2007).  

 

3.2.2 Urval 

Urvalet av aktörer inom banksektorn grundade sig på ett så diversifierat underlag 

som möjligt. För att uppnå bästa möjliga representation valdes 15 verksamma 

banker i Sverige ut, dessa innefattade så väl traditionella storbanker som nyare 

bankverksamheter. 

 

Antalet tillfrågade aktörer utgick ifrån en erfarenhetsbaserad förväntning om att 

svarsfrekvensen inte skulle vara hög. I första hand efterfrågades bankens DPO. 

Fanns ingen sådan ännu utsedd så eftersöktes den person respondenten ansåg 

mest lämpad att svara. Även Datainspektionen och Forum för dataskydd 

kontaktades för att ge en så bred bild som möjligt. 

 

Då datainsamlingen skedde i intervjuform var det en fördel med ett begränsat 

antal (Trost, 2010). Av femton tillfrågade banker var det fyra som ställde upp på 

intervju. Intressant att notera är att inte alla banker vid första kontakten visste 

huruvida de hade en DPO eller inte. Även Datainspektionen och Forum för 

dataskydd ställde i viss mån upp på intervju.  
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3.2.3 Genomförande  

Då de sakkunniga inom undersökningsområdet var mycket upptagna och svåra 

att boka tid med, valde vi att använda oss av telefonintervjuer (Trost, 2010). I en 

studie utförd av Sturges & Hanrahan (2004) konstateras det att datakvaliteten vid 

intervju inte minskar när den sker via telefonsamtal istället för ansikte mot 

ansikte. I de fall där telefonintervju inte var möjligt genomfördes istället 

datorstödda intervjuer via e-post (Kvale & Brinkmann, 2009). Datainsamlingen 

pågick från slutet av april till början av juni 2018, det vill säga att viss insamling 

skedde först efter att GDPR trädde i kraft 25 maj. 

 

Vid första kontakten med bankerna efterfrågades kontakt med deras DPO. Detta 

var en titel fler kände sig osäkra på, och i de fallen efterfrågades den person som 

bäst kunde svara på frågor rörande deras arbete kring GDPR. Efter att kontakt 

var etablerad skickades frågeunderlag (Bilaga A) till respondenterna. I vissa fall 

var gav denna första kontakt ingen respons, vi skickade då en påminnelse med 

frågeunderlaget bifogat. Genom att delge respondenterna förfrågningsunderlaget 

i förväg fick de möjlighet att både se vad vi önskade fråga och de fick tid att 

förbereda sig vilket kan göra intervjun mer effektiv (Oates, 2006). 

 

I de fall som intervjuerna skedde via telefon spelades samtalet in med 

respondentens godkännande. Inspelningen transkriberades och användes endast 

för att säkerställa en korrekt sammanställning av resultatet. Telefonintervjuerna 

genomfördes i en semistrukturerad form. De datorstödda intervjuerna blev 

däremot mycket mer strukturerade då de saknade samma flexibilitet, frågorna 

ställdes dock fortfarande utan fördefinierade svar.  

 

Forum för dataskydd var tillmötesgående och svarade på våra frågor. Samtalet 

var av mer ostrukturerad typ, detta då förhoppningen var att ett ostrukturerat 

samtal skulle resultera i information och nya perspektiv som lätt missas i ett mer 

styrt samtal (Oates, 2006). Oates (2006) påtalar även att allt för strukturerade 

intervjuer skulle kunna påverka, eller till och med frustrera, respondent då den 

inte tillåts svara på det sätt som passar den bäst.   

 

Datainspektionens upplysningstjänst kontaktades per telefon, de kunde dock inte 

ge fullständiga svar på våra frågor. Istället ombads vi skicka in dem via e-post 

(Bilaga B). Detta resulterade dock inte i några ytterligare svar då de generellt 

enbart hänvisade till sin hemsida.  

 

Figur 1 illustrerar förloppet för insamlande av intervjudata.  

 

  

Figur 1: Insamling av intervjudata våren 2018. 
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3.3 Bearbetning och analys 

3.3.1 Resultat och analys 

Studiens resultat bearbetades genom meningskoncentrering, vilket innebar att 

respondenternas uttalanden kortades ned utan att innebörden förlorades. Därefter 

sammanställdes resultatet med målet att en innehållsanalys baserad på 

meningskodning skulle genomföras. Med meningskodning knyts det 

koncentrerade uttalandet samman med nyckelord och begrepp, vilket minskar 

variansen i materialet och syftar till att ge en kvantitativ bild av intervjuinnehållet 

(Kvale & Brinkmann, 2009). De sammanställda resultaten bröts sedan ned i 

teman och grupperas efter dessa för att på så sätt kunna jämföras, både i 

förhållande till varandra och till den tidigare forskning. Detta tillvägagångssätt 

gjorde det möjligt att finna nya underteman, som inte arbetats in i frågeunderlaget, 

och att identifiera behov av att slå ihop teman som tidigare varit åtskilda (Dalen, 

2007). Det blev således möjligt att identifiera enskilt viktiga framgångsfaktorer. 

Analysen delades in i tre huvudområden: personella faktorer, dataskyddsfaktorer 

och organisatoriska faktorer. 

 

För att identifiera framgångsfaktorer som kan anses som kritiska genomfördes en 

termviktning baserat på frekvens. Det meningskodade intervjuresultatet ställdes 

i relation till tidigare forskning och implementationsmomenten som redogjorts 

för i avsnitt 2.2.3. I analysens sammanställning tilldelas varje enskild faktor ett 

viktningsvärde, baserat på delvärden inom tre olika kategorier:  

• Intervjusvar. Förekomster i denna kategori tilldelades viktningsvärde 3 då 

den utgörs av de aggregerade svaren från respondenterna. 

• Koppling till implementationsmomenten. Förekomster i denna kategori 

tilldelades viktningsvärde 2. Kategorin representerar de faktiska moment 

som litteraturstudien visat på behöver genomföras för att framgångsrikt 

implementera den nya dataskyddsförordningen. 

• Tidigare forskning kring framgångsfaktorer. Förekomster i denna 

kategori tilldelades vikningsvärde 1 då tidigare studier kring framgångs-

faktorer och GDPR inte funnits att tillgå. 

 

Faktorer vars totala vikningsvärde översteg ett gränsvärde baserat på det 

genomsnittliga värdet undersöktes utifrån legal relevans i kombination med ett 

datavetenskapligt perspektiv på implementationen av GDPR. Det innebär att 

summan av samtliga vikningspoäng dividerades med antalet faktorer som 

framkommit i studien, avrundat till närmsta heltal. Denna viktning rankade de 

framgångsfaktorer som framkommit i studien, och gav en indikation om vilka 

som potentiellt var kritiska för en lyckad implementation. I slutsatsen lyfts 

således de identifierade CSF:erna fram.  

 

Figur 2 illustrerar bearbetnings- och analysprocessen.  

☛ Genomläsning av data. 

☛ Koncentrering av 

innehåll för att skapa 
överskådlighet.

☛ Identifiering av 

kodningstermer. 

☛ Koppling av 

meningskoncentrat till 
kodningstermer.  

☛ Vikning och ranking av 

kodningstermer utifrån 
frekvens.

D 
a 
t 
a 
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Figur 2: Bearbetnings- och analysprocessen.  
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3.3.2 Etiska och samhälleliga aspekter 

Samtliga respondenter fick i förväg ta del av så väl frågeunderlag som syfte i 

skriftlig form. De informerades även om att medverkan var anonym, resultatet 

kommer således inte redogöra för vilka aktörer som tillfrågats och vilka som 

svarat. För att undvika felaktiga utpekanden kommer inga uppgifter att fingeras. 

Förekomsten av resultat som är tydligt knutna till särskild aktör eller individ och 

som inte kan avidentifieras kommer inte redovisas (Trost, 2010).  

 

Studiens resultat kan komma att stödja organisationer som i framtiden behöver 

förhålla sig till dataskyddsförordningen. 

 

3.4 Metoddiskussion 

I de fall där intervju skett muntligt, via telefon, har samtalet spelats in med den 

intervjuades samtycke. Intervjun har sedan transkriberas inför samman-

ställningen av resultatet. De resultat som inhämtats skriftligen har potentiellt 

lägre tolkningsvaliditet, då eventuella feltolkningar inte varit lika lätt att reda ut, 

då tolkningar är kontextberoende (Dalen, 2007).  

 

Svarsunderlaget utgjordes av 35% av de tillfrågade aktörerna, 27% av bankerna 

svarade. Endast fyra banker valde således att ställa upp i studien, vilket kan ha 

haft en påverkan på resultatet tillförlitlighet trots att studien varit av kvalitativ 

typ. Samtliga deltagande banker utgjorde relativt stora organisationer, de 

innefattade dock både nyare bankverksamheter och traditionella storbanker. 

Intervjuerna genomfördes via telefon med två av dessa och via e-post med två. 

Då datainsamlingsperioden sammanföll med den sista månaden innan GDPR 

trädde i kraft är det rimligt att anta att de tillfrågade aktörer som inte återkopplade 

eller ställde upp på intervju gjorde så till följd av hög arbetsbelastning. 

 

Termviktningsmetoden som användes var simpel. Syftet med den var att ranka 

de identifierade faktorerna utifrån hur viktiga de kan anses vara. Det kan ha haft 

en påverkan på resultatet då viktningen baserades på respondenternas 

aggregerade svar, de skulle kunnat viktats var för sig. Vidare skulle en viktning 

kunnat göras direkt av respondenterna, en risk hade dock varit att en 

utvärderingsskala skulle tolkats olika och därmed givit ett resultat med differens 

i viktningen. Viktning genomförd av respondenterna skulle också kunna utgöra 

ett hinder för djupare kunskap och nya perspektiv. 

 

Reliabilitet och validitet är begrepp som härstammar från kvantitativ metodologi, 

och är svåra att applicera på kvalitativa studier. Av den anledningen, för 

transparens och öppenhet (Trost, 2010), ämnar metodkapitlet tydligt redogöra för 

hur och vad studien undersökt. Förfrågningsunderlaget för intervjuerna bifogas i 

bilagorna A och B. 
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4 Resultat 
I detta kapitel redogörs resultatet av studien. Det är indelat i två underkapitel som 

avhandlar intervjuerna med bankerna samt intervju med Datainspektionen och 

intervju med Forum för dataskydd.  

 

4.1 Intervjuer med bankaktörer 

4.1.1 Inledande frågor 

De inledande frågorna i intervjuerna rörde huruvida vissa grundläggande moment 

redan uppnåtts. Hälften av de tillfrågade bankerna hade redan registrerat 

dataskyddsombud hos tillsynsmyndigheten, medan andra hälften inte gjort det 

men planerar att göra detta innan 25:e maj 2018.  

 

Samtliga respondenter har identifierat samma rättsliga grunder: avtal, rättslig 

förpliktelse, intresseavvägning samt samtycke. Två av respondenterna påtalar 

dock att samtycke är något som bör undvikas. Dels för att banken då skjuter det 

moraliska ansvar i fråga om insamlingen från sig själv och över på den 

registrerade, dels för att samtycke kan återkallas med omedelbar verkan. 

 

Samtliga uppger även att de har upprättade register över sin 

personuppgiftshantering. Det framkom att fler ansåg att en av de större insatserna 

har varit att kartlägga alla processer som behandlar personuppgifter, både 

gällande kunder och anställda. En respondent uppger att de även håller sig med 

kompletterande register, såsom över deras personuppgiftsbiträden. 

 

Tabell 3 nedanför sammanfattar respondenternas svar på frågorna i denna del. 

 

 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 

1. Har ni ett utsett 

dataskyddsombud 

registrerat hos 

datainspektionen? 

Ja Nej Nej Ja 

2. På vilken laglig 

grund hanterar ni 

personuppgifter? 

• Avtal 

• Rättslig 

förpliktelse 

• Intresse-

avvägning 

• Samtycke 

• Avtal 

• Rättslig 

förpliktelse 

• Intresse-

avvägning 

• Samtycke 

• Avtal 

• Rättslig 

förpliktelse 

• Intresse-

avvägning 

• Samtycke 

• Avtal 

• Rättslig 

förpliktelse 

• Intresse-

avvägning 

• Samtycke 

3. Har ni register 

över var person-

uppgifter finns och 

vilket syfte de fyller? 

Ja Ja Ja Ja 

Tabell 3: Sammanfattning inledande frågor 
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4.1.2 Kommer GDPR innebära stora förändringar? 

Samtliga respondenter ser att GDPR kommer innebära förändringar för dem, 

samtidigt påtalar alla att de har mångårig erfarenhet av att lagra och hantera 

personuppgifter utifrån så väl PuL som andra liknande typer av lagstiftningar i 

fler olika länder. En av respondenterna hävdar att även om man varit helt 

compliant med PuL så har man bara nått ca 80% GDPR compliance. 

 

Tre av respondenterna trycker på att förändringarna är av stor omfattning och av 

dessa är det enbart två som påtalar att det slår över samtliga enheter inom deras 

organisationer och att alla anställda berörs. Två respondenter utrycker själva att 

de inledningsvis underskattade omfattningen och arbetsbelastningen som 

förändringsprocessen skulle komma att innebära. Det framkommer även att 

integritetsfrågor och skydd av personuppgifter varit en högt prioriterad fråga för 

banker i alla tider, och att det ytterst är fråga om förtroende mellan banken och 

dess kunder. 

 

Rent konkreta förändringar som framkommer under intervjuerna är att de flesta 

processer och rutiner måste ses över, men också att det behöver utvecklas nya. 

En respondent framhåller att de upplevt att den största skillnaden jämfört med 

tidigare är de nya krav som handlar om individens rättigheter att få tillgång till 

och förfoga över sina personuppgifter, samt de nya och höga kraven på åtgärder 

och rapportering till tillsynsmyndigheten. En annan lyfter att kravet på 

information till de registrerade har förtydligats, vilket gör att all 

informationsgivning överallt måste uppdateras så att den gäller. Intern 

kommunikation och koordination omnämns som viktiga faktorer i detta arbete. 

Tabell 4 sammanställer respondenternas svar kring vilka förändringar GDPR 

innebär för dem.  

 

 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 

4. Kommer GDPR 

innebära stora 

förändringar för er? 

Ja. Påverkar 

alla enheter. 

Omfattande 

arbete med att 

se över och 

uppdatera 

processer och 

rutiner kring 

bl.a. informa-

tionsgivning.  

Viktigt med 

koordinering. 

Ja. Rutiner 

kring 

personuppgifts-

behandling 

behöver 

uppdateras. 

Ja. Hela 

organisationen 

involveras i allt 

från att 

befintliga 

processer ses 

över till att 

system byggs 

om för att 

uppnå privacy-

by-design. 

Både och. 

Krävs 

utvecklande av 

nya processer 

för nya 

förväntningar 

samt för 

rapportering 

och åtgärder 

vid incidenter. 

Tabell 4: Sammanställning kommer GDPR innebära stora förändringar? 
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4.1.3 Framgångsfaktorer identifierade av respondenterna 

En viktig faktor som återkommer hos respondenterna är ledarskap och 

ledningsengagemang, eller management by-in. Hälften av respondenterna 

framhöll även detta som en grundläggande faktor för hela deras 

implementeringsprocess. En ledning som ser på implementationen som ett 

besvärligt förändringsarbete kommer inte lyckas bra med implementationen.  

 

Fler faktorer identifierade hos samtliga respondenter kopplar till eller rör helt och 

hållet det kulturella förändringsarbetet ett nytt regelverk innebär. En respondent 

framhåller det viktiga i att ha drivit frågan hårt och gjort det i en bottom-up 

approach. Med det ville de säga att ledningens engagemang är viktigt, men att 

detta också tydligt måste kommuniceras ned till anställda längre ned i 

organisationen och att dessa även måste förstå förändringen. Det kan inte bara 

rullas ut som en ny policy uppifrån, för att lyckas behöver man jobba underifrån 

med förändring i så väl arbetssätt som kultur. De vill framhålla att deras framgång 

grundade sig i att man gjorde detta genom att prioriteringen utgick från den 

praktiska verksamheten och fokus låg på att lösa de aktuella praktiska problemen 

som uppstod inom organisationen, man prioriterade således de delar där det fanns 

ett mervärde. På så sätt minimerades negativa attityder samtidigt som 

implementationsprocessen fördes framåt. I samma anda framhöll en annan 

respondent vikten av att skapa en samhörighet kring dataskyddsfrågorna, man 

vill lyckas och man vill göra det tillsammans. Ett verktyg för att uppnå förståelse 

och slutligen engagemang är att konkretisera förordningen och sätta den i relation 

till verksamheten. Vidare framhåller de att ett sådant engagemang underlättar 

anpassningen av befintliga processer. Det är i samma linje som ytterligare en 

respondent som lyfter vikten av att kunskapen och engagemanget för dataskydd 

genomsyrar hela verksamheten och att ansvaret för frågorna måste delas ut inom 

organisationen. Ett fåtal experter som sitter centralt räcker inte för en trovärdig 

implementering. 

 

Samtliga respondenter nämner också utbildning och kompetens som bärande 

faktorer för implementationen. Några respondenter omnämner att utbildning 

såväl som synliggörande av frågorna kring dataskydd som fundamentalt för 

framtida efterlevnad av det nya regelverket. I de flesta fallen har det tilldelats 

adekvata resurser för fortbildning av intern personal, inhämtning av extern 

kompetens och hos minst en respondent har även nyrekryteringar gjorts för att 

garantera att kompetens finns kvar inom organisationen även efter 

implementationen.  

 

En respondent påtalar att en viktig framgångsfaktor för dem varit att de 

identifierat implementeringen av GDPR som en del av verksamhetens 

kärnegenskap: trygghet och förtroende från kunderna. Hälften av respondenterna 

påtalar att det här är något kunder har rätt till och de kommer förvänta sig. Det är 

dock mer än en juridisk disciplin, de ser på detta som en del i ett UX-arbete. Som 

sådant behöver verksamheten beakta kundernas kravlista och att kunden vill 

känna sig trygg med levererade tjänsten. De påtalar att det således egentligen 

handlar om privacy-by-design.  
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GDPR ställer också höga krav på data governance, något som hälften av 

respondenterna trycker på när de omnämner sina interna satsningar på just sådana 

program. Slutligen påtalar enskilda respondenter såväl vikten av att 

verksamhetsinsikt kopplat till rätt resurser på rätt platser, som vikten av att 

säkerställa efterlevnad. I tabell 5 sammanställs respondenternas svar kring vilka 

särskilda framgångsfaktorer respondenterna har identifierat i sitt GDPR-

förberedande arbete. 

 

 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 

5. Har ni 

identifierat 

några 

särskilda 

framgångsfak

torer i ert 

GDPR-

förberedande 

arbete? 

• Engagemang 

• Ledarskap 

• Dataskydd som 

kärnverksamhet 

• Bottom-up 

• Kultur 

• Prioriteringar 

• Verksamhets-

fokus 

• Data governance 

• Privacy-by-

design 

• Utbildning 

• Rätt resurser 

• Verksamhets-

insikt 

• Utbildning 

• Personal-

investering 

• Ledarskap 

• Kultur 

• Engagemang 

• Teamwork 

• Tydliga mål 

• Kultur 

• Utbildning 

• Data 

governance 

• Översyn av 

rutiner 

Tabell 5: Sammanställning av framgångsfaktorer identifierade av respondenterna 

 

4.1.4 Tolkning, kompetens och engagemang 

Samtliga respondenter har varit i kontakt med myndigheter eller andra 

rådgivande verksamheter under sina implementationsprocesser. Orsaken till detta 

varierar dock, en av respondenterna har främst varit i kontakt med 

Datainspektionen och Forum för dataskydd för att inhämta fler perspektiv 

rörande GDPR. Övriga har främst varit i kontakt med Datainspektionen och 

Bankföreningen för diskussion kring den nya lagstiftningen, däribland frågor 

kring tolkning av förordningen. En respondent framhåller att det är en självklar 

del i processen.   

 

Som tidigare nämnt är kompetens något som värderas hög av respondenterna. 

Samtliga har tagit hjälp av extern kompetens, dock med lite olika syften. Hälften 

av respondenterna har tagit in extern kompetens för att fortbilda personalen. 

Resterande respondent har dock främst tagit in kompetens utifrån av resursskäl 

snarare än kompetensskäl, externa konsulter kan även förmedla erfarenheter från 

liknande projekt. Orsaken att dessa respondenter inte tog in kompetens i 

utbildningssyfte var för man bedömde att kompetensen redan fanns inom 

organisationen, det var således möjligt att ordna fortbildning även internt. De 

påtalar dock att det vid behov varit svårt att hitta rätt kompetens, då det är ont om 

personer med senior kompetens inom dataskydd i landet.  
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Samtliga respondenter uppger att det finns ett positivt engagemang för 

förändringsarbetet inom organisationerna. Hälften är dock tydliga med att det 

naturligtvis finns motsättningar och individer som inte är positiva. Särskilt 

inledningsvis i processen fanns irritation och trötthet över införandet av 

ytterligare ett nytt regelverk. Det kan också röra sig om att den nya lagstiftningen 

förvirrar eller försvårar vissa arbetsuppgifter. En av respondenterna påtalar att 

man jobbat aktivt under lång tid för att synliggöra dataskyddet, vilket inneburit 

att negativa attityder strukturellt motverkats. Likaså påtalar en annan respondent 

att ledningens engagemang hjälpt till att bidra till en samhörighet, man vill lyckas 

tillsammans. I samma anda nämner en respondent att de anställda är medvetna 

om UX-kopplingen och att personuppgiftshanteringen är avgörande för 

förtroendet mellan bank och kund. 

 

Tabell 6 nedanför sammanfattar respondenternas svar på frågorna i denna del. 

 

 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 

6. Har ni behövt 

kontakta 

myndigheter kring 

oklarheter vid 

tolkning av GDPR? 

Delvis.  

Data-

inspektionen, 

dock ej för 

tolkning, och 

Forum för 

dataskydd. 

Ja. Bank-

föreningen och 

Europeiska 

Bank-

föreningen 

m.fl. 

Ja. Data-

inspektionen 

och Bank-

föreningen. 

Ja. Olika 

tillsyns-

myndigheter. 

7. Har ni behövt ta in 

extern kompetens 

eller fortbildat intern 

personal? 

Kompetensen 

inom 

organisationen. 

Fortbildning 

har skett 

internt. 

Extern 

specialist-

kompetens. 

Externa 

konsulter samt 

fortbildning av 

intern personal. 

Intern 

fortbildning 

med visst stöd 

av externa 

konsulter. 

8. Finns det ett 

engagemang från 

personal och ledning 

inför GDPR? 

Ja. Men 

självklart finns 

det de som inte 

var positiva 

från början. 

Ja. Ja. Ledningens 

engagemang 

har skapat en 

tillsammans-

attityd.   

Ja. Stort 

intresse hos de 

anställda.  

Tabell 6: Sammanställning av tolkning, kompetens och engagemang 

 

4.1.5 Utmaningar i implementeringsarbetet 

Utöver de områden som redan diskuterats finns det andra områden som inneburit 

särskilda utmaningar för respondenterna. En sådan som lyfts är svårigheten att få 

gehör då många inom den egna organisation sneglar på hur andra gör. Något som 

kan innebära ett problem om den andra verksamheten inte gör på korrekt sätt, 

inte minst då PuL inte alltid iakttagits på ett korrekt sätt. 
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En annan utmaning som lyftes rör tolkning av förordningen. En respondent 

uttrycker en önskan om att tillsynsmyndigheten skulle legat längre fram i sitt eget 

arbete. Som det nu varit har organisationen fått vänta på svar och famlar ”med 

ljus och lykta” efter tolkning. De påtalar att de visserligen kan komma fram till 

en tolkningsslutsats utifrån erfarenhet och strikt juridisk tolkning, men det är inte 

säkert att det skulle överensstämma med en framtida praxis.  

 

En respondent omnämner samordning som något som varit utmanande i en stor 

organisation, medan två andra omnämner det givna tidsspannet. Då inte minst för 

perioden inneburit fler andra förändringar som pågått parallellt med GDPR-

implementationen. Begränsningen i implementationstid och att förändringen 

gäller alla organisationer, i såväl landet som i Europa och i viss utsträckning även 

internationellt, har inneburit stor konkurrens kring de externa kompetenserna. 

Således har det varit svårt att få tag på personer med rätt kompetens. En 

respondent påpekar att detta också inneburit en utmaning för anställdas 

fortbildning, vilket de ser som grundläggande för att kunna bibehålla och 

inkorporera kunskapen kring GDPR i verksamheten. I tabell 7 sammanställs 

respondenternas upplevelser kring vad som varit de största utmaningarna i 

implementationsprocessen av GDPR. 

 

 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 

9. Vilka har varit de 

största utmaningarna 

i förberedelserna 

inför GDPR? 

Intern 

förståelse. 

Avsaknad av 

tolknings-

praxis. 

 

Samordning. Tidsbrist. 

Parallella 

regelverks-

förändringar. 

Konkurrens  

om extern 

kompetens. 

Tidsbrist. 

Koordinering 

av fler 

förändrings-

processer. 

Bibehålla 

kompetens 

framåt. 

Tabell 7: Sammanställning av utmaningar i implementeringsarbetet 

 

4.2 Datainspektionen och Forum för dataskydd 

4.2.1 Datainspektionen 

Respondenten på Datainspektionen berättade att det är många som hört av sig till 

deras upplysningstjänst, men att de endast kunde ge generella svar och således 

inte kunde svara på de mer branschspecifika frågorna. Många frågor som 

kommer in till dem rör just den rättsliga grunden samtycke då kraven för detta 

skärps. De upplever dock att responsen de tar del av rörande GDPR generellt är 

positiv. De flesta kan se nyttan av gemensamma regler kring dataskydd inom EU.  

 

Det är just rådgivning via upplysningstjänsten samt utbildning och föreläsningar 

som är det huvudsakliga stöd som ges till organisationer runt om i landet. Som 

tillsynsmyndighet är det även Datainspektionen som godkänner branschspecifika 

uppförandekoder vad gäller tillämpning av GDPR (Datainspektionen, 2018h). 
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På frågan om Datainspektionen har en uppfattning rörande de största 

förändringar organisationer kan vänta sig anser de att informationskraven och 

upprätthållandet av uppdaterad information är det som kommer påverka de flesta 

organisationer i störst utsträckning. Informationskravet innefattar även 

information kring namn, kontaktuppgifter och arbetsuppgifter för 

organisationens DPO. Dessa uppgifter finns även registrerade hos 

Datainspektionen, och såväl ombudsregistret som inrapporterade incidenter är 

allmänna handlingar vilka kan begäras ut från Datainspektionen 

(Datainspektionen, 2018i).  

 

Datainspektionen menar att även om en organisation följt PuL till punkt och 

pricka kommer förändringar att behöva genomföras. Det har tillkommit nya 

skyldigheter och andra har skärpts. Systemen måste ses över så de uppfyller de 

kraven rent tekniskt och nya rutiner kommer behöva upprättas. De påtalar även 

att organisationer som tidigare saknat fullständig och uppdaterad dokumentation 

samt rutiner över sin personuppgiftsbehandling är de som kommer ha den största 

utmaningen i implementationsarbetet.  

 

Datainspektionen nämner också att det finns organisationer i landet som inte har 

uppfattat att PuL upphör att gälla då den ersätts av GDPR. För att underlätta för 

organisationerna har GDPR skapat en checklista för de grundläggande 

principerna. 

 

För att säkra efterlevnad kan Datainspektionen tilldöma sanktionsavgift vid brott 

mot förordningen. En eventuell avgift ska vara ”effektiv, proportionerlig och 

avskräckande” (Datainspektionen, 2018j). Organisationens storlek kan således 

komma att ha betydelse, liksom digniteten av överträdelsen och om den 

involverade känsliga personuppgifter. De kommer även kunna reprimera eller till 

och med kräva att aktuella personuppgiftsbehandlingar avbryts samt utfärda 

varningar om de misstänker att planerade personuppgiftsbehandlingar kan 

innebära överträdelse.  

 

4.2.2 Forum för dataskydd 

Forum för dataskydd jobbar särskilt med att stärka DPO:er i sin yrkesutövning 

och bygga nätverk för dem. Det är en helt ny roll som inte existerat tidigare, inte 

minst för att man i Sverige inte varit progressiva när det kommer till dataskydd. 

Respondenten anser att en viktig pusselbit för att inte få ett ensidigt perspektiv 

bland DPO:erna är att de utgörs av olika professioner, inte enbart jurister eller 

informationssäkerhetsexperter. Ett problem för många organisationer är dock att 

det inte finns tillräckligt med erfarna DPO:er idag. 
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Vidare anser respondenten att uppfyllande av GDPR inte endast ska ske för att 

det är ett legalt krav. Det finns etiska och moraliska aspekter när det kommer till 

personuppgiftsbehandling. Ett exempel på det är samtycke, där ansvaret att ta 

beslut om huruvida en behandling är etiskt korrekt läggs på den registrerade 

istället för att organisationen själv reflekterar över sina 

personuppgiftsbehandlingar. Detta är en anledning till att annan rättslig grund bör 

väljas istället för samtycke om så är möjligt. Fördelen med GDPR är att DPO:er 

rapporterar direkt till organisationens ledning, vilket innebär att både kunskap 

och diskussion hamnar på en mer strategisk nivå än fallet många gånger var 

tidigare. Ligger detta längre ned i organisationen är risken att det enbart blir 

genomslag på de legala kraven, och diskussionen kring etik får inte genomslag. 

 

GDPR innebär att tiden det var mer tillåtet att slentrianspara personuppgifter är 

över. Respondenten anser därför att gallring kan komma att utgöra den enskilt 

mest utmanande delen i GDPR för många organisationer. Även om det är korrekt 

att Datainspektionen trycker mycket på detta är det något som är tekniskt 

utmanande. Därför är det viktigt att organisationer verkligen förstår detta och att 

de beaktar gallringsförfarande när det kommer till nya plattformar, system och 

integrationer, kort sagt privacy-by-design.  

 

Registerföringen behöver dock inte vara tekniskt utmanande, potentiellt skulle 

det kunna finnas i ett kalkylblad. Respondenten påtalar dock att många missat att 

detta är ett krav som inte är nytt för GDPR, utan att det faktiskt redan uppstod i 

samband med implementeringen av PuL 1998. 

 

Respondenten anser utifrån sin erfarenhet inom dataskydd att en kritisk 

framgångsfaktor för att lyckas med implementationen av GDPR är engagemang. 

Då såväl inom organisationen, både från ledning, projektledare som hos de 

anställda. 

 

Det respondenten upplever som en av de viktigaste frågorna rörande GDPR just 

nu är när det kommer någon form av tolkningspraxis. Likaså huruvida europeiska 

dataskyddsstyrelsen kan tänka sig att ta uttalandena från Artikel 29-gruppen och 

konvertera dem till bindande uttalanden. Respondenten uppfattar en svårighet i 

att dataskyddsstyrelsen inte konstitueras förrän 25:e maj 2018. Även om det är 

samma konstellation som Artikel 29-gruppen blir deras vägledande uttalandena 

inte bindande förrän de kommer från dataskyddstyrelsen, och det går inte att veta 

säkert om dessa uttalanden står sig då. 

 

Inför intervjuerna med bankaktörerna undersöktes hur väl de informerade om 

kommande lagstiftning på sina hemsidor. Av de femton tillfrågade bankerna var 

det endast två som utmärkte sig med tydlig information kring GDPR i slutet av 

april 2018. Respondenten på Forum för dataskydd förstår inte riktigt varför en 

del väljer att avvakta med publiceringen av sådan information. Ju tidigare kunder 

får information om förändringar och nya riktlinjer desto säkrare känner de sig, i 

synnerhet om de väntar sig detta. Det stärker kundrelationen, menar respondenten. 

 

Slutligen påpekar respondenten att dataskyddet endast skyddar vår integritet så 

länge som tillräckligt många aktörer faktiskt förstår detta.  
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4.2.3 Sammanställning av framgångsfaktorer 

Tabell 8 nedan sammanställer de framgångsfaktorer som kunnat utrönas i 

intervjuerna med Datainspektionen och Forum för dataskydd.  

 

 Datainspektionen Forum för dataskydd 

Viktiga framgångsfaktorer 

enligt Datainspektionen 

och Forum för dataskydd. 

• Kompetens 

• Dokumentation 

• Översyn av system 

• Analysera 

verksamhetsbehov 

• Engagemang 

• Privacy-by-design 

Tabell 8: Sammanställning av framgångsfaktorer enligt Datainspektionen och Forum för 

dataskydd 
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5 Analys 
I detta kapitel presenteras en analys av empiri och teori i syfte att identifiera 

kritiska framgångsfaktorer för GDPR implementation.  

 

5.1 Personella faktorer 

Arbetsplatskultur och engagemang från såväl ledning som anställda, samhörighet 

och samarbete samt kompetensrelaterade faktorer så som fortbildning och 

inhyrning av externa specialister var personella faktorer som lyftes fram av 

respondenterna. Tonvikten låg hos de flesta främst på engagemang och kulturellt 

förändringsarbete. Dessa faktorer stämmer väl överens om vad som lyfts fram i 

tidigare forskning, I tidigare forskning lyfter både Wang (2011) och Ravasan & 

Savoji (2014) specifikt engagemanget hos ledningen och utbildningsinsatser som 

kritiska faktorer. Den senare menar också att samarbetet inom organisationen ska 

anses som en kritisk faktor. 

 

Av dessa påverkar faktorerna rörande kompetens direkt sjunde 

implementationsmomentet identifierat i avsnitt 2.2.3 gällande implementation av 

GDPR, att säkerställa kompetens. Arbetsplatskultur, engagemang och samarbete 

är även faktorer som fler av respondenterna anser är grundläggande för ett gott 

dataskydd, fjärde implementationsmoment. 

 

5.2 Dataskyddsfaktorer 

Respondenterna fokuserade mycket på dataskyddsfrågor. Betydelsefulla faktorer 

var data governanace, privacy-by-design och att identifiera dataskyddet som en 

del av kärnverksamheten. De lyfte även vikten av att upprätta tydliga och 

korrekta policys och rutiner kring dataskyddet samt nödvändigheten med 

dokumentation och genomförande av en grundlig systemöversyn. Både Yeoh och 

Popovic (2016) och Ravasan och Savoji (2014) omnämner faktorer kopplade till 

både data governance, datakvalitet, och privacy-by-design, integritet, som viktiga 

faktorer. I anslutning till detta omnämner de också villigheten att se över och 

förändra processer som en viktig faktor vid implementationsarbete.  

 

Alla dessa faktorer har en påverkan på det fjärde implementationsmomentet, se 

över dataskyddet, som av respondenterna omnämns som ett av de absolut 

viktigaste momenten för att uppnå GDPR-standard. I det är implementations-

moment tre, att upprätta ett behandlingsregister, en viktig del som också är tätt 

förknippad med dokumentation. Moment sex, att upprätta policys och rutiner, är 

också en viktig del i ett gott dataskydd och är kopplad med faktorn som 

omnämnts med samma namn. Även moment nio och tio, incidentrapportering 

och tredje land, kan kopplas samman med policys och rutiner, men också med 

både privacy-by-design och systemöversyn med anledning av risken för 

dataläckor hos person-uppgiftsbiträden. Det nionde momentet läggs det också 

stor vikt vid i förordningen, och den påverkas i stor utsträckning även av 

faktorerna rörande processöversyn och dokumentation. 
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5.3 Organisatoriska faktorer 

När det kommer till organisatoriska faktorer omnämner respondenterna både 

tydliga mål och den interna kommunikationen som betydelsefulla faktorer. Det 

är viktigt att skapa förståelse för dataskyddet inom organisationen. Vidare lyfter 

de vikten av rätt resurser, prioriteringar och koordination samt att det finns både 

verksamhetsinsikt och verksamhetsfokus i implementationsarbetet. Neziri & 

Noresson (2016) lyfter fram tre faktorer de anser som kritiska vid implementation 

av EU-regelverk: anpassningsbarhet, analysförmåga och kommunikation. I 

Kotters modell (1996) lyfts också kommunikation, förståelse inom den egna 

organisationen och tydliga mål och visioner som viktiga faktorer. Detta 

återkommer även hos både Yeoh och Popovic (2016) och Ravasan och Savoji 

(2014), där den förra även omnämner iterativt arbete och processförändring 

medan den senare även fokuserar på vikten av tillräckligt med resurser.  

 

Organisatoriska faktorer är många gånger övergripande för hela 

implementationsprocessen, exempel på dessa är faktorer rörande mål och 

visioner, analys och verksamhetsinsikt, resurser samt koordinering. Många 

faktorer har även en direkt påverkan fler av implementationsmomenten. De första 

momenten rörande DPO och kartläggning grundar sig på analys av verksamheten 

och dess behov. Det fjärde momentet rörande dataskydd påverkas av den interna 

kommunikationen och förståelsen för dataskydd inom organisationen. Extern 

kommunikation är naturligtvis en hörnsten när det gäller det femte momentet som 

relaterar till informationsskyldigheten. Sjätte, åttonde och tionde momenten, 

policys, riskbedömning och tredje land kräver alla analysförmåga, insikt i 

verksamheten samt verksamhetsfokus. 

 

5.4 Sammanställning av framgångsfaktorer 

Tabell 9 nedan visar en sammanställning av de framgångsfaktorer som 

framkommit genom studien. I tabellen viktas dessa faktorer utifrån hur viktiga de 

varit för respondenterna satta i relation till tidigare forskning och de tio 

implementeringsmoment som redogjorts för i avsnitt 2.2.3. För detta ändamål 

tilldelas varje omnämnande i studie eller respondent samt möjlig koppling till 

implementationsmomenten ett poängvärde. För att ses som en potentiellt kritisk 

framgångsfaktor behöver en faktors totala viktningspoäng överstiga ett 

gränsvärde uträknat genom att dela antalet faktorer med summan av de utdelade 

poängen. Utgångspunkten är att samtliga faktorer som identifieras är 

betydelsefulla, tyngdpunkten i viktningen ligger dock på respondenternas svar.  

 

Viktningsvärden: tidigare forskning (1), respondenters påtalan (3), matchning mot 

implementationsmoment (2). Gränsvärde = 8 (195/26). 

  Viktningspoäng 

 Faktor Fors. Resp. Imp. Total 

P
er

so
n

el
la

 

fa
k

to
re

r
 Engagemang hos såväl ledning som anställda 3 15 2 20 

Samhörighet, vi-känsla 0 3 0 3 

Samarbete, teamwork  1 3 2 6 

Arbetsplatskultur 1 9 2 12 

Utbildning och fortbildning 2 12 2 16 
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Inhyrd/extern kompetens 0 6 0 6 
D

a
ta

sk
y
d

d
s-

fa
k

to
re

r
 

Data governance 1 6 2 9 

Dataskydd identifierat som kärnverksamhet 0 3 2 5 

Privacy-by-design, integritet 1 9 2 12 

Dokumentation 0 3 6 9 

Systemöversyn 0 6 4 10 

Policys och rutiner 0 9 6 15 

Processöversyn 1 9 4 14 

O
rg

a
n

is
a
to

ri
sk

a
 f

a
k

to
re

r
 

Tydliga mål och vision 2 3 0 5 

Analysförmåga 1 0 8 9 

Anpassningsbarhet 1 0 0 1 

Strategiutveckling 1 0 0 1 

Iterativt utvecklingsarbete 1 0 0 1 

Tillräckliga och rätt resurser 1 3 0 4 

Verksamhetsinsikt 0 3 4 7 

Verksamhetsfokus 0 6 0 6 

Prioriteringar 0 3 0 3 

Bottom-up-approach 0 3 0 3 

Koordinering 0 6 0 6 

Kommunikation 2 0 4 6 

Intern förståelse 1 3 2 6 

Tabell 9: Sammanställning av framgångsfaktorer 

 

Tabell 9 visar att de organisatoriska faktorerna inte matchar väl mellan tidigare 

forskning kring framgångsfaktorer och upplevelsen hos respondenterna. De 

organisatoriska faktorerna matchar inte heller gentemot implementations-

momenten. En orsak till det kan troligen vara att det är mer övergripande faktorer 

som kan anses som viktiga oavsett vad som ska implementeras.  

 

I tabell 10 sammanställs de faktorer som fått ett viktningsvärde högre än åtta, och 

därmed är potentiellt kritiska för implementationen av GDPR.  

 

Personella 

Engagemang hos såväl ledning som anställda 

Arbetsplatskultur 

Utbildning och fortbildning 

Dataskydd 

Data governance 

Privacy-by-design, integritet 

Dokumentation 

Systemöversyn 

Policys och rutiner 

Processöversyn 

Organisatoriska Analysförmåga 
Tabell 10: Potentiellt kritiska framgångsfaktorer 
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6 Slutsats 
I detta kapitel redogörs denna studies slutsats. Slutsatsen besvarar den 

frågeställning som redogjordes i kapitel 1.4. Kapitlet avslutas med ett 

resonemang kring studien och dess svårigheter.  

 

6.1 Kritiska framgångsfaktorer 

I resultat och analys aggregerades och viktades de olika faktorer som 

framkommit i empiri och tidigare forskning. Utifrån viktning som presenteras i 

tabell 9 kunde vi plocka ut tio framgångsfaktorer som vi ansåg som potentiellt 

kritiska för implementation av GDPR, dessa presenterades i kapitel 5.4, tabell 10. 

Ur ett datavetenskapligt perspektiv är det tre av dessa som vi anser vara CSF:er, 

kritiska framgångsfaktorer, vid implementationen av den nya dataskydds-

förordningen. Med kritisk framgångsfaktor menar vi faktorer som måste 

tillgodoses för att implementationen av GDPR ska lyckas. 

 

Slutsatsen grundar sig i att dessa faktorer är avgörande för att säkerställa 

uppgiftslämnarnas integritet och ett gott dataskydd, samt att de kräver ett samspel 

mellan lagstiftning, verksamhetsprocesser och teknik. Dessa faktorer rör även 

väldigt specifika aspekter som står utskrivna i dataskyddsförordningen. De 

framgångsfaktorer som således identifierat som kritiska vid implementering av 

GDPR i svenska bank- och finansverksamheter är: 

 

Data governance  Med data governance åsyftas en organisations hantering 

vad gäller insamlad datas tillgänglighet, användbarhet, 

integritet och säkerhet. Det är en avgörande faktor vad 

gäller data visibilitet och kan anses utgöra grundstommen 

för en lyckad implementation av GDPR. 

  

 Data governance anknyter direkt till stora delar av den nya 

dataskyddsförordningen, några exempel är skrivningarna 

rörande ostrukturerade data, konsekvensbedömningar och 

den registrerades rätt till information.  

  

Privacy-by-design Integritetsskydd ska vara proaktivt och inbyggt i systemen. 

Detta är måhända inte grundläggande för en 

implementering av GDPR. I vår mening är det dock kritiskt 

för att framgångsrikt hålla den säkerhetsstandard 

dataskyddsförordningen siktar på. Som framgångsfaktor 

anknyter privacy-by-design bland annat till skrivningarna 

om konsekvensbedömning och uppgiftsminimering.  

  

Dokumentation Dataskyddsförordningen kräver dokumentering rörande 

laglig grund. Dokumentation kan dock även anses tätt 

förknippad med flertalet skrivningar i GDPR, så som 

skrivningarna kring konsekvensbedömning, den 

registrerades rättigheter och incidentrapportering. 

 



Kritiska framgångsfaktorer vid införande av GDPR inom bank och finans 

Sebastian Stålnacke & Robert Juhlin 2018-09-02 

 

35 

6.2 Resonemang kring studien 

De faktorer som denna studie påvisat är inte nödvändigtvis särskilda för den 

svenska bank- och finanssektorn. Resultatet kan troligen ses som mer 

allmängiltigt än så, detta kan vi dock inte styrka i och med att studien har 

fokuserat på en avgränsad sektor. Storlek på organisation kan dock spela roll, då 

de framgångsfaktorer som lyfts fram i slutsatsen kan komma att innebära en ökad 

grad av utmaning kopplat till omfattningen av en organisations personuppgifts-

behandling.  

 

Bank och finans har sedan tidigare många regleringar vad gäller dataskydd, 

varför en anpassning till GDPR-standard skulle kunna anses vara av mindre 

omfattande karaktär för dem än för många andra. Trots detta har det ändå 

inneburit ett omfattande arbete för dem, vilket också framkom i studien. Inte 

minst har en upplevelse av tidsbrist varit en utmaning, likaså det faktum att det 

varit fler regelverksförändringar som skett parallellt inom sektorn.  

 

Även om det var en låg svarsfrekvens vad gäller banker var deras svar snarlika 

utifrån många aspekter, vilket kan ses som en indikator på en generalisering vad 

gäller identifieringen av framgångsfaktorer inom bank och finans. Intressant att 

notera var att det vid den första kontakten var fler för vilka det var okänt huruvida 

det fanns något dataskyddsombud i organisationen. 
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7 Källförteckning 
 

7.1 Opublicerade källor 

6 intervjuer genomförda under perioden slutet av april till och med början av juni 

2018: 

• Respondent A: 2018-04-21  

• Respondent B: 2018-04-25 

• Respondent C: 2018-05-03  

• Respondent D: 2018-06-01  

• Datainspektionen: 2018-04-17 och 2018-04-30 

• Forum för dataskydd: 2018-04-20 
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Bilaga A: Intervjuunderlag 
Frågor till bankerna 

1. Har ni ett utsett dataskyddsombud registrerat hos datainspektionen? 

2. På vilken laglig grund hanterar ni personuppgifter? 

3. Har ni register över var personuppgifter finns och vilket syfte de fyller? 

4. Kommer GDPR innebära stora förändringar för er? 

5. Har ni identifierat några särskilda framgångsfaktorer i ert GDPR-förbe-

redande arbete? 

6. Har ni behövt kontakta myndigheter kring oklarheter vid tolkning av 

GDPR? 

7. Har ni behövt ta in extern kompetens eller fortbildat intern personal? 

8. Finns det ett engagemang från personal och ledning inför GDPR? 

9. Vilka har varit de största utmaningarna i förberedelserna inför GDPR? 
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Bilaga B: Intervjuunderlag 
Frågor till datainspektionen 

1. Är det många företag inom banksektorn som har hört av sig till er? 

2. Hur stödjer ni företagen nu innan införskaffandet av GDPR? 

3. Upplever ni att företagen är medvetna om vilka förändringar som kan 

behöva genomföras? 

4. Om ett företag idag har bra hantering av personuppgifter, tror ni att de 

ändå behöver genomgå många förändringar? 

5. Vad är de största problemen ni ser att företagen står inför? 

6. Finns det något företagen lätt kan missa vid förberedelserna inför 

GDPR? 

7. Vilka är de största förändringarna du tror företagen kommer behöva 

göra? 

8. Vad är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas med att imple-

mentera GDPR? 

9. Tror ni att de flesta företag kommer hinna klart i tid? 

10. Upplever ni att de företag som ni varit i kontakt med är positivt eller 

negativt inställda till GDPR? 

11. Är det ni som är kontrollorgan för att förordningen efterlevs? 

a. Hur kommer kontrollen för att förordningen efterlevs se ut? 

12. Vilka informationskrav finns mot företag att informera allmänheten 

vilka som har DPO och andra liknande roller? 

13. Är registret över vilka registrerade dataskyddsombud en offentlig upp-

gift? 

a. Registreras eventuella förfrågningar och uttag från registret 


