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Dagar om Lagar



Vilka är vi?

Andreas Crusell

• Gruppledare, Informations & IT-säkerhetskonsult, ÅF

• Tio års erfarenhet som senior IT-revisor och IT-säkerhetskonsult

Urban Thorsson

• Informations & IT-säkerhetskonsult, ÅF

• Jobbat många år inom olika roller som: IT-chef, IT-säkerhetschef

primärt inom processindustrin. De sista 8 åren i Nederländerna. 
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Fakta om ÅF

Omsättning: 10 000 MSEK

Anställda: 9 000

Kontor: 100

Länder: 75
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Bakgrund

• Teknisk utveckling och globalisering

• Insamling och delning har ökat avsevärt

• Utvecklingen av Internet

• E-handel över gränserna / handelshinder

• Överföring av information mellan länder 

inom EU

• Sociala medier och integritetsskydd
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Definitioner

• Personuppgifter: Information som kan identifiera en person exempelvis 

namn och kontaktuppgifter, men även uppgifter som kan vara kränkande för 

personen, om de hamnar i fel händer. 

• Behandling: en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande 

personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter; insamling, 

registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, 

framtagning, läsning, användning etc. 

• Personuppgiftsansvarig: Den som bestämmer syftet och med vilka medel 

personuppgifter skall behandlas. 

• Personuppgiftsbiträde: den som behandlar personuppgifter för den 

personuppgiftsansvariges räkning (finns alltid utanför den 

personuppgiftsansvariges organisation
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Dataskyddsförordningen

• Alla organisationer som levererar varor och tjänster till personer 

bosatta inom EU-området. 

• Syfte

• Stärka skyddet för medborgaren

• Underlätta handel inom EU

• De nya reglerna gäller från och med den 25 maj 2018

• Utredning tillsatt av regeringen (Dir 2016:15) som ska lämna 

förslag till ny lag som kompletterar förordningen
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Dataskyddsförordningen forts.

• Direkt gällande förordning som ersätter Personuppgiftslagen (PuL)

• Harmonisering, inga nationella varianter

• Samordning av European data protection board (EDPB)

• Stärkt ställning för den registrerade

• ”Rätten att bli glömd”

• Dataportabilitet

• Tydlig information och otvetydigt samtycke, som kan återkallas. 

• Ökat ansvar för personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden

• Konsekvensanalyser (DPIA)

• Skyldighet att anmäla personuppgiftsincidenter

• Sanktionsavgifter 
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Principer för behandling av 
personuppgifter

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

förhållande till den registrerade

• Uppgifterna får bara behandlas med hänsyn till vissa särskilda, 

uttryckligt angivna och berättigade ändamål – och inte behandlas 

senare på ett sätt som är oförenligt med detta ändamål 

(Ändamålsbegränsning)

• Uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i 

relation till ändamålet (Uppgiftsminimering)

• Uppgifterna ska vara korrekta – annars ska de raderas (Korrekthet)
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Principer för behandling av 
personuppgifter

• Uppgifterna får inte sparas längre än nödvändigt på ett sätt som 

möjliggör identifiering av den registrerade (Lagringsminimering)

• De ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för 

personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten 

behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom 

olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller 

organisatoriska åtgärder (Integritet och konfidentialitet)
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Administrativa sanktionsavgifter
(art. 83)

• Böter upp till det högsta av 20 000 000 euro eller 4 % av 

koncernens globala omsättning

• Pågående utredning avseende myndigheter och offentliga organ
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Rätten att bli bortglömd 
(art. 17)

• Den registrerade ska ha rätt att från den registeransvarige utan 

onödigt dröjsmål få rättelse av personuppgifter som rör honom eller 

henne som är felaktiga. 

• Rätten att glömmas bort och radering av data (artikel 17) gäller inte 

för patientjournaler, för folkhälsoändamål eller för 

forskningsändamål. I Sverige finns dock sedan länge en möjlighet 

att få felaktig uppgifter i en patientjournal förstörda om de inte 

behövs för patientens vård. 
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Inbyggt dataskydd (som standard)

• Grundinställning: minimera användningen av personuppgifter

• Utgå alltid från att säkra personuppgifter igenom processer och 

system

• Tänk risk i behandling av personuppgifter!

• IT-systemens arbetsflöde ska automatiskt styra användaren mot ett 

integritetssäkert arbetssätt

• Anonymisera och pseudonymisera

• Begränsa åtkomsten till uppgifterna

• Hög säkerhet (kryptering, säkerhetskopiering och loggar)
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Inbyggt dataskydd (som standard)

• Uppgiftsminimering

• Minimera fritextfält

• Funktioner för autentisering

• Loggning av händelser

• Enkel möjlighet till gallring, automatisk och enkel radering av 

uppgifter som inte behövs

• Möjliggöra utelämnande av information till registrerade

• Kommissionen får fastställa förordningar om tolkningen samt 

tekniska standarder
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Samtycke (art.7)

• Samtycke är en “frivillig, specifik, informerad, otvetydig 

viljeyttring”

• Kan vara muntligt eller skriftligt

• En skriftlig samtyckesframställan ska presenteras på ett klart och 

tydligt sätt

• Man ska kunna visa att den registrerade har samtyckt

• Den registrerade ska informeras om rätten att återkalla sitt 

samtycke
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Ostrukturerad data

Undantag för ostrukturerade uppgifter försvinner

• Idag finns det ett undantag för uppgifter som 

inte ”strukturerats för att påtagligt underlätta 

sökning”

• Exempelvis inlägg på Facebook, Twitter, löpande 

text i e-post, etc.
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Dataskyddsombud (art 37-39) 
(tidigare personuppgiftsombud)

Utnämning

• Offentliga myndigheter och organisationer vars verksamhet 

involverar särskilt riskfylld behandling

• Systematisk övervakning av registrerade i stor skala 

• Omfattande behandling av känsliga personuppgifter

• Dataskyddsombud kan vara en speciellt anställd eller konsult med 

ansvar för personuppgiftshantering.

• Kriterier för utnämnande

• Yrkesmässiga kvalifikationer

• Expertkunnande om lagstiftning
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Dataskyddsombud forts.

Dataskyddsombudets ställning

• Ska inkluderas i alla frågor som rör skydd av personuppgifter

• Rapportera direkt till högsta ledningen

• Han eller hon får inte avsättas eller, 

• Bli föremål för sanktioner av den personuppgiftsansvarige eller 

personuppgiftsbiträdet för att ha utfört sina uppgifter
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Dataskyddsombud forts.

Dataskyddsombudets uppgifter

• Skapa medvetenhet, informera och ge råd 

• Övervaka efterlevnaden av förordningen

• På begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömning

• Samarbeta med och fungera som kontaktpunkt för 

tillsynsmyndigheten

• Ska ta vederbörlig hänsyn till de risker som är förknippade med 

behandling
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Personuppgiftsincident

• Säkerhetsincident som leder till oavsiktlig 

eller olaglig förstöring, förlust eller 

ändring 

• Informera om personuppgiftsincident 

utan oskäligt dröjsmål

• Informera tillsynsmyndigheten

• Inom 72 timmar efter att personuppgifts-

ansvarig blivit medveten om incident

• Risk för fysisk persons rättigheter? 
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Personuppgiftsincident forts.

• Informera varje registrerad individ

- Om sannolikt leder till hög risk för enskildas rättigheter

- Oproportionerlig ansträngning: istället informera allmänheten 

• Stärk säkerhetsåtgärderna!

Inför rutiner att meddela registrerade individer!
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Konsekvensbedömning

• Om en typ av behandling, särskilt med användning av ny teknik och 

med beaktande av dess art, omfattning, sammanhang och ändamål, 

sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och 

friheter ska den personuppgiftsansvarige före behandlingen utföra 

en bedömning av den planerade behandlingens konsekvenser för 

skyddet av personuppgifter. (Art 35) 

• Omfattning: bedömningen bör identifiera och minimera privacy

risker, samt involvera olika roller i verksamheten, även tredje part 

som är involverad i behandlingen data. Den bör också identifiera 

möjliga lösningar eller aktiviteter som kan mildra 

identifierade privacy risker 
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• Var: I projekt som innebär behandling som sannolikt leder till hög 

risk för personers rättigheter och friheter

• Hur: Systematiserat, accepterat och dokumenterat. 

• Förhandssamråd med tillsynsmyndigheten om 

konsekvensbedömningen visar att behandlingen leder till en hög 

risk. 
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Konsekvensbedömning forts.



Förhandskunskap

• Kartläggning av processer och system

• Kartläggning av hur processer och system är integrerade

• Systemägare, informationsägare, systemansvariga

• Förtydliga roller och ansvar

• Systemdokumentation
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Konsekvensbedömning, process
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En konsekvensbedömning bör genomföras tidigt I en utvecklingsprocess, eller drivas parallellt 

med utvecklingsprojekt.

Den bör innehålla följande steg:

1. Identifiera behovet av en PIA

2. Beskriva informationsflöden

3. Identifierar och kvantifiera privacy risker 

4. Identifierar och föreslå lösningar

5. Skriftlig acceptans och lagring av PIA rapport

Finns det stödjande 
modeller ?



LINDDUN element

• Länkbar information och datakällor

• Identifierbarthet av subject

• Icke-förnekande (Non-repudiation) - attacker can counter claims)

• Upptäckbarhet (Detectability)

• Informationsläckage (Disclosure of Information)

• Omedvetenhet om innebörden (Content Unawareness)

• Icke-efterlevnad (Non-compliance)

26



LINDDUN process
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Processöversikt – 6 steg 

1. Definiera Dataflödesdiagram – DFD

2. Koppla privacy hot till DFD element

3. Identifiera hot scenarion

4. Validera risk påverkan/sannolikhet

5. Definiera strategier för att mildra risk

6. Härled privacy krav och ,möjliga lösningar



Fortsatt goda dagar om lagar!

Andreas Crusell

KONTAKTINFORMATION

Tel: +46 (0)10 505 08 37

Mail: andreas.crusell@afconsult.com
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