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Abstract 
On May 25th 2018 a new general data protection regulation called GDPR took effect. The 

regulation contains rules regarding usage, storage and handling of data from individuals 

resident within The European Union. The new regulation caused big headlines regarding the 

impact GDPR would have on the affected enterprises and organizations. One aspect that hasn’t 

been mentioned considerably is how GDPR has and will affect the system development process. 

The difficulty with implementing GDPR has shown to have its origin in the fact that the 

regulation is fairly new which means that it’s still ambiguous and difficult to apply. That means 

that there has been room for different takes on GDPR and its rules which has contributed to 

various opinions on how GDPR should be implemented.  
 
The purpose of this thesis was to study how the implementation of GDPR has affected the 

system development process among enterprises and organizations. The method that has been 

used in the thesis is a qualitative interview study of two enterprises. The acquired data have 

been collected mainly from four interviewing persons, two from each enterprise. The data 

collected from the interviews has been analyzed with the method grounded theory. The 

conclusion of the thesis is that the system development process has been affected by the 

implementation of GDPR. The regulation is however not believed to affect the enterprises to 

the extent that any extensive restructuring has been necessary. Based on the result from the 

interviews it is rather believable that GDPR actually had a positive effect among the enterprises. 

The thesis also resulted in a model which illustrates the system development process and the 

aspects of GDPR considered to have a substantial effect. 
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Sammanfattning 
Den 25:e maj 2018 trädde en ny allmän dataskyddsförordning i kraft. Förordningen innehåller 

regler för behandling, lagring samt hantering av data från individer som är bosatta inom den 

Europeiska unionen. I grunden är förordningen, som går under namnet General Data Protection 

Regulation vidare benämnt GDPR, ett direktiv från den Europeiska unionen. Därav skyddar 

den endast medborgare inom EU, dock är dess inverkan av global karaktär vilket påverkar alla 

organisationer som på ett eller annat sätt bedriver verksamhet i något av medlemsländerna. Den 

nya förordningen skapade stora rubriker avseende hur stor påverkan GDPR skulle ha på de 

verksamheter som påverkas. Det som inte har nämnts avsevärt är hur GDPR har och kommer 

påverka systemutvecklingsprocessen. Alla verksamheter som är verksamma inom EU stod 

alltså inför utmaningen att tillämpa GDPR för att följa förordningens riktlinjer. Svårigheten 

med att implementera GDPR har visat sig till stor del ha sin grund i att förordningen är såpass 

ny vilket innebär att den fortfarande är diffus och svår att förhålla sig till. Det innebär att det 

funnits utrymme att tolka GDPR och dess regler på olika sätt vilket har bidragit till att olika 

verksamheter har olika uppfattningar om hur GDPR skall tillämpas.  
 
Syftet med studien har varit att undersöka hur implementeringen av GDPR kommer eller har 

påverkat systemutvecklingsprocessen hos företag och verksamheter. För att uppfylla detta var 

det betydande att belysa de utmaningar som kan uppstå i samband med implementeringen av 

GDPR och vad de har för påverkan på systemutvecklingsprocessen.  
 
Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie av två verksamheter som båda uppfyllde 

de krav som initialt ställdes för studien. Insamlade data har erhållits från fyra intervjupersoner, 

två från respektive verksamhet som deltagit i studien. Den insamlade datan har analyserats 

enligt metoden grundad teori. Den slutsats som dragits för studien är att 

systemutvecklingsprocessen har påverkats av implementeringen av GDPR. Förordningen anses 

dock inte påverkat verksamheterna till den grad att några större omfattande omstruktureringar 

har varit nödvändiga. Det kan snarare vara så att GDPR till viss del haft en positiv effekt hos 

verksamheterna då de fått tillfälle att se över sina systemintegrationer och lyfta verksamhetens 

övergripande systemsäkerhet. Studien resulterade även i en modell som upprättats utefter 

studiens resultat och analys. Modellen illustrerar systemutvecklingsprocessen och de aspekter 

av GDPR som anses ha en betydande påverkan samt vilka faser dessa aspekter påverkar.  
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1 Inledning 
I följande kapitel kommer en bakgrund till studien att presenteras. Efter att bakgrunden har 

presenterats följer en problemdiskussion. Utefter problemdiskussionen har studiens 

utgångspunkter upprättats i form av frågeställning, syfte, avgränsning och målgrupp. I 

Inledningskapitlet presenteras avslutningsvis studiens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Den 25:e maj 2018 trädde en ny allmän dataskyddsförordning i kraft. Förordningen innehåller 

regler för behandling, lagring samt hantering av data från individer som är bosatta inom den 

Europeiska unionen. I grunden är förordningen, som går under namnet General Data Protection 

Regulation vidare benämnt GDPR, ett direktiv från den Europeiska unionen. Därav skyddar 

den endast medborgare inom EU, dock är dess inverkan av global karaktär, vilket påverkar alla 

organisationer som på ett eller annat sätt bedriver verksamhet i något av medlemsländerna.  
 
Få lagstiftningar har inneburit så mycket arbete och missförstånd som GDPR, vilket har bidragit 

till att många nya frågor avseende personlig integritet har uppdagats. Att värna om personlig 

integritet är en hjärtefråga för många individer, men att den nya förordningen skulle innebära 

att alla medborgare skulle “äga” sin egen data är ett logiskt felfattat beslut. Detta menar Fjellner 

(2018) i en artikel från Dagens industri. Ägandet av data är en fråga som inte allra minst 

kommer påverka utvecklingen av och/eller hanteringen av befintliga system och applikationer. 

Implementeringen av GDPR kommer att innebära en stor påverkan i alla verksamheters IT-

struktur. Enligt de nya kraven gällande inbyggt dataskydd (privacy by design) samt dataskydd 

som standard (privacy by default) ökar integritetsskyddsreglerna redan vid utformningen av 

rutiner och IT-system (Datainspektionen u.å.), vilket kan skapa komplexa problem för 

befintliga implementerade system i drift. Dessa problem har motiverat diskussioner om vad 

som är mest effektivt när omfattande förändringar i befintliga system skall utföras samt hur 

detta påverkar systemutvecklingsprocessen.  
 
Organisationer kommer dock gynnas av en stor fördel som den nya dataskyddsförordningen bär 

med sig. GDPR kommer ha en direkt effekt på samtliga medlemsstater inom EU, vilket 

underlättar för dem som ansvarar för organisationens personuppgiftshantering. Med andra ord 

kommer större systemutvecklingsprojekt och underhållsarbete inte behövas anpassas för 27 

olika medlemsländers lagstiftning utan kan koncentrera sig till endast en (Norberg 2017).  
 
Organisationer kommer även möta många större utmaningar samt högre arbetsbelastning och 

kostnader. Denna arbetsbelastning är inget man kan förbise, då felhantering av data kan leda 

till höga sanktionsavgifter för verksamheten (Datainspektionen u.å.).  
 
Med hänsyn till GDPR:s globala inverkan syftar denna studie till att diskutera dess specifika 

påverkan på systemutvecklingsprocessen. Flera tidningsartiklar, forskningsartiklar och 

allmänna diskussioner har fokuserat på den allmänna inverkan av GDPR hos företag och 

privatpersoner. Därav fokuserar denna studie särskilt till att belysa de utmaningar förordningen 

medför avseende systemutvecklingsprocessen. 
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1.2 Problemdiskussion 
GDPR är en lagstiftning upprättad för att göra processen med hantering av persondata så 

transparent och trovärdig som möjligt, vilket kan vara nyckeln till att bibehålla individers 

personliga integritet på lång sikt (Norberg 2017). Samtidigt skapar den komplexa problem för 

verksamheter vars IT-struktur ligger djupt förankrad i organisationen och är därmed 

svårförändrad. Dessa organisationer tvingas till större systemutvecklingsprojekt utan att 

egentligen driva initiativet från grunden, vilket kan innebära stora risker för organisationen. 

GDPR kräver även att organisationer skall kunna garantera individer bosatta inom EU robusta 

integritetsrättigheter i form av rätten till att bli bortglömd, rätten till åtkomst av sin data, rätten 

till dataportabilitet samt rätten till en förklaring av automatiserat besluttagande grundat på 

personuppgifter (Kaushik & Wang 2018). Dessa krav öppnar upp för privatpersoner att skicka 

förfrågningar till organisationer avseende vilka personuppgifter som har samlats in från dem 

och i vilket syfte. För större organisationer innebär detta tusentals förfrågningar varje dag och 

för att möta och tillgodose dessa förfrågningarna kommer organisationerna behöva effektivisera 

sina rutiner samt system (Li, Yu & He 2019). Effektiviseringarna kommer öka belastningen på 

organisationens ledning och utvecklare som skall omorganisera samt utveckla nya system eller 

förändra befintliga så att de möter GDPR:s krav, samtidigt som den vanliga verksamheten 

fortlöper. Kombinationen av den påtvingade förändringen och den vanliga verksamheten 

innebär många gånger en stor risk och ofta en hög kostnad (Li, Yu & He 2019). 
 
Platz (2018) belyser svårigheter och problem som GDPR medför avseende testning av system 

under systemutvecklingsprocessen. Han menar att erhålla och tillämpa lämplig testdata var 

svårt redan innan GDPR togs i bruk, speciellt när komplexa funktioner och situationer skall 

testas. Exempel på detta kan vara när ett konto tillhörande en användare måste befinna sig i ett 

visst tillstånd för att kunna utföra någon form av funktionalitet, eller om en funktion innebär 

hög transaktionshastighet och byter status på en användares konto ofta. Varje gång tester körs 

blir det svårare att ha tillgång till data som inte redan har testats och uppfyller GDPR:s krav, 

vilket medför att testprocessen tar längre tid samt blir dyrare. Med utgångspunkt i identifierade 

problem avseende testning i systemutvecklingsprocessen finns det grund för att undersöka om 

fler delar av systemutvecklingsprocessen är påverkade av implementeringen av GDPR.   
 
Baserat på ovanstående resonemang och tidigare forskning har en förståelse kring hur och 

varför den nya dataskyddsförordningen skall appliceras erhållits, dock brister informationen 

avseende hur den påverkar systemutvecklingsprocessen. Vidare i denna studie har GDPR:s 

påverkan på systemutvecklingsprocessen efterfrågas hos större IT- konsultbolag som 

genomgått omfattande systemförändringar för att möta de nya kraven. 

1.3 Studiens utgångspunkter 
Nedan presenteras valda utgångspunkter för studien. De utgångspunkter som beskrivs är 

frågeställning, syfte, avgränsning samt målgrupp. 

1.3.1 Frågeställning 

I en intervju utförd av Danielsson, Nilsson och Lindström (2019) intervjuas två 
systemutvecklingskonsulter från Basalt. Konsulterna menar att tillämpningen av GDPR 

kommer innebära större förändringar på systemutvecklingsprocessen. Exempel på 

konsekvenser innebär bland annat att systemutvecklarna kan få betydligt mer att utveckla, 

samtidigt måste den befintliga insamlade datan tas hänsyn till (Danielsson, Nilsson & 

Lindström 2019). 
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Sett utifrån ovanstående intervju samt studien av Platz (2018) presenterad i 

problemdiskussionen, vilken påvisar svårigheter med testning, har följande frågeställning valts. 
 

• Hur påverkar implementeringen av GDPR systemutvecklingsprocessen hos IT-

konsultbolag? 

1.3.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur implementeringen av GDPR kommer eller har påverkat 

systemutvecklingsprocessen hos företag och verksamheter. För att uppfylla detta syfte är det av 

största vikt att belysa de utmaningar som kan uppstå i samband med 

systemutvecklingsprocesser vid implementeringen av GDPR. För att belysa utmaningarna skall 

en modell upprättas som illustrerar studiens resultat. Implementering av GDPR avser 

tillämpning av förordningen på både befintliga system samt nyutvecklade system. 

1.3.3 Avgränsning 

För studien har fokus valts att läggas på hur GDPR påverkar systemutvecklingsprocessen hos 

två IT-konsultbolag. För att genomföra studien kommer systemutvecklare samt 

systemarkitekter från dessa verksamheter att intervjuas. Några andra roller och aktörer kommer 

ej att beaktas i denna studie. Studien avgränsar sig även till systemutvecklingsprocessen SDCL 

(System development life cycle).   

1.4 Målgrupp 
Studien ser till att på ett övergripande sätt undersöka GDPR:s påverkan på 

systemutvecklingsprocessen. Därmed söker studien till att belysa områden som kan ligga till 

grund för fördjupade studier. Målgruppen blir därför individer som önskar att bygga vidare, 

fördjupa sig, reproducera, testa eller ifrågasätta resultatet av denna studie. Det anses också 

relevant för aktörer verksamma inom systemutveckling att ta del av studien. De skulle via denna 

studie få en grundläggande insikt i hur GDPR påverkar systemutvecklingsprocessen, vilket 

skulle kunna bidra till att effektivisera deras arbete.  Studien anses således ha potential att verka 

som grund för vidare forskning inom området samt även vara till nytta för 

systemutvecklingsindustrin.  

1.5 Disposition 

Kapitel 1 Inledning 
I studiens inledande kapitel, Inledning, presenterar en introduktion till valt ämne samt en 

bakgrund för väcka läsarens intresse samt ge relevant kunskap. Vidare presenteras en 

problemdiskussion och studiens utgångspunkter, vilka är frågeställning, syfte, studiens 

avgränsning samt målgrupp.  
  
Kapitel 2 Metod 
I studiens metodkapitel redovisas vetenskapliga synsätt samt val av metoder för denna studie 

och varför valda metoder anses vara relevanta.  
 
Kapitel 3 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenteras relevant teori för studien. Begrepp som anses vara 

centrala för studien kommer här att presenteras. Slutligen presenteras ett teoretiskt ramverk som 

vidare blir studiens utgångspunkt. 
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Kapitel 4 Resultat av intervjustudie 
Kapitlet avser att redovisa resultatet av genomförd intervjustudie. Resultatet presenteras enligt 

de iterationer av datainsamling som genomförts.  

 
Kapitel 5 Resultat och analys av intervjuer 
I kapitlet redovisas resultat och analys av genomförda intervjuer. Resultat och analys redovisas 

efter de kategorier som uppstått vid kodning och analys av insamlad data.   
 
Kapitel 6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultat och analys i förhållande till upprättad modell samt 

frågeställning. 
 
Kapitel 7 Slutsats 
I slutsatsen presenteras mer kortfattade svar i förhållande till frågeställningen samt egna tankar 

och reflektioner kring hur implementeringen av GDPR har påverkat 

systemutvecklingsprocessen.  
 
Kapitel 8 Utvärdering 
I detta kapitel presenteras en utvärdering av studien. Det sker i form av en självkritisk 

diskussion där brister i studien redogörs samt förslag och tankar kring fortsatt forskning inom 

valt område anges. 
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2 Metod 
I följande kapitel presenteras de metoder som har tillämpats under studiens datainsamling och 

analys. Nedan redogörs använda metoder, vilka är vetenskapligt arbetssätt, forskningsdesign, 

urvals- och intervjumetod samt metod för analys.  

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 
I sin bok Grundad teori - teorigenerering på empirisk grund redogör Hartman (2001) skillnader 

mellan två vetenskapliga traditioner, den positiviska och den hermeneutiska samt tillhörande 

metodteorier. Skillnaderna mellan dessa två traditioner är många men merparten grundar sig i 

att de undersöker olika domäner. Utfallet av att de undersöker olika domäner blir upprättandet 

av skilda teorier som kräver olika typer av metoder för att möjlighet skall kunna ges till att 

undersöka de olika domänerna. Teorier som utgörs av satser som beskriver mätbara eller 

observerbara samband mellan fenomen tillhör den positivistiska traditionen. För att kunna 

undersöka en sådan teori så exakt som möjligt bör empirin samlas in kvantitativt i form av 

siffror. Genom detta kan teorin och fenomenet studeras noggrant och exakt (Jacobsen 2015).   
 
Teorier som faller inom ramen för den hermeneutiska traditionen består av beskrivande satser 

där domänen ej antas vara möjlig att mäta. Domänen är inte direkt observerbar utan tanken är 

att studera verkligheten ur människors föreställningar samt tolkningar av densamma (Hartman 

2001). Observationen sker genom tolkning av beteende, både verbalt och ickeverbalt. Det finns 

argument som säger att kvantitativa data inte på ett verkligt sätt kan mäta den komplexa 

verklighet människor lever i (Jacobsen 2015). Därav anses observationer i form av öppna 

intervjuer vara idealet för den hermeneutiska traditionens teorier. 
 
Sett utifrån ovanstående resonemang kommer studien använda sig av den hermeneutiska 

traditionen och dess tillhörande metoder. Därav har en kvalitativ intervjustudie genomförts, 

detta för att besvara vald frågeställning. Djupintervju som metod har nyttjats i syfte att försöka 

förstå de intervjuade individernas upplevelser och känslor inför implementering och underhåll 

av GDPR vid en systemutvecklingsprocess. Den kvantitativa metoden gör sig starkast när 

undersökningen skall påvisa frekvens eller omfattning (Jacobsen 2015). Då frågeställningarna 

som fastställts handlar om att fånga individens uppfattning och känslor avseende ett visst 

fenomen samlas denna data lättast in genom djupgående intervjuer. Resultaten som studien 

medför är en tolkning av verkligheten och är inte mätbara. All datainsamling består av 

intervjupersonernas upplevelser och förståelse. 

2.2 Forskningsdesign 
Den klassiska vetenskapliga metoden har utgångspunkt i en teori eller en modell, detta för att 

formulera hypoteser som senare jämförs med realiteten i form av observation (Jacobsen 2015). 

Genom att använda den kvalitativa metoden betraktas och läggs fokus åt det motsatta hållet 

med en så kallad induktiv metod, som innebär att primärdatan kommer hämtas från 

observationer av verkligheten för att sedan kunna visa den teoretiska referensram som ska 

styrka vald frågeställning.  
 
Studien har sin grund i en induktiv metod innebärandes att teori skapas från insamlat empiriskt 

material, vilket i detta fall är utförda intervjuer (Jacobsen 2015). Det innebär att teorin skapats 

utefter identifierade teman och mönster från intervjuerna. Den induktiva metoden som utgår 

från empirin lämpar sig vid ett explorativt tillvägagångssätt. Det explorativa tillvägagångssättet 

innebär att väsentliga aspekter inom ett område är okända och målet är att skapa en högre grad 

av förståelse för dessa aspekter. Att utgå från en induktiv metod med ett explorativt 
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tillvägagångssätt ansågs vara lämpligt då valt fenomen till en början var relativt okänt och 

outforskat.  
 

 
Figur 1: Illustration av induktion (Jacobsen 2015) 

 
Något som inte skall uteslutas för senare delar av studien är möjligheten till en växelverkan 

mellan induktiv och deduktiv metod. Jacobsen (2015) menar att det är omöjligt att endast 

förhålla sig till en teori, då en teori många gånger uppstår av något man tidigare observerat. 

Vidare är det även naivt att tro att man kan bedriva forskning eller studier helt utan några 

antaganden eller fördomar. Växelverkan mellan dessa synsätt kallas abduktion och har sin 

utgångspunkt i att allt börjar med observationer som leder till ett eller flera fenomen, vilket 

senare resulterar i en fråga som undersöks. 
 

 
Figur 2: Illustration av abduktion (Jacobsen 2015) 

2.3 Analysmetod 
Analysen i studien är baserad på en kvalitativ metod där målet är att identifiera samt fastställa 

lokala fenomen som inledningsvis varit vagt eller inte alls kända (Starrin & Svensson 1994). 

Detta med en förhoppning om att identifiera liknelser och variationer hos fenomenen. Studiens 

analys har genomförts enligt metoden grundad teori, vilket innebär att studiens analyskapitel 

således har presenterats i enlighet med riktlinjer för vald metod. 
 
Jämfört med en kvantitativ analys så skiljer sig den kvalitativa analysen på så sätt att den inte 

analyserar samband mellan exempelvis fenomen A och B. Den kvalitativa analysen grundar sig 

snarare i de inre förhållandena, vilket innebär hur ett fenomen uppstår eller vad det innebär 

(Starrin & Svensson 1994).  
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2.3.1 Grundad teori 

Studiens analys utgår från metoden grundad teori. Metoden har sitt ursprung i boken The 

Discovery of Grounded Theory skriven av Glaser och Strauss 1967 (Denscombe 2014). Syftet 

med metoden är att utveckla egna teorier utefter frågeställningen genom en empirisk 

undersökning, i detta fall en kvalitativ intervjustudie. Vidare skall teorierna enligt metoden 

grundas i en analys av framtaget resultat från den empiriska undersökningen. Det anses lämpligt 

att utgå från metoden grundad teori då den mängd tidigare forskning som anses vara relevant 

för vald frågeställning i dagsläget är begränsad. Att genomföra en mångsidig litteraturstudie 

ansågs därför inte vara relevant och inte heller möjlig att genomföra. Metodens relevans för 

studien utgörs av bristen av tidigare studier och forskning inom valt forskningsområde. 

Gustavsson (1998) främjar metoden för att påvisa dolda mönster ur komplexa mänskliga 

processer som saknar en större teoribildning. Då systemutvecklingsprocessen kan tolkas som 

en komplex process som utförs av människor finns det grund för att applicera metoden. 

 
Grundad teori anses av flertalet forskare och författare vara den “gyllene medelvägen” mellan 

de två vetenskapliga traditionerna nämnda tidigare i kapitlet. Metoden beskrivs som en induktiv 

metod med deduktiva inslag. Påståendet stärks av Wiesche, Jurisch, Yetton, & Krcmar (2017) 

som presenterar metoden som en “inductive-deductive mix”. Metoden syftar till att upprepa 

urval, datainsamlande samt analys flera gånger i iterativ process tills teoretisk mättnad är 

uppnådd. Arbetsgången kan förklaras med att först samlas data in från ett urval, vilken sedan 

induktivt analyseras, vilket resulterar i ett nytt deduktivt urval. Processen repeteras tills en teori 

har upprättats, alltså kan metoden likställas med en iterativ process där datainsamling och 

analys inbördes påverkar varandra (Hartman 2001). Enligt Morse, Stern, Corbin, bowers, 

Clarke och Charmaz (2009) kan grundad teori uppfattas som den mest uppskattade 

forskningsmetoden för kvalitativa studier. Vidare förklarar Morse et al (2009) att metoden inte 

endast dokumenterar förändringen inom ett undersökt fenomen, utan även fångar förståelsen 

för den centrala processen som tillhör förändringen.  

 
Illustrerat i figur 3 redovisas arbetsgången under studiens olika faser. Till att börja med har ett, 

enligt grundad teoris riktlinjer, teoretiskt urval upprättas. Grundad teori nyttjar teoretiskt urval, 

detta för att kunna utveckla forskningen samt inhämta ytterligare data från fler platser och/eller 

situationer. Den teoretiska urvalsprincipen handlar om att utifrån ett medvetet urval av data och 

datakällor samla in empiri. Syftet med ett teoretiskt urval är att erhålla optimal information som 

möjligt avseende vald frågeställning (Guvå & Hylander 1998). Principen är till skillnad från 

exempelvis statistiska urvalsmetoder inte slumpmässig, utan forskaren bedömer om 

undersökningsenheten passar studien eller inte. Under kapitel 2.4.1 Urvalskriterier kommer 

urvalet motiveras. Vidare kommer i fas två den första iterationen av datainsamling genomföras 

utefter upprättat teoretiskt urval. Fas två har genomförts två gånger under studien, dock inte i 

form av två olika datainsamlingar. Vid fas 4, 5 och 6 har en slutmodell upprättats. För att 

validera och bekräfta framtagen modell utfördes ytterligare två intervjuer där syftet var att delge 

alla intervjupersonerna slutmodellen och ge dem möjlighet till att utvärdera och kommentera 

modellens relevans. Utefter intervjupersonernas återkoppling reviderades modellen ytterligare 

för att sedan ligga som grund i fas 7, formulering av teori. 
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Figur 3: En schematisk översikt över processen för formandet av grundad teori. (Pandit 1996, s. 8) 
 
Enligt Wiesche et al (2017) är metoden speciellt relevant för undersökningar och 

forskningsfrågor där tidigare forskning är begränsad. Målet med metoden är att utveckla en 

teori grundad i en empirisk undersökning, dock menar Wiesche et al (2017) att metoden inte 

alltid utvecklar teorier när den studerade domänen är till exempelvis ett informationssystem. 

Wiesche et al (2017) menar att informationssystem är statiska domäner som ej går att observera 

som ett socialt fenomen. Studien avser att undersöka systemutvecklingsprocessen som är ett 

arbete utfört av människor och inte undersöka och mäta resultatet av det utvecklade systemet. 

Därav ansågs grundad teori vara en adekvat metod att tillämpa för studiens syfte.  

    
GDPR är i grunden ett direktiv, vilket i vissa avseenden gör det klart att och hur förordningen 

kommer påverka tekniska system som hanterar personuppgifter. Samtidigt finns det rum för 

tolkningar avseende begreppen inbyggt dataskydd och dataskydd som standard, som utgör en 

viktig grund i hur tekniska system utvecklas eller förändras. Till följd av möjligheten att på 

olika sätt tolka begreppen kan exempelvis en kvantitativ metod inte bedömas vara lämplig. 

Olika tolkningar av begreppen kan ha medfört en viss spridning avseende huruvida GDPR har 

påverkat systemutvecklingsprocessen. Grundad teori som analysmetod anses lämpligt för 

studien då syftet är att förstå och erhålla kunskap om och hur implementeringen av GDPR har 

påverkat systemutvecklingsprocessen baserat på hur intervjupersonerna har upplevt arbetet. 

Studiens utgångspunkter medför att förutfattade meningar och grundläggande kunskap krävs 

för att undersöka det valda området på ett korrekt och trovärdigt sätt. 

2.3.2 Forskningsprocessen enligt Strauss 

Metoden uppfattas många gånger som en ”fri” metod i bemärkelsen att man kan göra lite hur 

som helst. Enligt Hartman (2001) är forskningsprocessen i en undersökning som nyttjar 

grundad teori en interaktiv process som noga är styrd av metodregler. Glaser (1998) beskriver 

själv metoden med citatet ”Grounded theory methodology leaves nothing to chance. It provides 

rules for every stage on what to do and what to do subsequently”. För att metoden skall kunna 

generera en teori grundad i insamlad data är det av vikt att metodens riktlinjer följs. Friheten i 

metoden kan hänvisas till att det inte finns något tvång att utgå från en redan befintlig teori, det 

är snarare förbjudet. Grundad teori består av olika faser som karaktäriseras efter vad man är ute 
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efter samt graden av uppnådd teoretisk mättnad. Faserna har definierats olika av metodens två 

grundare Glaser och Strauss och därmed har två olika uppfattningar uppstått där 

tillvägagångssätten är skilda från varandra.  

Den största skillnaden mellan de två olika tillvägagångssätten återfinns i att Strauss riktlinjer 

inte alltid efterlever grundtanken om att teorier som genereras måste växa fram och inte riskera 

att påverkas av teoretiska förutsättningar. Då genomförd studie avser att undersöka hur en till 

synes komplicerad lagstiftning påverkar en komplex arbetsprocess krävs teoretiska 

förutsättningar för att på ett trovärdigt sätt genomföra studien. Eftersom teoretiska 

förutsättningar föreligger för att studien skall medföra ett trovärdigt resultat anses Glasers 

riktlinjer ej vara relevanta. Därav kommer endast Strauss riktlinjer följas. 

Cronholm (2005) presenterar en vidareutveckling av grundad teori (GT) som heter 

Multigrundad teori (MGT). Metodens tillvägagångssätt är att tidigare teori ligger till grund för 

en forskningsfråga. Det finns däremot möjlighet att revidera forskningsfrågan allt eftersom 

empirin analyseras. Det innebär att studien inte behöver vara helt styrd av den initiala 

forskningsfrågan utan kan förändras under studiens gång. Metoden syftar till att kombinera 

vissa aspekter av induktion och deduktion för att kunna kombinera det induktiva empiribaserade 

tillvägagångssättet med ett deduktivt tillvägagångssätt där redan befintliga teorier går att nyttja. 

Metoden kan anses vara en likgiltig metod till grundad teori och Strauss forskningsprocess då 

båda metoder förespråkar grundläggande förkunskaper avseende valt forskningsområde. 

Den största skillnaden mellan MGT och GT förklarar Cronholm (2005) återfinns i att GT är en 

kvalitativ forskningsmetod som siktar på att generera en teori som grundar sig i data. Medan 

MGT fokuserar på att generera en teori utefter data och redan befintliga teorier. Då tidigare 

forskning och redan befintliga teorier är begränsade blir en motivering av applicering av 

multigrundad teori svår att uppnå. För att kunna besvara vald frågeställning krävs en tillräckligt 

bred och djupgående datainsamling samt ett iterativt arbetssätt. Studien avser att generera en 

teori genom insamlad data. Då inte tidigare framtagna teorier finns tillgängliga lämpar sig inte 

multigrundad teori för studiens utformning. Ur ovanstående resonemang kommer grundad teori 

med Strauss forskningsprocess nyttjas som analysmetod. 

2.4 Urvals- och intervjumetod 
I följande kapitel redogörs valda metoder för urval och genomförande av intervjuer. Kapitlet 

syftar till att förklara val av urval samt metodvalet för intervjuer.  

2.4.1 Urvalskriterier 

Grundad teori inleds med att en konkret situation uppmärksammas (Denscombe 2014). 

Uppmärksammad situation skall utgöras av en specifik händelse som påverkar specifika 

individer. Grundad teori nyttjar teoretiskt urval, detta för att kunna utveckla forskningen samt 

inhämta ytterligare data från fler platser och/eller situationer. Den teoretiska urvalsprincipen 

handlar om att utifrån ett medvetet urval av data och datakällor samla in empiri. Urvalet för 

teorin sker efter de sex kriterierna nedan som skall tas hänsyn till vid insamling av data 

(Denscombe 2014). 
 

• En ny plats skall väljas medvetet av forskaren för att forskaren ser att platsen kommer 

bidra till forskningen. 

• Insamlad data skall ses som kumulativ, forskaren skall inte avfärda tidigare insamlad 

data som irrelevant eller överflödig utan se det som en helhet.  

• Urvalen skall inte väljas slumpmässigt, de ska heller inte väljas på måfå utan nya platser 

måste ha relevans för forskningen. 
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• Koncentrationen kommer gå från bredd till djup. Forskarens ambition ska i början vara 

att ha ett brett urval som med tiden mynnar ut i att forskaren kan fokusera på de 

koncepten med störst relevans. 

• Forskaren måste vara flexibel för att kunna tillägna sig möjligheter att utforska nya 

platser men också för att kunna tillåta sig utforska nya delar som inte var avsiktliga från 

början. 

• Forskaren ska inte på förhand kunna specificera hur urvalen ser ut eller i vilken 

omfattning olika platser kommer att bidra, inte heller när det är slut på urval. 

 
Urvalet för studien var även ändamålsinriktad då det fanns ett flertal egenskaper som på förhand 

önskades hos verksamheterna och intervjupersonerna. Dessa egenskaper utformar ett 

urvalskriterium grundat i information. Studien söker personer med stor kunskap inom valt 

fenomen som anses vara omfattande och initierande. Enligt Jacobsen (2015) kan urvalskriterier 

av sådan karaktär många gånger vara svåra att nyttja eftersom det måste kunna bedömas hur 

bra informationskällor intervjupersoner är. Den egenskap som eftersöktes hos verksamheterna 

var att de skulle bedriva utveckling av informationssystem. De egenskaper som eftersöktes hos 

intervjupersonerna var att de till någon grad skulle ha arbetat med implementering av GDPR 

vid utveckling av informationssystem.  
 
Verksamhet A är ett IT-konsultbolag som utvecklar och säljer system med inriktning mot e-

handel. Platsen har valts medvetet för att den anses bidra till studiens valda frågeställning då 

verksamhet A verkar inom IT-branschen samt agerar rollen som konsult. All insamlad data som 

erhålls hos verksamhet A ses som kumulativ och inget kommer att avfärdas. En andra plats har 

också valts, verksamhet B, för att bredda urvalet. Platsen har valts medvetet likt den första 

platsen. 
 
Fokus har varit att genom ett brett urval av utvecklare och lösnigsarkitetker samla in data som 

vidare kan grunda en övergripande modell vars syfte är att illustrera intervjupersonernas 

upplevelser. Väl efter att den övergripande modellen upprättades skiftade fokus från bred 

datainsamling till djup datainsamling. Nya intervjuer genomfördes med alla intervjupersoner 

för att uppnå kriteriet avseende övergången från ett brett till ett djupt urval. Intervjupersonerna 

kommer presenteras närmare i kapitel 2.4.2 Intervjumetod. 

2.4.2 Intervjumetod 

För studien valdes det att genomföra semistrukturerade intervjuer. Denna metod innebär att en 

intervjuguide med frågor upprättas som intervjuaren utgår ifrån (Jacobsen 2015). Tanken med 

semistrukturerade intervjuer är att intervjupersonen har möjlighet att besvara frågorna relativt 

fritt samt att intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor för att få ytterligare djup i intervjun. 

Det är heller inte av någon större vikt att frågorna i intervjuguiden ställs i någon speciell följd 

utan intervjuaren har möjlighet att anpassa frågorna efter intervjupersonens svar. Samtliga 

intervjuer har spelats in och transkriberats. Intervjuguiden för studien går att återfinna i bilaga 

1.  
 
För studien har även kompletterande intervjuer genomförts enligt intervjuguiden för iteration 

två (bilaga 2). De kompletterande intervjuerna kan ses som en andra iteration av datainsamling. 

Efter första iterationen, bestående av de första fyra intervjuerna upprättades en modell med stöd 

i framtaget resultat och analys. För att säkerställa denna modell så ansågs det relevant att 

genomföra ytterligare intervjuer med samma intervjupersoner för att ge dem en chans att 

bekräfta upprättad modell eller uppmärksamma felaktigheter. Denna andra iteration av 

datainsamling ansågs nödvändig för att erhålla en högre grad av tillförlitlighet i modellen. Den 
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ansågs även viktig för att samla in ytterligare information som eventuellt missats vid första 

iterationen av datainsamling.  
 
Samtliga intervjupersoner och verksamheter har anonymiserats under arbetets gång. 

Anledningen till det är att fokus inte skall hamna på de personer som deltagit utan att resultat 

och resonemang får tala för sig själva.  
 
Tabell 1: Sammanställning av intervjuer, iteration 1 
 

Verksamhet Befattning Plats för intervju Datum Intervjuperson/er 

A Lösningsarkitekt Hos verksamheten 25/4 2019 AL 

A Systemutvecklare Hos verksamheten 25/4 2019 AS 

B Systemutvecklare Hos verksamheten 6/5 2019 BS 

B Systemutvecklare Hos verksamheten 6/5 2019 BU 

 
Tabell 2: Sammanställning av intervjuer, iteration 2 
 

Verksamhet Befattning Plats för intervju Datum Intervjuperson/er 

A Systemutvecklare & 

lösningsarkitekt 

Hos verksamheten 28/5 2019 AS & AL 

B Systemutvecklare Hos verksamheten 28/5 2019 BS & BU 

 

Verksamhet A 
Verksamhet A är ett IT-konsultbolag som bedriver utveckling av informationssystem med 

främsta inriktning mot e-handel och retail. Verksamheten grundades 1964 och är ett av Sveriges 

idag äldsta verksamma IT-företag. Verksamheten är en del av en större koncern som idag består 

av elva aktiva bolag. Koncernen har idag över 1300 anställda och en omsättning på över 3 

miljarder kronor.  
 
Intervjuperson AL 
Intervjuperson AL jobbar hos verksamhet A som lösningsarkitekt och utvecklare och har haft 

sin position i snart 5 år. I rollen som lösningsarkitekt och utvecklare består arbetsuppgifterna 

av systemutveckling, modellering samt rita upp arkitekturen för integrationslandskapet 

verksamheten har mot omvärlden. Sett till systemutvecklingsprocessen så är intervjuperson AL 

delaktig och arbetar aktivt med i stort sett alla dess faser. 
 
Intervjuperson AS 
Intervjuperson AS jobbar hos verksamhet A som systemutvecklare och har haft sin position i 

nästan två år. Systemutvecklarens huvudsakliga arbetsuppgift är programmering/utveckling av 

system. AS deltar främst i design och implementeringsfasen av systemutvecklingsprocessen 

men har även stor insyn i övriga faser.   
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Verksamhet B 
Verksamhet B är ett IT-konsultbolag som bedriver utveckling av informationssystem. 

Verksamheten har en mycket bred kompetens med ett stort fokus mot offentlig sektor såsom 

landsting, kommun, sjukhus och skolor. Verksamheten har idag över 77 000 anställda globalt 

och finns på 30 olika platser inom Sverige.  
 
Intervjuperson BS 
Intervjuperson BS jobbar hos verksamhet B som systemutvecklare och har haft sin position i 

nästan två år. Systemutvecklarens huvudsakliga arbetsuppgift är programmering/utveckling av 

system. AS deltar främst i design och implementeringsfasen av systemutvecklingsprocessen 

men har även stor insyn i övriga faser.   
 
Intervjuperson BU 
Intervjuperson BU jobbar hos verksamhet B som systemutvecklare och har haft sin position i 

nästan ett år. Systemutvecklarens huvudsakliga arbetsuppgift är programmering/utveckling av 

system. AS deltar främst i design och implementeringsfasen av systemutvecklingsprocessen 

men har även stor insyn i övriga faser.   

2.5 Forskningsetiska normer 
För studien har ett antal etiska aspekter tagits i beaktning. Detta för att säkerställa deltagande 

verksamheters och intervjupersoners informationssäkerhet.  
 
Inför insamlingen av empiriskt underlag har följande etiska aspekter beaktats: 
 
Innan intervjuernas genomförande informerades intervjupersonerna om vilka vi som skulle 

genomföra studien var. Intervjupersonerna informerades även om studiens syfte och hur den 

var tänkt att genomföras.  
 
Vid kvalitativa undersökningar är det av vikt att inte förbise de etiska aspekterna, detta då 

intervjupersonerna är få samtidigt som de delar med sig av sina personliga tankar och 

upplevelser. Därav måste intervjupersonerna känna sig helt trygga i att lämnad information ej 

går att identifiera och/eller knyta till en viss individ, för att inte riskera att någon tar skada av 

studien (Hedin 1996). Vidare har de intervjuade individerna anonymiserats, vilket innebär att 

vid hänvisning till en speciell individ har AS, BU, etc. använts som hänvisning. Även de 

verksamheter som presenterats i studien har anonymiserats och har vidare benämnts som 

verksamhet A och verksamhet B.  
 
Det har även varit av stor vikt att inför studien ha intervjupersonernas samtycke att nyttja den 

information de lämnar (Vetenskapsrådet 2002). För att säkerställa detta har deltagande 

intervjupersoner informerats om att studien kommer att publiceras på portalen DiVA. Efter 

genomförd intervju tillfrågades även intervjupersonerna om de ville ta del av transkriberade 

intervjuer samt studien innan den skickades in för examination. Denna åtgärd togs för att ge 

intervjupersonerna en chans att korrigera eventuella misstolkningar eller felaktigheter som 

uppstått i studien. 
 
Insamlat empiriskt material såsom inspelade intervjuer och transkriberade intervjuer har efter 

färdigställt och godkänt examensarbetet raderats för att ytterligare säkerställa de deltagande 

intervjupersonernas integritet.  
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2.6 Utvärderingsmetod 
För att öka samt säkerställa trovärdigheten i uppsatsen kommer följande kända begrepp tas i 

beaktning under studiens gång. Begreppen är överförbarhet, validitet och tillförlitlighet.   
 
Till vilken grad resultatet av studien kan överföras eller generaliseras till andra än studiens urval 

kallas överförbarhet. Teoretisk överförbarhet är en av kvalitativa studiers styrkor då man kan 

fastställa fenomen, påvisa kausala samband samt identifiera specifika förutsättningar som kan 

påverka ett fenomens resultat. Graden av generalisering kan dock variera beroende på studiens 

urval (Jacobsen 2015). Då studiens urval till viss del medvetet har varit selektiv begränsar det 

möjligheten att överföra framtagen modell till andra verksamheter eller scenarion än de som 

studerats i denna studie. Den begränsade möjligheten att överföra framtagen modell beror på 

att grundad teori inte har för avsikt att generalisera utan ser mer till lokala fenomen. 
 
Validitet avser att mäta det som är relevant i sammanhanget för studien. För att uppnå validitet 

vid kvalitativa studier behöver det fastställs att data har samlats in och bearbetats på ett 

systematiskt och hederligt sätt (Malterud 1998). En åtgärd för att validera det empiriska 

insamlade materialet var att låta intervjupersonerna läsa och kontrollera det material de bidragit 

med vid intervjuerna.  
 
Studien kan också anses ha en hög trovärdighet, detta då framtagen modell har sin grund i 

observationer av verkligheten. Upprättad modell kan även anses ha en hög grad av pålitlighet 

då metod för datainsamling har redovisats på ett transparent sätt (Jacobsen 2015). 
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3 Teoretisk referensram 
I kommande kapitel kommer relevant teori avseende GDPR och systemutvecklingsprocessen 

att redovisas. Här presenteras en introduktion till GDPR där grundläggande begrepp redogörs 

samt tidigare studier som undersökt konsekvenser av GDPR. I kapitlet presenteras också 

systemutvecklingsprocessen och dess olika faser samt relevanta begrepp och definitioner. En 

omfattande teoretisk referensram presenteras nedan för att begrepp och faser för upprättad 

intervjuguide skall tydliggöras för läsaren. 

3.1 Introduktion till GDPR 
Skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter är en grundläggande rättighet 

enligt artikel 8.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Syftet med 

denna nya förordning vid namn General Data Protection Regulation (GDPR), är att ersätta det 

tidigare svenska dataskyddsdirektivet (PUL, Personuppgiftslagen). Detta innebär ett förstärkt 

integritetsskydd för individer avseende hantering av deras personuppgifter (Laybats & Davies 

2018). Behovet av en ny förordning grundar sig i den tekniska utvecklingens höga hastighet där 

applikationer och tjänster inte är begränsade till ett land, utan säljs och distribueras på en global 

marknad (Norberg 2017). För att säkerställa individers integritet krävs ett ramverk för hur 

personuppgifter och identitetskänslig information skall hanteras. Regelverket GDPR innehåller 

en omfattande reglering avseende de som samlar in, lagrar eller behandlar personuppgifter. 

Regleringen har inneburit stora förändringar på hur applikationer och tjänster utvecklas men 

även hur man behandlar redan insamlade uppgifter. 

3.1.1 Vad är en personuppgift 

För att förstå och kunna konkretisera den nya dataskyddsförordningen måste begreppet 

personuppgift definieras. En personuppgift är all slags information som kan knytas till en 

specifik individ. Informationen kan bestå av namn, adress, personnummer, telefonnummer GPS 

eller positionsdata, etc. (Datainspektionen u.å.). Vidare kan personuppgifter delas in två 

kategorier, personuppgifter (som avser ovanstående information) samt känsliga 

personuppgifter. Den sistnämnda kategorin avser bland annat information om religion, sexuell 

läggning, politiska åsikter samt genetisk och biometrisk data. 

3.1.2 GDPR:s sju kärnprinciper  

Förordningen är upprättad efter sju stycken kärnprinciper som tillsammans utgör grunden till 

de krav organisationer ofrånkomligt måste anpassa sig efter.  
 

• Laglighet, korrekthet och öppenhet 

• Ändamålsbegränsning 

• Uppgisftsminimering 

• Riktighet 

• Lagringsminimering 

• Integritet och konfidentialitet 

• Ansvarsskyldighet 

 
En av de större skillnader som den nya förordningen bär med sig är att det krävs en starkare 

rättslig grund för att en organisation skall tillåtas arbeta med personuppgiftsbehandling. 

Dataskyddsförordningen består av sex rättsliga grunder, vidare måste en av dessa vara uppfylld 

för varje personuppgiftsbehandling (Datainspektionen u.å.). Några kompletterande krav är att 

personuppgiftsbehandlingen skall stå i rimlig proportion till den nytta den innebär, samt att 

verksamheten endast får samla in personuppgifter som uttryckligt har angivits och har ett 
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berättigat ändamål. Detta syftar till att verksamheten noggrant och tydligt måste specificera 

vilka personuppgifter som samlas in, hanteras och behandlas samt vad intentionen är med dem. 

Dessa krav utgör de tre första principerna; laglighet, ändamålsbegränsning och 

uppgiftsminimering. 
 
De resterande fyra principerna behandlar riktighet, lagringsminimering, integritet och 

konfidentialitet samt ansvarsskyldighet. Riktigheten talar om att de personuppgifter som 

behandlas skall vara riktiga och vid behov uppdaterade (Datainspektionen u.å.). I fall där 

personuppgifterna är felaktiga skall de rättas eller tas bort. Kopplat till riktighet tillhör 

lagringsminimering, vars syfte är att minimera tiden en personuppgift lagras. När en 

personuppgift inte längre behövs för ändamålet skall den tas bort eller avidentifieras. Vidare 

måste alla lagrade personuppgifter även skyddas med olika typer av säkerhetsåtgärder, detta 

regleras av principen integritet och konfidentialitet. Skyddet avser att ingen obehörig skall 

komma åt de lagrade personuppgifterna eller att de används på ett otillåtet sätt.  Detta skall 

säkerställas med både tekniska och organisatoriska förebyggande aktiviteter. Till de tekniska 

hör till exempel kryptering, pseudonymisering samt säkerhetskopiering. Den sista principen, 

ansvarsskyldighet, avser ett krav om ansvarstagande för de tidigare nämnda grundprinciperna. 

Med detta menas att alla organisationer som arbetar med personuppgiftsbehandling skall kunna 

påvisa att de följer GDPR:s grundprinciper samt på vilket sätt de gör det.     

3.1.3 GDPR - Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard 

Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard är två omdiskuterade begrepp som är relaterade 

till GDPR och har enligt en artikel på Intersoft Consulting (2018) varit med i diskussionen 

sedan 1970-talet. Begreppet Inbyggt dataskydd har som avsikt att skapa dataskydd genom 

teknisk design och utveckling, vilket innebär att hänsyn måste tas till integritetsskyddsreglerna 

vid design och utveckling. Tanken som återfinns bakom detta är att dataskydd i 

databehandlingsprocedurer bäst efterföljs när det från början integreras i systemen. 

Anledningen till varför Inbyggt dataskydd har varit så omdiskuterat är alla medlemsländers 

möjlighet till att tolka förordningen, vilket har medfört att ofullständiga genomföranden av 

nuvarande och tidigare direktiv har skapat otydliga definitioner av begreppet. Möjligheten till 

att direktivet kan tillämpas på olika vis anmärker även Holtz (2018) i artikeln Den nya allmänna 

dataskyddsförordningen - några anmärkningar. Holtz (2018) menar att trots förordningens 

allmängiltighet i hela EU är det inte helt klart att den kommer tillämpas lika i alla 

medlemsstater. Medlemsstaterna ges utrymme att anpassa samt komplettera förordningen med 

nationell lagstiftning, vilket inte bidrar till den önskade harmonisering medlemsstater emellan, 

som är ett av GDPR:s syften. Samtidigt försvårar detta arbetet vid utveckling av nya system 

samt förvaltning av befintliga, då begreppet Inbyggt dataskydd kan innehålla mer eller mindre 

krav beroende på vilken medlemsstat som är aktuell för tillfället.  
 
Dataskydd som standard är ett designkoncept som för närvarande revideras av flera olika 

dataskyddsorganisationer, däribland den europeiska unionens utskott för dataskydd (Microsoft 

2013). Övergripligt förklarat syftar dataskydd som standard till att förhindra att insamling, 

visualisering samt delning av personuppgifter sker utan samtycke från den berörda individen. 

Ser man till mer kravspecifika definitioner beskriver Norberg (2017) begreppet som att när en 

tjänst/produkt är färdig för att göras tillgänglig för allmänheten bör sekretessinställningar som 

begränsar delning eller insamling av personuppgifter vara aktiverade som standard. 
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3.1.4 Tidigare forskning 

För att undersöka hur GDPR har påverkat systemutvecklingsprocessen är det viktigt att inte 

bara presentera konkreta fakta från källor som Datainspektionen som är förordningens 

tillsynsmyndighet, utan även undersöka vad som har uppdagats av tidigare studier och 

forskning.  
 
I en artikel skriven av Russo, Valle, Bonzagini, Locatello, Pandalci och Tosi (2018) beskrivs 

konsekvenser GDPR har inneburit för molntjänster. Majoriteten av dagens större 

informationssystem eller beslutstödsystem erbjuder eller drivs av molntjänster. Tekniken 

medför en uppsättning av både hårdvara i form av servrar och datorkraft samt mjukvara som 

kan nyttjas av kunden utan att köpa in och driva allt internt. En svårighet som har uppdagats 

och har haft en betydande inverkan är ansvaret som tillfaller verksamheten som processar 

personuppgifter. För att förstärka problematiken har Russo et al (2018) upprättat följande 

exempel. En Cloud Service Provider (CSP) erbjuder molntjänster och behandlar särskilda och 

unika data från varje kund, vilket i GDPR:s ögon gör dem till en personuppgiftsbehandlare och 

måste därav ta hänsyn till förordningen. Problemet som uppstår är att de behandlar 

personuppgifter där de själva inte kan säkerställa syftet, dess korrekthet eller om de borde 

raderats. I praktiken innebär detta att flera parter delar på ansvaret GDPR för med sig.   
 
För att undersöka vad som krävs för att utveckla och implementera ett system som följer alla 

relevanta lagbestämmelser om behandling av personuppgifter i IT-system upprättades 

forskningsprojektet European ENDORSE project (Koops & Leenes 2014). Projektet hade som 

syfte att utveckla ett databehandlingsprogram som en demonstration av möjligheten till 

dataskyddskompatibla system.  Redan innan projektets start förutsågs utmaningar i att översätta 

lagliga krav till regler för mjukvara, vilket visade sig vara betydligt mer komplext än man 

initialt trodde. Forskningsprojektet påbörjades innan GDPR togs i bruk, vilket försvårade 

projektet då alla medlemsländers lokala regleringar var tvungna att tas hänsyn till. Koops och 

Leenes (2014) menar att processen för att utveckla dataskyddskompatibla system förenklas när 

implementeringen av GDPR är fullständig, då den bidrar med en harmoniserande effekt 

avseende regleringen av personlig integritet. Dock är man alltför godtrogen om man tror att 

GDPR endast medför en uppsättning regler och praxis, något vi diskuterat i tidigare kapitel.  

3.2 Systemutveckling: definitioner och faser 
Enligt Wiktorin (2003) så avser systemutveckling generellt sett arbetet med att ta fram någon 

form av datorstöd för informationshantering inom en organisation. Normalt finns det tre 

huvudaktiviteter vid systemutveckling. Dessa är följande: 
 

• Verksamhetsanalys - Vad organisationen vill uppnå.  

• Informationsbehovsanalys - Hur datorstöd kan hjälpa organisationen.  

• Anskaffning och utformning - Hur datorstödet skall utformas och fungera.  

 
Systemutveckling kan användas både internt och externt för att stärka en verksamhet. Enligt 

Nilsson (1991) ger ett väl utformat externt informationssystem ökad konkurrenskraftigt på 

marknaden. Utveckling av interna informationssystem bidrar till ett bättre flöde i 

verksamhetens administrativa funktioner och processer.   
 
Systemutvecklingsprocessen kallas den process från ett behov av ett system till ett färdigt 

driftsatt system (Hoffer, George & Valacich 2013). Processen består vanligtvis av ett flertal 

faser, vilka är, planering, analys, design, implementering samt drift och underhåll. Arbetet med 

systemutvecklingsprocessen sker normalt enligt olika utvecklingsmetodiker. De vanligaste 
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utvecklingsmetodikerna är vattenfallsmetoden, agil systemutveckling samt System 

Development Life Cycle (SDLC).   

3.2.1 Systemutvecklingsprocessens olika faser 

Systemutvecklingsprocessen består av ett antal olika faser. Dessa är planering, analys, design, 

implementering samt drift och underhåll (Hoffer, George & Valacich 2013). I följande 

underkapitel presenteras de olika faserna för att skapa en förståelse kring vad de innebär. Vidare 

har en modell upprättats efter systemutvecklingens faser som kommer nyttjas som ett teoretiskt 

ramverk. Denna modell kommer sedan ställas mot resultat och analys från det empiriska 

materialet för att på så sätt skapa en ny modell vilken har sin grund i det teoretiska ramverket 

men som upprättas utefter insamlad empiri.  

3.2.2 Planeringsfasen  

I planeringsfasen så ses verksamheten över för att identifiera vilka behov det finns av ett 

informationssystem (Hoffer, George & Valacich 2013). Det börjar med att behov identifieras 

för att sedermera analyseras och prioriteras. När behoven identifierats och det är tydligt vilka 

av dem som kräver någon form av informationssystem så inleds analysfasen.   

3.2.3 Analysfasen 

I analysfasen studeras och struktureras identifierade behov för att skapa en förståelse för vad 

som krävs av informationssystemet (Hoffer, George & Valacich 2013). Resultatet av 

analysfasen är underlag i form av olika förslag och beskrivningar till olika lösningar.  

3.2.4 Designfasen  

I designfasen så tas lösningsförslagen från analysfasen och görs om till en logisk och fysisk 

systemspecifikation (Hoffer, George & Valacich 2013). I designfasen så beskrivs systemet och 

dess funktioner på detaljnivå. Med hjälp av modeller eller detaljerade beskrivningar så beskrivs 

och förklaras systemet för de som skall utveckla systemet.  
 
Logisk design definieras som en beskrivning av systemet på en högre nivå (Hoffer, George & 

Valacich 2013). Den funktionalitet som tagits fram vid design- och analysfasen beskrivs helt 

oberoende av plattform.  
 
Den fysiska designen kan ses som resultatet av den logiska designen (Hoffer, George & 

Valacich 2013). Med andra ord det faktiska systemet som utvecklas. 

3.2.5 Implementeringsfasen 

Under implementeringsfasen så färdigställs det slutgiltiga systemet och implementeras (Hoffer, 

George & Valacich 2013). Systemet kodas, testas och installeras och slutanvändare utbildas. 

Under implementeringsfasen sammanställs och slutförs även dokumentationen av systemet.   

3.2.6 Drift- och underhållsfasen 

Under drift- och underhållsfasen så rättas fel som uppmärksammats i design eller 

programmering (Hoffer, George & Valacich 2013). Det är även vanligt förekommande att man 

gör systemförändringar som beror på verksamhetsmiljön och organisationsförändringar. Under 

denna fas är det även vanligt att det utförs åtgärder i förebyggande syfte samt 

förbättringsåtgärder.  
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3.3 Teoretiskt ramverk 
Efter genomgång av relevant teori avseende både GDPR och systemutvecklingsprocessen har 

ett teoretiskt ramverk upprättats. Framtaget ramverk är baserat på Hoffer, George och Valacich 

(2013) tolkning av systemutvecklingsprocessen samt olika aspekter av GDPR som i tidigare 

teori visat sig ha en påverkan på systemutvecklingsprocessen. För att presentera det teoretiska 

ramverket har en modell tagits fram som ligger till grund för studien (Se figur 4). Modellen 

illustrerar systemutvecklingsprocessens olika faser samt de aspekter av GDPR som efter 

teorigenomgången blev identifierade att de har en påverkan på systemutvecklingsprocessen. De 

aspekter av GDPR som uppmärksammats illustreras i modellen med grå boxar som pekar på 

den fas som den initialt antogs ha en direkt påverkan på. Framtagen modell ligger således till 

grund för datainsamlingen. Efter genomförd datainsamling förväntas modellen att revideras och 

förändras efter den information som tillhandahållits genom intervjustudien.  

 

 
Figur 4: Modell som illustrerar teoretiskt ramverk 

 

3.4 Fördjupad problemdiskussion 

Efter genomgång av grundläggande begrepp och definitioner avseende GDPR och 

systemutvecklingsprocessen har en bättre förståelse skapats kring vad GDPR innebär och de 

olika beståndsdelarna. Förståelsen som skapats kring GDPR har bidragit till en tydligare bild 

av vad studien avser att undersöka.  
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Det har i tidigare studier klarlagts att testning av system är ett område som påverkats av GDPR. 

Det som främst påverkat testningen är svårigheter med att tillgodose lämplig testdata. Det blir 

ett problem då data som nyttjas vid testning måste maskeras för att kunna användas. Detta är 

en tidskrävande process, vilket gör att arbetet med testning påverkats negativt av 

implementeringen av GDPR.   
 
Till följd av implementeringen av GDPR har hantering av personuppgifter försvårats vid 

utveckling av informationssystem. Det handlar främst om att GDPR öppnar upp möjligheter för 

konsumenten att dels begära ut vilka personuppgifter som verksamheten lagrar men också rätten 

att bli bortglömd. Det är som tidigare nämnts en stor omställning för de flesta verksamheter och 

kommer att medföra svårigheter både ekonomiskt och tidsmässigt. Att hanteringen av 

personuppgifter kommer att medföra svårigheter går alltså att fastställa. I relation till de olika 

faserna som ingår i systemutvecklingsprocessen syftar arbetet till att undersöka vilken eller 

vilka faser GDPR har störst inverkan på. 
 
Ett komplicerat återkommande problem är definitionen av omfattningen av integritetsskydd. 

Definitionen har förtydligats genom GDPR men som tidigare redovisats så kvarstår det 

fortfarande tvetydigheter i hur vissa aspekter av direktivet skall hanteras. Privacy by design och 

Privacy by default härrör från dataskyddsförordningen och spelar olika roller i IT-system som 

behandlar personuppgifter. Vissa regler gäller systemet som helhet och kan benämnas som 

"systemkrav". Begreppen påverkar hela arkitekturen i IT-systemet och måste därav beaktas 

under designfasen av systemutvecklingen. Vanligtvis påverkar systemkraven endast den 

inledande utformningen av IT-system och är sålunda stabila, men kan bli instabila om 

definitioner ändras. 
 
Med hänsyn till GDPR:s påverkan på exempelvis testning av system anses det relevant att 

vidare undersöka hur GDPR har påverkat hela systemutvecklingsprocessen. Den teoretiska 

referensramen har upprättats dels för att skapa förståelse kring GDPR och 

systemutvecklingsprocessen men även för att avgränsa och förtydliga studien med redovisade 

begrepp och definitioner. 
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4 Resultat av intervjustudie 
I följande kapitel presenteras resultatet av genomförd intervjustudie där totalt sex intervjuer har 

genomförts. I den första iterationen så presenteras de två verksamheterna samt resultatet av de 

fyra första intervjuerna. I den andra iterationen så presenteras resultatet av två 

uppföljningsintervjuer som gjordes med samma intervjupersoner som i iteration 1. Här 

intervjuades dock intervjupersonerna från samma verksamhet tillsammans istället för enskilt 

som i iteration 1.  

4.1 Iteration ett 
I iteration 1 presenteras en sammanställning av det resultat som framkom i genomförd 

intervjustudie. Resultatet från varje intervjuperson presenteras enskilt i följande avsnitt.  

4.1.1 Intervjuperson AL 

Samtliga intervjuer inleddes med att intervjupersonen fick bedöma och reflektera över hur 

implementeringen av GDPR har kommit att påverkat deras arbete. Intervjuperson AL menar att 

första reaktionen som uppstod inte var så märkvärdig, detta då PUL har legat starkt i deras 

utvecklingsorganisation. Oron som uppstod avsåg verksamhetens funktion att agera nav åt 

många andra parter. Riskerna som återfinns är att integrationerna som sköts av andra parter inte 

agerar likasinnat till GDPR, vilket kan skapa problem för intervjuperson ALs organisation. 

Ytterligare en oro som nämndes var att många av verksamhetens integrationer har levt under 

en lång tid. Då uppstår en osäkerhet kring hur de skall påverkas samt vem som skall stå för 

kostnaden av de förändringar som krävs för att efterleva GDPR.  
 
Utefter systemutvecklingsprocessen så deltar intervjuperson AL i samtliga faser. AL upplever 

och presenterar en större medvetenhet avseende personuppgifter vid planeringsfasen. 

Medvetenheten utgörs av att fler frågor och frågeställningar dagligen uppstår med hänsyn till 

hur en personuppgift definieras, insamlas, lagras och hanteras. Det framkommer även att 

vetskapen om att det kan komma bli konsekvenser om förordningen bryts eller att 

personuppgifter exponeras på grund av vårdslöshet har medfört att man ställer många frågor 

olika parter emellan. Detta görs för att “man vill ha ryggen fri”. 
 
Planeringsfasen präglas enligt intervjuperson AL av de tidigare två presenterade begreppen 

inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Intervjuperson AL refererar till dem som 

“implementeringsregler” att förhålla sig till både i den logiska planeringen samt den fysiska 

designen. Allt som utvecklas skall överföras med krypterad teknik och personuppgifter skall 

alltid vara maskerade.  
 
Intervjuperson AL upplever att testning har blivit en aktivitet som har försvårats efter 

implementeringen av GDPR. Förordningen har inte förändrat sättet man utför testaktiviteter, 

utan kraven på nyttjandet av realistisk testdata har ökat. De ökade kraven medför att kunddata 

som redan existerar i befintliga system inte direkt kan nyttjas som testdata, utan behöver 

anonymiseras om inte ett samtycke föreligger. Detta resulterar i att relevant och realistisk 

testdata är svår att erhålla samt att hela aktiviteten blir mer tidskrävande. Den största skillnaden 

enligt AL avser regressionstestning, alltså ej på automatiserad testning. 
 
Intervjuperson AL medger att implementeringen och underhållet av GDPR har påverkat 

systemutvecklingsprocessen och att den nu är betydligt mer tidskrävande. Speciellt i det 

tekniska arbetet med hänsyn till utvecklandet. Samtidigt upplever Intervjuperson AL att 

processen av att implementera GDPR är positiv trots att den är tidskrävande eftersom den 
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tvingar utvecklaren, lösningsarkitekten, projektledare och kund att reflektera över vad som är 

syftet med systemet och den insamlade informationen.       

4.1.2 Intervjuperson AS 

Intervjuperson AS första reaktion på GDPR var inte särskilt stark. AS upplevde initialt att 

GDPR var något bra och hade således en positiv inställning till GDPR från början.  
 
Sett till systemutvecklingsprocessen så ansåg intervjuperson AS att planeringsfasen har 

påverkats i det avseende att det har uppstått en diskussion mellan verksamheten och kunden 

gällande vilka personuppgifter behövs. Här menar AS att det uppstått en högre grad av 

medvetenhet gällande om personuppgifterna verkligen behöver lagras och skickas jämfört med 

tidigare. Vanligt förr var att “skicka allt” för att det var enklast och man riskerade inte att missa 

något. Efter implementeringen av GDPR har AS upplevt att det krävs ett tydligare syfte 

avseende varför en personuppgift inhämtas och sparas. Den ökade medvetenheten kring 

personuppgifter och att det måste finnas ett syfte till lagringen menar AS gäller för analysfasen 

också. Detta går att sammanfatta AS resonemang till att planerings- och analysfasen är en del 

av systemutvecklingsprocessen som tydligt har påverkats av en högre grad av medvetenhet 

kring personuppgifter.  
 
Vidare så pratar intervjuperson AS om designfasen som anses ha påverkats mest. Detta på grund 

av att det ställs högre krav gällande kryptering och säkra förbindelser. AS berättar att en 

designmässig skillnad är att se till att endast den modul som skall nyttja informationen har 

åtkomst till den. AS menar också att det är av stor vikt att avgränsa sig till den informationen 

som faktiskt uppfyller kundens krav och inte mer. Detta för att säkerställa de aspekter som 

ansågs vara betydelsefulla i planerings- och analysfasen.  
 
Gällande implementeringsfasen så berättar intervjuperson AS att den största skillnaden här är 

hur testning genomförs nu jämfört med innan GDPR. AS menar att testning har försvårats till 

följd av att möjligheten till lagring av personuppgifter har begränsats. Det är inte längre tillåtet 

att nyttja “skarp data” för testning på samma sätt som innan GDPR utan man måste nu generera 

valid testdata. Detta menar AS är tidskrävande och gör att testningen inte blir lika träffsäker 

som när skarp data nyttjades. AS menar dock att det finns fördelar med det nya sättet att bedriva 

testning då beroendet av en aktiv databas och skarp data försvinner.  
 
Intervjuperson AS anser sig inte ha upplevt några större skillnader i drift- och underhållsfasen. 

AS menar att de avtal de har med kunderna bidrar till att denna fas trots GDPR är väl fungerande 

utan några större skillnader jämfört med innan GDPR.  

4.1.3 Intervjuperson BS 

Intervjuperson BS första reaktion på GDPR var att hen upplevde att det var stor uppmärksamhet 

inför dess implementering. BS upplevde att GDPR var något som skulle komma att påverka 

systemutvecklingen, men visste dock inte initialt hur denna påverkan skulle se ut. BS är delaktig 

i hela systemutvecklingsprocessen men har främst fokus på design och implementeringsfasen. 
 
Planerings- och analysfaserna inleder systemutvecklingsprocessen och är också de faser som 

BS menar har påverkats mest av GDPR. I dessa faser menar BS att det största arbetet med att 

tillämpa GDPR sker. Det som BS menar är en viktig faktor är att man ständigt måste ha GDPR 

i bakhuvudet när man kommunicerar med kunden. Detta för att i enlighet med GDPR begränsa 

hämtning och lagring av personuppgifter som inte fyller något syfte för kunden.  
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I design- och implementeringsfaserna menar intervjuperson BS att det inte har skett några 

omfattande förändringar, detta då BS anser att de tas om hand i planerings- och analysfaserna. 

Förutsatt att de tidigare faserna har genomförts i enlighet med GDPR så menar BS att design- 

och implementeringsfasen förblir relativt oförändrade. Det som BS tar upp här är att testning är 

en aspekt som påverkats av GDPR. Detta då tillgången till skarp data till följd av GDPR har 

blivit begränsad. BS berättar att detta har påverkat testningen och att det blivit mer tidskrävande.  
 
Då verksamhet B i dagsläget inte erbjuder SaaS-lösningar (Software as a Service) utan till stor 

del säljer sina lösningar till kunden så står de idag inte för drift och underhållsarbetet. Till följd 

av detta så har intervjuperson inte upplevt några större förändringar i denna fas.  

4.1.4 Intervjuperson BU 

Likt samtliga intervjupersoner fick intervjuperson BU möjligheten att bedöma och reflektera 

över hur implementering av GDPR har kommit att påverkat systemutvecklingsarbetet. BU 

arbetar nära intervjuperson BS och har en snarlik roll men arbetar med andra projekt och 

kunder. I allt väsentligt delar de uppfattning avseende hur GDPR har påverkat 

systemutvecklingsprocessen. Liksom BS var BU:s första reaktion på GDPR att det definitivt 

var något som skulle komma att ha en betydande påverkan.  
 
Intervjuperson BU upplevde att det var planerings- och analysfaserna som haft störst påverkan 

av GDPR. BU menar att det är i dessa faser som krav upprättas och analyseras och att det är 

dessa aktiviteter som vidare kommer påverka hur de senare faserna påverkas. BU berättar också 

att det efter GDPR råder högre grad av medvetenhet kring hur personuppgifter skall hanteras. 

Det är en faktor som bidrar till att planerings- och analysfaserna är de faser som påverkats mest.  
 
Design- och implementeringsfaserna menar intervjuperson BU inte har förändrats till samma 

grad som planerings- och analysfaserna. Som förklarat i ovanstående stycke så upplever BU att 

förutsatt att de initiala faserna arbetas igenom ordentligt så fortlöper design- och 

implementeringsfaserna utan större förändringar. BU nämner liksom övriga intervjupersoner 

att testning är en aktivitet som påverkats av GDPR. Även BU menar att det är förändringen i 

att det inte längre går att nyttja skarp data på samma sätt som tidigare som försvårar aktiviteten. 

Testningen har således till följd av GDPR blivit svårare men framförallt mer tidskrävande.  
 
Då intervjuperson BU också jobbar hos verksamhet B är hen inte särskilt involverad i drift och 

underhållsfasen då de inte erbjuder SaaS-lösningar. Det innebär således att BU inte har upplevt 

några betydande förändringar i denna fas. 

4.2 Iteration två av intervjustudie 
I den andra iterationen har ovan presenterad slutmodell delgivits för intervjupersonerna. Det 

har gjorts i syfte att få möjligheten att bearbeta modellen ytterligare om intervjupersonerna 

skulle ha information att tillägga eller saker som borde korrigeras. Att genomföra en andra 

iteration ansågs vara av stor vikt för modellens validitet. Det ansågs vara viktigt att få upprättad 

slutmodell bekräftad av de intervjupersoner som bidragit med information som format 

modellen. 
 
Vidare kommer den information som intervjupersonerna lämnat avseende upprättad slutmodell 

att presenteras. Utefter intervjupersonernas åsikter kring modellen kommer en reviderad 

slutmodell att presenteras som då också blir den slutgiltiga modellen för studien.  
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4.2.1 Iteration två av intervjustudie - Återkoppling på upprättad modell 

Vid två separata tillfällen fick intervjupersonerna från verksamhet A och B möjlighet att ta del 

av upprättad slutmodell.  
 
Verksamhet A:s intervjupersoner intervjuades samtidigt. Den initiala reaktionen och responsen 

på presenterad slutmodell var att modellen representerar verksamhetens upplevelser och 

utmaningar avseende GDPR:s påverkan på systemutvecklingsprocessen. Båda 

intervjupersonerna anmärker två iakttagelser vid analys av modellen. Kategorin medvetenhet 

kring personuppgifter illustreras att endast påverka faserna planering och analys. 

Intervjupersonerna från verksamhet A menar att detta är en kategori som i högsta grad påverkar 

alla ingående faser som presenteras i modellen. De hade en känsla av att oavsett var i 

systemutvecklingsprocessen man arbetar så har frågorna kring personlig integritet numera en 

avgörande roll.  
 
Den andra iakttagelsen som uppdagades ur verksamhet A:s granskning av slutmodellen var 

placeringen av kategorierna kryptering och säkra förbindelser samt tolkning av inbyggt 

dataskydd och dataskydd som standard. Kategorierna är placerade som två separata kategorier 

med indikation om påverkan till både design- och implementeringsfaserna. Enligt AL och AS 

är kryptering och säkra förbindelser en konsekvens eller åtgärd som grundar sig i Tolkning av 

inbyggt dataskydd och dataskydd som standard, således bör inte kryptering och säkra 

förbindelser illustreras som en egen direkt påverkan utan som en konsekvens av Tolkning av 

inbyggt dataskydd och dataskydd. Vidare instämmer intervjupersonerna från verksamhet A att 

övriga identifierade kategorier som illustreras i modellen återspeglar GDPR:s påverkan på 

systemutvecklingsprocessen. 
 
Likt verksamhet A intervjuades verksamhet B:s intervjupersoner samtidigt då slutmodellen 

presenterades. Möjlighet gavs till intervjupersonerna att undersöka och kommentera huruvida 

de ansåg att modellen stämde överens med deras personliga uppfattningar och upplevelser av 

implementeringen av GDPR. Övergripande instämmer båda intervjupersonerna att modellen 

representerar förordningens direkta och indirekta påverkan på systemutvecklingsprocessen. En 

iakttagelse som nämndes var, likt verksamhet A, att kategorierna säkra förbindelser och 

Tolkning av inbyggt dataskydd och dataskydd som standard inte borde stå som fristående 

kategori. Istället borde kryptering och säkra förbindelser ses som en underkategori eller en 

utbrytning av Tolkning av inbyggt dataskydd och dataskydd. Kryptering och säkra förbindelser 

kan istället anses vara en metod för att uppnå GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd 

som standard.  

4.3 Återkoppling till metodval  
De två första intervjuerna genomfördes på verksamhet A tillsammans med intervjuperson AL 

och AS. Intervjuerna följer en induktiv metod där inga förutfattade antagen hade gjorts mer än 

de kategorier och frågor som formulerats till intervjuguiden (se bilaga 1). Inga ledande 

följdfrågor ställdes utan intervjupersonerna fick utrymme att uttrycka sina tankar fritt.  
 
De två sista intervjuerna i första iterationen genomfördes på verksamhet B tillsammans med 

intervjuperson BS och BU. Intervjuerna följer en mer abduktiv metod där insikter har vunnits 

från de tidigare genomförda intervjuerna, vilket resulterade i att relevanta följdfrågor kunde 

ställas. Genom de två tidigare induktiva intervjuerna har kunskap erhållits som har legat till 

grund för formulering av en inledande teori om hur GDPR påverkar 

systemutvecklingsprocessen. Intervjuerna följde upprättad intervjuguide som återfinns i bilaga 
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1, dock tillkom följdfrågor som uppstod i samband med att intervjuerna från verksamhet A 

sammanställts.  
 
För att validera upprättad modell genomfördes två intervjuer med båda verksamheterna där 

samtliga intervjupersoner deltog. Syftet var att ur tidigare presenterad arbetsgång avseende 

grundad teori uppnå steg/fas 6, teoretisk mättnad. De utförda intervjuerna följde inte tidigare 

upprättad intervjuguide utan ytterligare en upprättades med grund i presenterad modell. 

Intervjuerna utgick ifrån modellen, vilket skulle kunna likställas med den abduktiva metoden.  
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5 Resultat och analys av intervjuer 
I följande kapitel kommer resultat från genomförda intervjuer att presenteras och analyseras. 

Analysen av resultatet sker efter kategorier som uppkom efter intervjuernas genomförande. 

Resultatet och analysen presenteras under tre faser vilka är öppen fas, axial fas och fokuserad 

fas.  

5.1 Analys i öppen fas - Kategorier och indikatorer 
Analys genom grundad teori inleds med den öppna fasens datainsamling som innefattar 

intervjuerna med intervjupersonerna som genom kodning identifierade ett antal kategorier och 

indikatorer som presenteras i tabellen nedan (Hartman 2001). För att stärka presenterade 

kategorier och indikatorer kommer relevanta citat presenteras i anslutning. Dessa citat styrker 

val av identifierade kategorier och indikatorer.  

 
Tabell 3: Öppen fas 
 

Öppen fas 

Medvetenhet kring personuppgifter 

Försvårade systemtester 

Tolkning av inbyggt dataskydd och dataskydd som standard 

Kryptering och säkra förbindelser 

Positiva effekter 

Logisk och fysisk påverkan 

 
Medvetenhet kring personuppgifter: Samtliga intervjupersoner som deltog i denna studie har 

uppmärksammat att sedan tillämpningen av GDPR så ställs det frekvent mer frågor avseende 

hantering av personuppgifter. Överlag kan de tolkas som en ökad medvetenhet kring 

personuppgifter. Diskussionerna som uppstår syftar oftast till att begränsa data som skickas 

mellan olika parter, att endast data/uppgifter som är nödvändiga ska skickas. Intervjuperson 

AS, AL och BS gjorde följande uttalanden avseende detta:  
 

“Behöver vi verkligen personnummer i det här fallet gör vi något med det för vi då har 

ju inget hos oss att vi gör något särskilt med det men för dem var det egentligen att de 

ville ha födelsedatum men då behöver man ju inte hela personnumret i det läget så då 

struntar vi i det för att det finns inget behov av det och desto färre känsliga uppgifter 

desto bättre”  
 

“Så det har ju ändrats väldigt mycket, nu tänker man ”men vilken information behöver 

du verkligen, och vilken kan vi strunta i?” För innan var det väldigt lätt att tänka ”äh, 

skicka allt”. Men det har ändrats, och kunderna är mycket mer medvetna.” 
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“Man ställer frågorna kanske mycket mer, tydligare, nu än innan, att ”Kommer ni ta 

bort det här? Kommer … Är det säkert för överföringar? Behöver ni verkligen all den 

här informationen?” Så vi försöker alltid hålla det så minimalt som möjligt.” 
 
Försvårade systemtester: Flertalet av intervjupersonerna belyser att aktiviteten testning i 

implementeringsfasen är en aktivitet som har försvårats sedan tillämpningen och 

implementering av GDPR. Intervjupersonerna grundar sina påståenden i att det numera tar 

längre tid, detta på grund av att det inte går att nyttja “skarp” data på samma sätt som tidigare. 

Intervjuperson AL och BS gjorde följande uttalande kring testning: 
 

“Men problemet är också att testningen försvåras ju. Att alla heter Kalle Anka i ett 

system är inte så kul, för du får inte bredden. Det är så svårt att testa riktiga livetester.” 

“I alla fall den här manuella regressionstestningen som sker. Automatiserade testning, 

den har ju all… den är samma, för den är fortfarande ganska statisk. Du får ju inte 

bredden. Men manuell regressionstestning definitivt har fått en annan … I alla fall hos 

oss så blir det … Och det tar mer tid.” 
 
Att testning uppfattas som en mer krävande aktivitet, vilket framtvingar mer av individen som 

utför aktiviteten samt resulterar i ett mindre pålitligt resultat påvisar att GDPR väsentligt 

påverkar systemutvecklingsprocessen.  
 
Positiva effekter: Påverkan av GDPR har medfört positiva upplevelser hos flertalet 

intervjupersoner. Möjligheten till att harmonisera dataflöden samt kartlägga integrationer och/ 

eller befintliga system upplevs som en positiv effekt. Intervjuperson AS, AL och BU gjorde 

följande uttalanden avseende positiva effekter av GDPR:  
 

“Så min reaktion den var nog inte negativ, utan de var nog positivt att det kommer 

faktiskt in och att man måste göra något åt det och se till att säkra upp sina delar om 

det och mäta sina brister liksom” 
 

“På det stora är ju GDPR jättepositivt, tror jag. Speciellt för bolag som kanske har 

varit med under lång tid och har många system, så är det egentligen jättepositivt.” 

“Vi har hyfsat många kunder och väldigt många integrationer, så det är väldigt många 

integrationer att gå igenom. Och någonting som byggdes tyvärr för 15 år sen, det tar 

ett tag innan man har inventerat och hittat hela sin integrationskarta. Men det var 

egentligen det positiva, vi fick stenkoll på våra integrationer och vilka vi partnar med.” 

Positiva effekter av GDPR är en aspekt som uppkom efter genomförda intervjuer. 

Intervjupersonerna såg implementeringen av GDPR som ett tillfälle att mäta brister och säkra 

upp dessa samt skapa en bättre förståelse för de integrationer dem har. I vissa fall antyddes även 

att verksamheterna använt GDPR som en ursäkt för att få ägna tid åt och få ordning på problem 

man tidigare haft men som aldrig fått tillräckligt hög prioritering. Att intervjupersonerna såg 

implementeringen av GDPR som något positivt var något som initialt inte förväntades.    
 
Kryptering och säkerhet: Att vid överföring av data mellan olika parter spelar kryptering och 

säkra förbindelser en mycket större roll är något alla intervjupersoner är eniga om. Tidigare 

lösningar såsom HTTP (HyperText Transfer Protocol) har kunnat leva vidare då det ej funnits 

krav på säkrare lösningar. Sedan GDPR tillämpades så har högre krav på kryptering blivit 
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standard och man har blivit “tvingad” till att bruka krypteringar för säkrare överföringar. 

Intervjuperson AL och AS berättade följande:  
 

“Men vi har egentligen haft support HTTPS och säker förbindelse väldigt länge, men 

man har liksom inte … man har inte tagit hand om det förrän det blev mer tvingat, och 

man faktiskt gick igenom det. Det är väl egentligen sånt arbete som har hands-on 

påverkats, att vi sett till att alla parter vi pratar med försöker vi överföra data säkert.” 
 

“Data som lämnar vårt system går via integrationer till mottagande system, oftast via 

FTP-överföringen. Och det är väl egentligen i grund och botten dem vi har gått igenom 

och säkerställt” 
 

“Men kod eller utvecklingsmässigt och designmässigt som jag märker av i dagligt 

arbete är väl inte så mycket, det är väl mer isåfall större lyft som man behöver göra för 

att gå vidare från typ istället för HTTP så är det HTTPS eller FTP till SFTP för 

kryptering och bättre säkerhet i överföringar mellan olika moduler” 
 
I och med att GDPR kräver högre säkerhet för överföringar mellan system har detta påverkat 

systemutvecklingsprocessen väsentligt. Det har inneburit att i alla system som behandlar någon 

form av personuppgifter numera kräver mer komplex teknologi för att säkerställa att GDPR 

efterföljs.  
 
Tolkning av inbyggt dataskydd och dataskydd som standard: I tidigare kapitel har en 

diskussion förts angående otydligheten och möjligheten till öppna tolkningar av begreppen 

inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Sett till tidigare resonemang ansågs det av stor 

vikt att undersöka hur begreppen definieras och appliceras i verkligheten. Intervjupersonerna 

från verksamhet A är båda medvetna om begreppen men lägger vikten på två olika områden, 

vilket stärker påståendet om otydligheten och möjligheten till öppna tolkningar av begreppen. 

Nedan följer citat från intervjuperson AL och AS.  
 

“I GDPR så finns ju det här privacy by design. Det finns ett antal implementationsregler 

som man kan förhålla sig till, och egentligen är det dem man tittar på. Det är liksom, 

det du bygger ska överföras med säker och krypterad teknik, det finns väldigt tydligt. 

De har satt sig i ryggmärgen för de flesta personerna nu. Så det är ganska enkelt, tror 

jag.” 
 

“Rätt av tänker jag mig att liksom det går ner liksom till om jag ska ta ut information 

eller nyttja information så ska det vara information som det faktiskt finns ett behov för 

att avgränsa sig till att det som uppfyller kundens behov i det läget liksom det är bara 

den informationen som ska exponeras ut och det är la typ min tolkning eller hur jag 

upplever det just nu, men sen kanske jag är väldigt dåligt påläst.”  
 
Ovanstående citat från två intervjupersoner visar tydligt att tolkning av begreppen kan skilja sig 

väsentlig. I den ena tolkningen fokuserar personen på teknisk lösning medans den andra 

förhåller sig mer på designnivå med syfte som förhållningssätt. Detta resulterar i att man 

angriper det enskilda momentet från vitt skilda ingångspunkter, vilket borde resultera i 

svårigheter att harmonisera systemytvecklingsarbetet.  
 
Logisk och fysisk påverkan: För att förutsättningslöst kunna bedöma om eller hur GDPR 

påverkat systemutvecklingsprocessen så ställdes frågan var i processen GDPR har störst 
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påverkan, i den logiska designen (planering, kravställning etc) eller i den fysiska designen 

(teknikutveckling, implementering etc.) De fyra intervjupersonerna gav två olika svar, vilket 

förmodligen kan härledas till att intervjupersonerna arbetar i två olika verksamheter. 

Intervjupersonerna AL och AS klargör tydligt att de största utmaningarna återfinns i den 

tekniska utvecklingen. Intervjupersonerna BS och BU å andra sidan menar att de utmaningarna 

visar sig starkast i planeringsfasen av en systemutvecklingsprocess. 
 

“Det som man designar i första fasen, där kanske man inte går ner i riktigt de detaljerna 

på hur det implementeras. Den kanske har ändrats lite grann ur … från utvecklarnas 

synvinkel. Där börjar man reflektera lite mer kring det som egentligen var gamla PUL, 

men personuppgifterna liksom … ”Är det här bra, är det här rätt att jag sparar?” Man 

börjar tänka kring det. Det kanske inte blev ett jättestort aktivt förändring i det, men 

man har fått upp medvetenheten att ”nu skickar jag information här, det kanske inte var 

tanken”. Så den processen är med. För den kan man missa ganska lätt ibland när man 

ritar på ganska övergripande nivå, hur flödena ska vara. Så där är väl egentligen det 

som kan ha ändrats. Det är en större medvetenhet.” 
 

“det är nog möjligt, isåfall möjligtvis typ hur man ska skicka grejer mellan servrar, de 

ska finnas typ HTTPS eller SFTP istället för FTP och såna grejer. Det är ju lite dem 

lyften som kan behöva göras i och med hela genomförandet för att det ska vara 

välkrypterat och det ska va tryggt att skicka grejerna” 
 

“Jag tror nog att det är planeringsskedet och analysen som är mest, det är självklart 

att det också påverkar det tekniska men det är nog i planering och analys som det 

påverkar mest. Man måste ha mycket diskussion innan, måste planera mycket och när 

det är klart kan man ju göra det tekniska men det är förmodligen inte lika påverkat som 

det innan tror jag. 
 
Att det skiljer sig mellan de olika verksamheterna är ett resultat som kan anses vara rimligt då 

de olika verksamheterna har olika tolkningar och definitioner kring hur GDPR skall 

implementeras. Med tanke på att GDPR är såpass ny företeelse så har de två verksamheterna 

fått lära sig och utveckla egna arbetssätt eftersom någon praxis ej funnits. Det tillsammans med 

att vissa begrepp dessutom kan tolkas olika gör att skillnader får anses vara naturligt.  

5.2 Analys i axial fas - Nyckelkategorier och associationer 
Hartman (2001) beskriver att syftet med den axiala fasen är att upptäcka associationer mellan 

identifierade kategorier samt bestämma dess egenskaper. Ur de kategorier som fastställts 

kommer nya nyckelkategorier upprättas med de tidigare kategorierna som grund. Fasens 

utgångspunkt är att det finns en orsak som skapar fenomenet i en speciell kontext. Nedan följer 

en upprättad tabell för att överskådligt redovisa de associationer som har identifierats ur 

resultatet från den öppna fasen samt tillhörande nyckelkategorier. Nyckelkategorierna har 

upprättats enligt tilldelad tolkning.  
Tabell 4: Axial fas 
 

Öppen fas Axial fas 

Medvetenhet kring personuppgifter 



 

- 29 - 

Försvårade systemtester Behandling av 

personuppgifter 

Tolkning av inbyggt dataskydd och dataskydd som 

standard 

Systemsäkerhet 

Kryptering och säkra förbindelser 

Positiva effekter Personlig uppfattning 

Logisk och fysisk påverkan 

 

5.2.1 Medvetenhet kring personuppgifter/Försvårade systemtester - Behandling 
av personuppgifter 

Ett tydligt återkommande fenomen som diskuterades bland intervjupersonerna var hur 

insamlingen och hanteringen av personuppgifter uppfattats. Den implementerade förordningen 

har som syfte att stärka och försvara den personliga integriteten hos varje individ bosatt inom 

de europeiska gränserna. Sett utifrån det har en större medvetenhet avseende vad som kan vara 

en personuppgift och hur den skall hanteras erhållits bland intervjupersonerna. Medvetenheten 

har därmed en direkt inverkan på hur man utför tester av nya och befintliga system. Genom 

denna direkta påverkan kan man utefter Hartmans (2001) resonemang likställa den ökade 

medvetenheten kring personuppgifter med en orsak som skapar fenomenet försvårade 

systemtester. Identifieringen av ovanstående association mellan medvetenhet kring 

personuppgifter och försvårade systemtester har utformat nyckelkategorin behandling av 

personuppgifter.  

5.2.2 Tolkning av inbyggt dataskydd och dataskydd som standard/Kryptering 
och säkra förbindelser - Systemsäkerhet  

Genom de identifierade kategorierna har det framkommit att tolkning av inbyggt dataskydd och 

dataskydd som standard samt kryptering och säkra förbindelser är två kategorier som går att 

associera med varandra. Kategorierna diskuteras under intervjuerna i avseende att de båda berör 

säker hantering av personuppgifter inom och/eller mellan informationssystem. Då 

intervjupersonernas uppfattning kring dessa kategorier går att härleda till säker hantering av 

personuppgifter så har en nyckelkategori som benämns som systemsäkerhet upprättats. Denna 

nyckelkategori anses framträda ur tidigare kategorier på ett naturligt och relevant sätt. Det finns 

tydliga likheter mellan de två kategorierna såsom att de båda behandlar ämnet säker hantering 

av personuppgifter, vilket är en aspekt som har stor betydelse inom GDPR.  

5.2.3 Positiva effekter/Logisk och fysisk påverkan - Personlig uppfattning 

Det framkom i intervjuerna att positiva effekter av GDPR var en aspekt som intervjupersonerna 

från verksamhet A upplevde. De båda intervjupersonerna upplevde att implementeringen av 

GDPR gav flera positiva effekter såsom att man kan mäta brister i systemen samt få bättre koll 

på sina integrationer. Intervjupersonerna från verksamhet B upplevde inte lika starkt att GDPR 

hade samma positiva effekt som intervjupersonerna från verksamhet A. I skillnad till 

intervjupersonerna från verksamhet A som hade en stark känsla av att GDPR var positivt så 

uppfattade intervjupersonerna från verksamhet B som att de var mer neutrala kring GDPR:s 

effekter. Det fanns även olikheter mellan hur intervjupersonerna upplevde logisk och fysisk 
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påverkan. Intervjupersonerna från verksamhet A upplevde att GDPR hade störst påverkan på 

den fysiska designen, medan intervjupersonerna från verksamhet B upplevde att det var den 

logiska designen som har påverkats mest. Det innebär att intervjupersonerna AL och AS 

upplever att det är det tekniska såsom programmering och implementering som påverkas mest 

medan intervjuperson BS och BU upplever att det är planering och analys som påverkats mest. 

Att intervjupersonerna har upplevt dessa aspekter av implementeringen av GDPR på så olika 

sätt går troligtvis att härleda till att de arbetar för olika verksamheter som har tolkat och 

implementerat GDPR på olika sätt. Nyckelkategorin personlig uppfattning har upprättats till 

följd av de två kategoriernas likheter med varandra. Båda kategorierna anses behandla hur 

intervjupersonerna personligen har uppfattat implementeringen av GDPR och går därför att 

associera med varandra till den grad att de kan bilda nyckelkategorin personlig uppfattning. 

5.3 Analys i fokuserad fas - Kärnkategori och test av teori 
Enligt Hartman (2001) är syftet med den fokuserade fasen att forma en teori som sedan testas 

för att kontrollera dess giltighet. Teorin testas genom en konstant jämförelse mellan de olika 

nyckelkategorierna samt deras tillhörande underkategorier. Nyckelkategorierna som tidigare 

tagits fram relateras och associeras med varandra och en kärnkategori identifieras. 

Kärnkategorin kan ses som det mest generella som kan sägas om valt forskningsområde.  

 
Tabell 5: Fokuserad fas 
 

Öppen fas Axial fas Fokuserad fas 

Medvetenhet kring personuppgifter Behandling av 

personuppgifter 

Integritetssäkerhet 

Försvårade systemtester 

Tolkning av inbyggt dataskydd och 

dataskydd som standard 

Systemsäkerhet 

Kryptering och säkra förbindelser 

Positiva effekter Personlig uppfattning  

Logisk och fysisk påverkan 

 

5.3.1 Kärnkategori - Integritetssäkerhet 

Kriteriet för en kärnkategori grundar sig i att kategorin skall återkomma frekvent i den 

insamlade empirin. Detta är ett nödvändigt krav för att säkerställa stabilitet och trovärdighet av 

den identifierade kärnkategorin. 
 
I den teoretiska referensramen presenteras planeringsfasen som den initierande aktiviteten i 

systemutvecklingsprocessen. Samtliga intervjupersoner har blivit givna chansen att med egna 

ord beskriva sin upplevelse hur systemutvecklingsprocessens första aktivitet har direkt eller 

indirekt påverkats av GDPR. Aktiviteten kan se olika ut beroende på hur 

utvecklingsorganisationen väljer att applicera den. Den allmänna uppfattningen som erhållits 
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ur intervjupersonernas argument och framställningar tydliggör att genom högre samt nya krav 

avseende hur en personuppgift får insamlas, hanteras och behandlas så är förändringen påtaglig. 

De två olika intervjuade verksamheterna återkom frekvent till behandlingen av personuppgifter 

och hur man på trovärdigt sätt upprätthåller en hög integritetssäkerhet, både mot kund, 

utvecklare och användare.  
 
Efter genomförd planeringsfas går systemutvecklingsprocessen över till analysfasen. Fasen är 

en av de faserna där alla fyra intervjupersonerna aktivt deltar i hela aktiviteten, vilket bidrog 

med mycket empiri kunde erhållas. Genomgående under analysarbetet studeras och struktureras 

behov för att skapa en förståelse för vad som krävs av planerat system. Intervjupersonerna 

arbetar kontinuerligt med att säkerställa att personuppgifter som insamlas nyttjas samt att det 

finns ett skäl till att de lagras. Insamlingen har nödvändigtvis inte påverkats utan det har 

tillkommit välformulerade samtycken som presenterar syftet med insamlingen av 

personuppgifterna. Arbetet med att formulera tydliga motiveringar i form av samtycken påvisar 

en medvetenhet kring behandlingen av personuppgifter för att säkerställa integritetssäkerheten.  
 
Hoffer, George och Valacich (2013) redogör i den teoretiska referensramen att designfasen 

koncentrerar sig till att beskriva systemet och dess funktioner på detaljnivå, vilket resulterar i 

en logisk design samt en fysisk design. Även i denna fas arbetar samtliga intervjupersoner 

aktivt, vilket medfört stora mängder empiri att utgå ifrån. Enhetligt för båda verksamheterna är 

att fokus för att ta hänsyn till GDPR har varit att upprätta och säkerställa säkra förbindelser 

mellan integrationer samt att maskera och kryptera data, både logiskt och fysiskt. Skillnaden i 

tolkning av begreppen inbyggt dataskydd och dataskydd som standard som identifierades 

stämmer överens med presenterad teoretisk referensram. Holtz (2018) argumenterar för att det 

finns stora utrymmen för egen tolkning av begreppen, vilket förhindrar harmoniserade 

dataflöden. Olika tolkningar har identifierats men de syftar alltid till att stärka systemsäkerheten 

för att säkerställa en stark integritetssäkerhet mot alla användare.  
 
Systemutvecklingsprocessens näst sista fas utgörs av implementeringsfasen. Som tidigare 

presenterats kan det ur empirin tydligt utläsas att båda verksamheterna upplever förändringar i 

hur system testas. Förändringen är en av få effekter som har identifierats som har en direkt 

påverkan på en aktivitet i systemutvecklingsprocessen. Förändringen medför försvårande 

omständigheter som kan påverka testningen av ett system negativt. Dock kan de försvårande 

omständigheterna medföra att upprättade samtycken uppehålls och inger trovärdighet, vilket 

stärker systemets integritetssäkerhet. 
 
I den sista fasen, drift och underhåll, har de två undersökta verksamheterna presenterat två olika 

ståndpunkter. De två ståndpunkterna kan likställas med två ytterlighetspunkter, där den ena 

erbjuder fullt stöd i drift och underhåll medan den andra säljer sin produkt till kunden och 

därmed överlämnar allt ansvar. Verksamheten som levererar fullt stöd vid drift och underhåll 

argumenterar för att det är en aktivitet som medför full kontroll över system samt tillhörande 

integrationer. Full kontroll medför en identifierad positiv effekt som båda intervjuade 

verksamheter medger är positivt för systemsäkerheten och således ökar integritetssäkerheten. 

5.4 Presentation av modell efter iteration ett 
Med tidigare presenterad modell (Figur 4) som grund har en ny modell upprättats med empirin 

från de första fyra intervjuerna som underlag. Efter genomförd intervjustudie har det 

framkommit fler aspekter som påverkar systemutvecklingsprocessen. Det teoretiska ramverket 

har således reviderats utifrån insamlad empiri och nedan modell har upprättats.  
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I modellen nedan illustreras systemutvecklingsprocessens faser och de aspekter av GDPR som 

haft en tydlig och direkt påverkan på systemutvecklingsprocessen. Det som initialt antogs var 

att det blivit svårare att utföra systemtester samt att inbyggt dataskydd och dataskydd som 

standard var aspekter av GDPR som skulle påverka systemutvecklingsprocessen. Detta har via 

intervjustudien kunnat bekräftas genom att dessa aspekter varit tydligt återkommande i det 

empiriska underlaget. Att systemtester blivit svårare visas i modellen genom den grå rutan 

benämnd Försvårade systemtester.  
 
Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard var också en aspekt som initialt antogs ha en 

påverkan på systemutvecklingsprocessen. Det var dock inte en självklarhet i vilket avseende 

denna aspekt skulle komma visa sig påverka systemutvecklingsprocessen. Ur det empiriska 

materialet visade det sig att det är hur de olika intervjupersonerna tolkar de olika begreppen 

som påverkar systemutvecklingsprocessen. Tolkningen av dessa begrepp har visat sig ha störst 

påverkan på design- och implementeringsfasen då det är i dessa faser som begreppen är mest 

relevanta och tillämpas.  
 
Medvetenhet kring personuppgifter har uppmärksammats som en aspekt som har störst 

påverkan på planerings- och analysfasen. Ur det empiriska materialet går det tydligt att utläsa 

att medvetenhet kring personuppgifter till största del påverkar planerings- och analysfaserna. 

Detta då förespråkar att en väl utförd planering och analys medför att resterande faser blir mer 

eller mindre opåverkade. 
 
Vidare är Kryptering och säkra förbindelser också en aspekt som framkommit genom 

intervjustudien. GDPR ställer mer långtgående krav på systemsäkerhet än vad som tidigare var 

fallet, något som intervjuperson AS belyser. Det är en aspekt som visat sig ha en tydlig påverkan 

på design- och implementeringsfaserna då det är i dessa faser som den största delen av arbetet 

med att säkerställa kryptering och säkra förbindelser sker. 
 
Den sista aspekten som identifierats efter genomförd intervjustudie är positiva effekter. Denna 

aspekt har visat sig ha störst påverkan på drift- och underhållsfasen. De positiva aspekterna har 

sin grund i att man i och med implementeringen av GDPR har blivit tvungen att fortsätta hantera 

frågan kring personuppgifter. Drift – och underhållsprocessen måste kontinuerligt ta hand om 

uppdatering av personuppgifter samt även radera dem när de enligt GDPR blivit obsoleta. För 

att klara denna uppgiften blev man tvungen att se över hela organisationen, dess system och 

integrationer. Arbetet var enligt intervjupersonerna tidskrävande men när det var färdigt så har 

de uppnått en bättre överblick och kontroll över verksamheten. 
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Figur 5: Reviderad Slutmodell 

 
Figur 5 ovan illustrerar upprättad modell efter iteration 1 baserad på det teoretiska ramverket 

uppdaterat med intervjuresultat. Modellen kommer vidare att presenteras för de 

intervjupersoner som deltog i intervjustudien för att på så sätt få möjligheten att bearbeta 

modellen ytterligare beroende på om intervjupersonerna bekräftar modellen eller föreslår att 

den bör korrigeras.  

5.5 Presentation av modell efter iteration två 

Vid den andra iterationen framkom det att samtliga intervjupersoner ansåg att den upprättade 

modellen var i linje med deras uppfattning om hur GDPR har påverkat 

systemutvecklingsprocessen. Det fanns dock vissa delar som intervjupersonerna ansåg behövde 

korrigeras i modellen. Främst anmärkte de på att medvetenhet kring personuppgifter är en 
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kategori de anser påverkar alla delar i systemutvecklingsprocessen. Modellen har således 

korrigerats så att kategorin medvetenhet kring personuppgifter har en direkt påverkan på 

samtliga faser i systemutvecklingsprocessen. Vidare framkom ytterligare en anmärkning i form 

av att intervjupersonerna ansåg att kategorin kryptering och säkra förbindelser var en 

konsekvens eller åtgärd av Tolkning av inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Denna 

anmärkning har tagits hänsyn till i modellen genom att kryptering och säkra förbindelser inte 

längre ligger som en direkt påverkan på faserna. Istället har kategorin flyttats så att den ligger 

som en logisk följd till Tolkning av inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. 
 

 
Figur 6: Modell efter iteration två 

 
Figur 6 ovan visualiserar således hur modellen ser ut efter att ha reviderats av två iterationer av 

datainsamling. Modellen har mycket gemensamt med de tidigare upprättade modellerna i form 
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av att systemutvecklingsprocessen i modellen förblir oförändrad och likaså flera kategorier. 

Den reviderade modellen upplevs dock som mer överensstämmande med intervjupersonernas 

uppfattning om hur GDPR har påverkat systemutvecklingsprocessen, vilket kunde bekräftas i 

den andra iterationen av datainsamling.  
 

 



 

- 36 - 

6 Diskussion 
I följande kapitel kommer resultat och analys att diskuteras i jämförelse med upprättad 

slutmodell samt studiens frågeställning. Diskussionen kommer presenteras efter respektive fas 

i systemutvecklingsprocessen och hur enskild fas har påverkats av implementeringen av GDPR.  

6.1 GDPR:s påverkan på systemutvecklingsprocessen 
Efter genomförd analys och presentation av resultat har det framkommit hur implementeringen 

av GDPR har påverkat systemutvecklingsprocessen hos de verksamheter som har deltagit i 

denna studie. Det som upptäcktes var att det fanns signifikanta skillnader mellan de två 

verksamheter som deltog i studien. Det framkom även att intervjupersonerna från verksamhet 

A hade en väldigt positiv inställning till GDPR medan intervjupersonerna från verksamhet B 

var mer neutrala kring GDPR. Skillnaden mellan de två verksamheterna har troligtvis att göra 

med att de har olika uppfattningar och tolkningar kring hur GDPR bör hanteras och 

implementeras. 

6.1.1 Planeringsfasen 

Det verkar råda meningsskiljaktigheter kring hur mycket implementeringen av GDPR påverkat 

planeringsfasen. Intervjupersonerna från verksamhet B anser att planeringsfasen är en av de 

faser som påverkats mest. De ansåg att det är vid planeringsfasen det uppstår mycket diskussion 

kring hur man skall hantera implementeringen av GDPR. Vidare anser de att det är planeringen 

av implementeringen som är det mest krävande och helt avgörande i termer av måluppfyllelse. 

Planeringsarbetet är fundamentet och får man det klart och tydligt är det vidare arbetet med de 

tekniska aspekterna såsom design och implementering enkelt och skiljer sig inte mot den 

traditionella arbetsgången.  

 
Intervjupersonerna från verksamhet A menar dock att det är mer eller mindre tvärtom. De anser 

att planeringsfasen inte påverkats nämnvärt. Istället hävdar de att GDPR endast är att anse som 

ytterligare en kravspecifikation bland alla andra, vilket gör att aspekterna av GDPR kommer ha 

störst påverkan på systemutvecklingsprocessen i senare faser där fokus ligger mer på 

implementering och utveckling. De anser att eftersom GDPR ställer såpass långtgående krav 

påverkar den de tekniska och designmässiga faserna mest.  

 
Hur det kan skilja sig i den grad det gör avseende hur intervjupersonerna ser på GDPR:s 

påverkan på planeringsfasen är lite vanskligt att sia om. Den mest logiska förklaringen torde 

vara att de olika verksamheterna har skilda arbetssätt samt tankesätt kring hur den mest 

effektiva systemutvecklingsprocessen skall se ut. Helt klart dock är att båda verksamheterna är 

överens om att implementeringen av GDPR har en stor och väsentlig påverkan på processen i 

sin helhet. 

6.1.2 Analysfasen 

Resultatet av intervjustudien har visat på att analysfasen har mycket gemensamt med 

planeringsfasen avseende hur intervjupersonerna upplever att den påverkats. Även i denna fas 

anser verksamhet B att det krävs mer långtgående analyser än tidigare på grund av GDPR:s 

komplexitet. Förutom svårigheter med att motivera lagring av personuppgifter så lägger 

verksamhet A inte någon större vikt vid analysfasen.  
 
Även analysfasen blir en fas där det råder delade meningar kring hur stor påverkan GDPR har 

haft. Detta följer sig naturligt då analysfasen blir en produkt av resultatet i planeringsfasen och 

att de olika verksamheterna har skilda angreppssätt på dessa faserna i processen.  
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6.1.3 Designfasen 

Resultatet av intervjustudien har visat på att designfasen enligt intervjupersonerna från 

verksamhet A har påverkats mer än de tidigare faserna. Deras synsätt domineras av tanken att 

det är en sak att prata om GDPR, men det är först när det skall tas fram en design och teknisk 

lösning som svårigheterna uppstår på riktigt. Exempelvis krävs det en högre nivå på säkra 

överföringar inom och/eller mellan system och moduler. Med säkra överföringar menas att de 

till följd av implementeringen av GDPR blivit “tvingade” att göra större lyft vad gäller 

kryptering av data och har då behövt bygga om kommunikationsvägar till säkrare ramverk som 

tex HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Inbyggt dataskydd och dataskydd som 

standard är de företeelser som har kommit att påverka designfasen. Detta då dessa företeelser 

blir ytterligare aspekter att ta hänsyn till vid utvecklingen av system. Dessa omfattande tekniska 

förändringar anses vara en faktor som har haft stor påverkan på designfasen.  

 
Intervjupersonerna från verksamhet B anser också att designfasen är en fas som har haft en 

större påverkan av GDPR. De menar att det har uppstått förändringar i hur man bygger system 

jämfört med hur det såg ut innan GDPR tillämpades. Dem framhäver att kraven avseende 

säkerhet kring personlig data blivit såpass mer långtgående att det påverkar hur man måste 

designa systemen. Detta ställer högre krav både på design men även vilka tekniska lösningar 

som blir möjliga. Dock framhåller de att ju mer tid och energi man lagt ned i de tidigare faserna 

ju lättare blir det att avgöra vilken design och teknik man måste välja. 

 
Designfasen är alltså en av faserna i systemutvecklingsprocessen där deltagande 

intervjupersoner är eniga om att det har uppstått större förändringar som har påverkat denna fas 

i en större omfattning. 

6.1.4 Implementeringsfasen 

När det gäller implementeringsfasen är intervjupersonerna i de båda verksamheterna även här 

ense om att implementeringen av GDPR har påverkat i stor utsträckning. En företeelse som 

uppmärksammats extra mycket är att testning försvårats markant. Detta främst på grund av det 

inte går att utföra tester på skarpa data utan det krävs att man skapar testdata. Det är ju i sig inte 

så konstigt för tester med skarpa data skulle vara ett brott mot GDPR ifall testet ej föll väl ut. 

Resultatet blir således att testningen blir betydligt mer tidskrävande. Sammantaget med att 

testerna dessutom behöver täcka en stor mängd av varianter och scenarion för att anses vara 

heltäckande gör att påverkan blir avsevärd. Testningen är ju sista tillfället man har på sig att 

säkerställa att samtliga aspekter av GDPR tagits hand om. Ett misslyckande här skulle kunna 

leda till stora konsekvenser i form av förlorat förtroende samt eventuella böter.   

 
Implementeringsfasen anses således vara en av de faser i systemutvecklingsprocessen där det 

har uppstått större förändringar som har en avsevärd påverkan.  

6.1.5 Drift- och Underhållsfasen 

Drift- och underhållsfasen är den fas i systemutvecklingsprocessen som har omnämnts minst i 

det empiriska materialet. Det har dock framkommit en del företeelser som anses relevanta att 

uppmärksamma. Även i denna fas var intervjupersonerna inte eniga gällande hur denna fas har 

påverkats av GDPR. I denna fas är det dock annorlunda då de olika verksamheterna erbjuder 

olika lösningar. Verksamhet A erbjuder SaaS-lösningar som standard medan verksamhet B i 

dagsläget inte erbjuder det i samma omfattning som verksamhet A. Det innebär att verksamhet 

B inte är ansvariga för drift och underhåll på samma sätt, vilket påverkar deras uppfattning om 

denna fas. En intressant skillnad som upptäcktes i resultatet var dock att det även skiljer sig 

mellan intervjupersonerna från verksamhet A avseende hur de har uppfattat påverkan av denna 
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fas. Intervjuperson AL anser att fasen har genomgått större förändringar vilket har inneburit att 

denna fas blivit mer tidskrävande och kostsam. Intervjuperson AS ansåg att drift- och 

underhållsfasen inte har påverkats märkbart. Intervjuperson AS menar att de avtal de har med 

kunderna redan bidrar till denna fas är väl fungerande.  

 
Vidare anses det svårt att definiera varför intervjupersonerna från verksamhet A har olika 

uppfattningar kring hur denna fas har påverkats av GDPR. Det finns dock skillnader mellan 

intervjupersonerna som kan ha påverkat hur de tänker kring denna fas. Den främsta skillnaden 

är att intervjuperson AL har rollen lösningsarkitekt och AS har rollen systemutvecklare. Denna 

skillnad kan ha påverkat deras uppfattning av drift- och underhållsfasen samt hur mycket de 

faktiskt berör denna fas.  

 
Drift- och underhållsfasen anses således vara en av de faser i systemutvecklingsprocessen där 

intervjupersonerna har olika uppfattningar kring dess påverkan av GDPR och det blir därför 

svårt att avgöra hur stor påverkan GDPR har haft på denna fas. 
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7 Slutsats 
I följande kapitel presenteras kortare svar på frågeställningen samt egna tankar och reflektioner 

kring hur implementeringen av GDPR har påverkat systemutvecklingsprocessen. 

 
Syftet med GDPR är att modernisera lagstiftningen kring personlig integritet. I och med den 

enormt snabba utvecklingen av informationsteknologin och dess eskalerande spridning har 

lagstiftaren inte hunnit med att ta ställning till alla nya exponeringar för den personliga 

integriteten som detta innebär. Huruvida det har/kommer lyckas med GDPR eller ej lämnas 

utanför denna studie, istället fokus ligger helt på hur det påverkat systemutvecklingsprocessen. 

För att förstå slutsatsen helt och fullt ut bör man dock betänka att i och med att GDPR är så 

långtgående och hanterar ett såpass viktigt område är det svårt att veta när man som tillämpare 

gjort tillräckligt. Detta kan vara den huvudsakliga orsaken till att GDPR fått en såpass stor 

påverkan på en annars ganska tillrättalagd process som systemutvecklingen är. 

 
Från det empiriska materialet är det tydligt att det finns olika synsätt på när och i vilken 

omfattning GDPR påverkar de olika faserna i systemutvecklingsprocessen. Vi kommer därför 

att dela upp dessa synsätt i två kategorier; proaktivt och reaktivt angreppssätt. Utmärkande för 

proaktivt angreppssätt är verksamhet B:s synsätt. De baserar arbetet på att först grundligt 

planera och analysera hur GDPR påverkar systemet innan man går vidare med designfasen. 

Signifikant här är att man försöker få en komplett karta på alla områden och eventualiteter som 

kommer i spel innan man tittar på vilken design och tekniska lösningar som kommer att krävas. 

När kravspecifikationen således har upprättats tar designen vid för att täcka in alla aspekter.  

 
Verksamhet A representerar mer det reaktiva angreppssättet. Givetvis ingår GDPR i både 

planeringsfas och analysfas, men tonvikten ligger i design- och implementeringsfasen. Det 

skulle kunna gå att hårdra det hela och säga att det är lite av en “trial and error” variant. Man 

anser att bara man har med sig vad GDPR strävar efter så löses det effektivast med design och 

tekniska lösningar. 

 
När det gäller implementeringsfasen så medför GDPR att den blir mer omfattande oavsett vilket 

angreppssätt som valts. För det proaktiva synsättet handlar det om att verifiera att allt från 

kravspecifikationen i planerings- och analysfasen tagits hand om. När det gäller reaktivt synsätt 

handlar det istället om att verifiera att vald design verkligen täcker in allt som kan tänkas 

behövas enligt GDPR:s riktlinjer. 

 
Vidare kan det således sägas att systemutvecklingsprocessen har påverkats av 

implementeringen av GDPR. Förordningen anses dock inte ha påverkat verksamheterna till den 

grad att några större omfattande omstruktureringar har varit nödvändiga. Det kan snarare vara 

så att GDPR till viss del haft en positiv effekt hos verksamheterna då de fått tillfälle att se över 

sina systemintegrationer och höja verksamhetens övergripande systemsäkerhet. 

 
Examensarbetets syfte var att undersöka hur implementeringen av GDPR har påverkat 

systemutvecklingsprocessen hos verksamheter som bedriver utveckling av informationssystem. 

Vi anser att studien med hjälp av deltagande intervjupersoner har belyst de effekter som 

implementeringen av GDPR har medfört på systemutvecklingsprocessen. Med upprättad 

slutmodell anses studien ha bidragit med en tydlig bild över de aspekter som haft en betydande 

påverkan på systemutvecklingsprocessen samt vilka faser dessa aspekter har påverkat. 

Slutmodellen bedöms således uppfylla studiens syfte samt besvara vald frågeställning. 
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8 Utvärdering 
I följande kapitel kommer en utvärdering av studiens genomförande presenteras där tidigare 

kapitel 2.6 Utvärderingsmetod och Forskningsetiska normer utvärderas. Förslag och tankar 

kring fortsatt forskning inom valt område presenteras även i följande kapitel.  

8.1 Utvärdering av studiens kvalité 
Denna studie hade som avsikt att genomföra studiens analysarbete i enlighet med 

analysmetoden grundad teori. Metoden har följts så långt det ansetts varit möjligt inom de ramar 

som funnits för studien. För studien hade mer empiriskt material i form av fler intervjuer 

bidragit till en högre grad av teoretisk mättnad. Det har dock inte funnits möjlighet att samla in 

mer empiriskt material än det befintliga vilket har påverkat studiens teoretiska mättnad. Då det 

på förhand inte går att beräkna när teoretisk mättnad kommer att uppnås är det svårt att veta på 

förhand hur mycket empiri som måste samlas in (Hartman 2001). En begränsad tidsram har 

bidragit till att vi varit tvungna att avsluta datainsamlingen innan teoretisk mättnad för alla 

kategorier uppnåtts. Detta för att gå vidare med analysarbetet och färdigställandet av studien. 

Dock har ett tydligt resultat som har ett värde kunnat presenteras. Studien anses således relevant 

inom det undersökta forskningsområdet.  
 
Urvalet för studien valdes som tidigare redovisat enligt ett selektivt urval vilket har medfört att 

möjligheten att överföra framtagen modell till andra verksamheter är begränsad. Det beror 

delvis på det selektiva urvalet men också att metoden grundad teori mer är avsedd för lokala 

fenomen vilket begränsar generaliserbarheten.  
 
För att säkerställa studiens validitet har data samlats in och bearbetats på ett tydligt och 

systematiskt sätt för att det inte skall uppstå oklarheter avseende hur datainsamlingen har 

genomförts. Vidare har intervjupersonerna fått möjligheten att läsa och kontrollera den data 

som de bidragit med för att på så sätt validera att det empiriska materialet är korrekt.  
 
Studiens trovärdighet har sin grund i att resultatet och upprättad modell har tagits fram genom 

observationer av verkligheten. Intervjupersonernas uppfattning av forskningsområdet har en 

direkt avspegling i resultatet och modellen vilket anses bidra till att studien har en hög grad av 

trovärdighet.  
 
För att möta de etiska aspekterna som presenteras i metodkapitlet informerades deltagande 

intervjupersoner grundligt om vilka vi som genomförde studien var. Intervjupersonerna 

informerades även om studiens syfte och hur tanken var att den skulle genomföras. Detta för 

att säkerställa att intervjupersonerna var medvetna om vad för studie de deltog i.  
 
Vidare valdes det att anonymisera alla deltagande verksamheter och intervjupersoner. Det 

gjordes för att säkerställa att intervjupersonerna kände sig trygga med att lämna ut information 

då det handlar om personliga tankar och upplevelser. Beslutet att anonymisera togs även för att 

inte lägga fokus på de verksamheter och personer som deltog i studien utan låta studiens resultat 

tala för sig självt.   
 
För att kunna nyttja insamlat empiriskt material var det avgörande att få intervjupersonernas 

samtycke att använda den information som de lämnat. För att säkerställa intervjupersonernas 

samtycke informerades dem om att studien kommer publiceras på portalen DiVA. 

Intervjupersonerna tillfrågades även om de ville ta del studien samt de transkriberade 

intervjuerna innan den lämnades in för examination. Det gjordes i syfte att möjliggöra för 
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intervjupersonerna att korrigera eventuella misstolkningar eller felaktigheter som uppstått i 

studien. 
 
Ytterligare en åtgärd som togs var beslutet om att radera inspelade intervjuer samt 

transkriberade intervjuer efter det att examensarbetet blivit godkänt. Det gjordes för att 

ytterligare säkerställa deltagande verksamheter och intervjupersonernas integritet.  

8.2 Fortsatt forskning 
För att bedriva vidare forskning inom valt område så anses det vara lämpligt att till en början 

utgå från ett större urval. Beroende på tidsram kan det även vara lämpligt att utgå från en annan 

analysmetod än grundad teori då det är en metod som kan anses vara tidskrävande. 
 
Vidare anses det vara intressant och relevant att fördjupa sig inom en specifik fas inom 

systemutvecklingsprocessen. Detta för att skapa en ännu djupare förståelse kring hur GDPR 

påverkar de olika faserna i systemutvecklingsprocessen. För denna studie gjordes valet att 

avgränsa studien till systemutvecklare och arkitekter. För att genomföra en mer utförlig studie 

så anses det vara lämpligt att inkludera flera roller och aktörer för att på bästa möjliga sätta 

besvara frågeställningen. Roller som bör inkluderas vid fortsatt forskning är testare och 

personer som är mer involverade i den inledande planeringsfasen i ett 

systemutvecklingsprojekt. Dessa roller och aktörer anses lämpliga att inkludera i vidare 

forskning då det är aktörer som kommit på tal under denna studie och det anses därför intressant 

att genomföra en studie där deras perspektiv är inkluderat. Det anses även relevant att 

genomföra studien hos fler verksamheter för att få ett utökat perspektiv samt ett bredare urval. 
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Figur- och tabellförteckning 
 

Figur 1: Illustration av induktion (Jacobsen 2015) 
 
Figur 2: Illustration av abduktion (Jacobsen 2015) 
 
Figur 3: En schematisk översikt över processen för formandet av grundad teori. (Pandit, 

1996, s. 8) 
 
Figur 4: Modell som illustrerar teoretiskt ramverk 
 
Figur 5: Modell efter iteration 1 
 
Figur 6: Modell efter iteration 2 
 
Tabell 1: Sammanställning av intervjuer, iteration 1 
 
Tabell 2: Sammanställning av intervjuer, iteration 2 
 
Tabell 3: öppen fas 
 
Tabell 4: Axial fas 
 
Tabell 5: Fokuserad fas 
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Bilaga 1: Intervjuguide – Iteration ett 

Intervjuguide  
Hur påverkas systemutvecklingsprocessen av implementeringen av GDPR? 
 
Innan inspelning 

• Vi presenterar oss själva. 

• Presentera syftet med studien och hur svaren kommer att användas, samt hur de 

kommer analyseras.  

• Informera om ungefärlig tid för intervjun. 

• Informera om att uppsatsen kommer att publiceras på portalen DiVA. 

• Frågar om anonymitet, samt om det är okej att vi spelar in intervjun. 

 
Introduktion 

• Kan du ge oss en kort beskrivning av dig själv? 

o Vem är du? 

o Vilka är dina arbetsuppgifter? 

o Hur länge har du haft din nuvarande position?  

• Vad arbetar du med i systemutvecklingsprocessen? 

• Vad var din första reaktion på GDPR? Hur bedömde du att förordningen skulle 

påverka ditt arbete? 

• Vilken typ av verksamhet bedriver kunden i ditt nuvarande projekt? (Till exempel 

offentligverksamhet, privat IT-industri, mindre privata företag, någon särskild 

avdelning på företaget?) 

 
Planeringsfasen i systemutvecklingsprocessen 

• Deltog du i planeringsarbetet av systemutvecklingsprocessen? (Till exempel 

identifiering, nulägesanalys av behov etc.) 

o Berätta med egna ord om hur du deltog i planeringsarbetet.  

• Hur tidigt i planeringsarbetet togs GDPR i beaktning? 

• Har tillämpningen av GDPR påverkat projekt retroaktivt så att du/ni måste anpassa 

resultat till nya krav?  

• Hur kommunicerades direktiven ut avseende GDPR från ledning eller högre chefer?  

o Möte?  

o Mejlutskick?  

o Utbildning? 

• Gjorde införandet av GDPR att planeringsarbetet förändrades?  

o Försvårades? 

o Tog längre tid? 

o Positiva effekter? 

o Andra effekter? 

 
Analysfasen i systemutvecklingsprocessen 

• Deltog du i analysfasen av systemutvecklingsprocessen? (Till exempel vid 

strukturering av behov, analys av krav etc.)  

• Gjorde införandet av GDPR att arbetet med analysfasen förändrades?  

o Positiva effekter? 

o Negativa effekter? 

o Fanns det något specifikt krav från GDPR som var mer komplicerat att 

analysera/applicera?  
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• Vilka konsekvenser och/eller utmaningar uppstod i analysfasen i samband med att 

GDPR tillämpades?  

o Hur hanterades dessa konsekvenser/utmaningar?  

• Analyserade du/ni vilka personuppgifter systemet skulle hantera? 

o Resulterade analysen i att färre typer av personuppgifter samlas in och lagras?  

• Behövde insamlingen, hanteringen samt behandlingen av personuppgifter förändras på 

grund av införandet GDPR     

o Hur motiverar du/ni insamling, hantering samt behandling av personuppgifter? 

   
Designfasen i systemutvecklingsprocessen 

• Deltog du i designfasen av systemutvecklingsprocessen? (Till exempel vid 

upprättande av logisk och/eller fysisk systemspecifikation etc.)   

• Hur påverkades den logiska respektive den fysiska designen av GDPR?  

o Upplevde du/ni en stor skillnad mellan resultatet av den logiska och fysiska 

designen avseende GDPR? 

 
• Inbyggt dataskydd samt dataskydd som standard (Privacy by design och Privacy by 

default) är två omtalade begrepp inom GDPR. Har dessa två eller liknande begrepp 

påverkat designprocessen? 

 
Implementeringsfasen i systemutvecklingsprocessen 

• Deltog du i implementeringsfasen av systemutvecklingsprocessen? (Till exempel vid 

programmering, test och installation av system) 

• Har arbetet med testning av system förändrats på grund av GDPR? 

o Hur har processen förändrats?  

o Positivt eller negativt? 

o Är testningen pålitlig? 

• Har arbetet med kodning/programmering påverkats av GDPR?  

o Till exempel, använder ni er av separata ID:n som inte är direkt kopplade till 

en kund/användare när ni lagrar personuppgifter?  

▪ Om inte, hur gör ni för att hantera lagring av personuppgifter?  

 
Drift- och underhållsfasen i systemutvecklingsprocessen 

• Är du/ni involverade i drift och underhåll av systemet eller ligger det ansvaret hos 

kunden?  

o Hur har arbetet med drift och underhåll av system förändrats sedan GDPR 

tillämpades? 

 
• Finns det rutiner avseende rensning av personuppgifter som inte längre används? 

o Hanterar systemet detta autonomt eller är det en manuell process? 

 
Generella frågor avseende GDPR:s påverkan på systemutvecklingsprocessen 

• Vilka är de största skillnaderna med ditt arbete idag jämfört med innan tillämpningen 

av GDPR? 

• Vilken del av systemutvecklingsprocessen bedömer du har påverkats mest av 

tillämpningen av GDPR?    

• Har ni stött på några specifika problem relaterade till GDPR i efterhand?  

• Anser du att GDPR kommer förändra systemutvecklingsprocessen framöver? 
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Avslut  
• Finns det andra aktiviteter som vi inte nämnt i intervjun som påverkas av GDPR?     

• Får vi kontakta dig om oklarheter skulle uppstå eller för en uppföljningsintervju?  

• Vill du ta del av vår uppsats/studie när den är klar?  

• Tacka för intervjun  
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Bilaga 2: Intervjuguide – Iteration två 
 

Intervjuguide  
Hur påverkas systemutvecklingsprocessen av implementeringen av GDPR? 
 
Innan inspelning 

• Presenterar studien hittills 

• Informera om ungefärlig tid för intervjun. 

• Frågar om det är okej att spela in intervjun.  

 
Presentation och validering av upprättad modell 

• Upplever ni att modellen illustrerar er uppfattning av GDPR:s påverkan på 

systemutvecklingsprocessen? 

o Om inte, varför? Vad skulle ni vilja ändra? 

• Har ni sedan första intervjun uppmärksammat andra eller nya insikter som kan vara av 

vikt för studien? 

 
Avslut 

• Informera om att examensarbetet skickas till intervjupersonerna.  

• Tacka för intervjun. 
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