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Abstract 
The General Data Protection Regulation (GDPR) (2016/679) can be described as a 

comprehensive regulation that was adopted by the European Union (EU) with the purpose of 

regulating the protection of personal data in all EU member states. The regulation will take 

effect on May 25th 2018 and will apply to all organisations that process the personal data of  

EU- citizens. This study will explore the implementation process of the General Data 

Protection Regulation (2016/679) through the lens of the phenomenon of Europeanization.  

The context of the phenomenon for this study is that EU seeks to adapt the member states’ 

political and administrative institutions into a common judicial framework through the 

implementation of EU-law. However, this requires member states having the ability to adapt 

to the common framework. This study’s purpose is therefore to study a local municipality’s 

implementation process of the regulation to evaluate its ability adapting to EU- law. The study 

has been conducted through a case-study design where interviews have taken place with 

employed public officials who are in the process of planning the implementation process. 

Through the interviews that have been conducted and the documentation that has been 

available, material, informative, personal resources and preferences in the shape of objectives 

in the implementation process have been deducted through Lennart Lundquist’s model for 

analysis of an organisation’s capabilitites and priorities in the implementation process. In 

conclusion, resocurces have been extracted mainly to prepare for the implementation in the 

shape of educational measures and recruiting new employees with the intent of coordinating 

the process. Through local cooperation common resources have been extracted for judicial 

support and for the use of a common Data Protection Officer (DPO). It is difficult to estimate 

the municipality’s ability to adapt to EU- law due to the fact that the process is still in its 

initial stages, but since the municipality is still preparing to implement measures to increase 

and ensure safeguards of information, the municipality will not be able to reach the 

requirements as of May 25th 2018. 
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1.1 Inledning 
Den 27 april 2016 tillkännagavs den allmänna dataskyddsförordningen, ”Europaparlamentets 

och rådets förordning (2016/679)” av den Europeiska unionen (EU). Förordningen som får sin 

omedelbara verkan den 25 maj 2018 i alla medlemsstater i EU kan beskrivas som 

utkristalliseringen av ett starkare skydd för den enskilde EU-medborgaren och dennes 

personuppgifter i ett allt mer digitalt och integrerat Europa där information lagras och utbytts i 

en allt större mängd. I dagens globala och uppkopplade värld så kan tillkännagivandet av en 

skärpt lagstiftning på EU-nivå således vara ett juridiskt verktyg för att bemöta och hantera 

digitaliseringens baksida med ökade cyberbrott och informationssäkerhetsrisker. I skäl 1 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (2016/679) betonas de medföljande riskerna med 

den teknologiska utvecklingen och en allt mer omfattande kommunikation över gränserna. 

Riskerna med att personuppgifter hanteras olovligen eller hamnar i fel händer följer naturligt 

med utvecklingen av en allt mer digitaliserad era. Insikten om dessa risker har således 

resulterat i politiska ansträngningar att modernisera EU-rätten inom området för skydd av 

personuppgifter (Europaparlamentets och rådets förordning, 2016/679). Det ökade 

informationsflödet innebär även att EU – medborgares personuppgifter delas och lagras i en 

allt större utsträckning av både offentliga och privata organisationer (Europaparlamentets och 

rådets förordning, 2016/679). För att komma tillrätta med den ojämna tillämpningen inom 

EU:s medlemsstater av den nuvarande dataskyddslagstiftningen, dataskyddsdirektivet 

(95/46/EG) som fastställdes år 1995, gäller förordningen för alla typer av organisationer som 

behandlar EU-medborgares personuppgifter (Datainspektionen, 2018)1 och ställer dessutom 

högre krav på de personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträdande som hanterar EU-

medborgares personuppgifter (Europaparlamentets och rådets förordning, 2016/679). 

Förordningens tuffare krav kan resultera i stora utmaningar för personuppgiftsansvariga och 

personuppgiftsbiträdande organisationer att implementera förordningen inom sina 

verksamheter. 

 

1.2 Problemformulering  
Personuppgifter kan definieras enligt 3 § i den svenska lagstiftningen om skydd av 

personuppgifter som gäller fram till 25 maj 2018, personuppgiftslagen (1998:204); ”som all 

slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till fysisk person som är i livet”. 

Personuppgifter kan således utgöras av all slags information som kan resultera i att en fysisk 

person kan identifieras. Personuppgifter kan sägas behandlas av olika typer av organisationer 

med olika ändamål exempelvis privata företag, offentliga myndigheter och 

frivilligorganisationer. Organisationer kan därmed betraktas som personuppgiftsansvariga om 

de lagrar personliga uppgifter exempelvis i form av ett medlemsregister eller kundregister. 

Den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) gäller således för alla organisationer som 

på något sätt behandlar personuppgifter och som därmed kan räknas som 

personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträdande (Datainspektionen, 20182). 

Förordningen medför dessutom enligt den svenska tillsynsmyndigheten Datainspektionen, en 

mer rigorös lagstiftning som tydliggör den personuppgiftsansvariges ansvar gällande tillsyn 

och kontroll av att den registrerades personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt. Förordningen 

medför även hårdare påföljder gentemot den personuppgiftsansvarige eller den 

personuppgiftsbiträdande som ignorerar eller bryter mot förordningen (Datainspektionen, 

                                                 
1 https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/introduktion-till-dataskyddsforordningen/ 
2 https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/introduktion-till-dataskyddsforordningen/  

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/introduktion-till-dataskyddsforordningen/
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/introduktion-till-dataskyddsforordningen/
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20183). Påföljderna utgörs främst av sanktionsavgifter och viten som inte reglerades i det 

tidigare dataskyddsdirektivet (95/46/EG) (Europaparlamentets och rådets förordning, 

2016/679).  

 

Ett stort antal personuppgiftsansvariga påträffas i synnerhet inom den offentliga 

förvaltningens olika sektorer i Sverige, där landets offentliga organisationer och myndigheter 

behandlar ett stort antal av medborgares personuppgifter. Det är i grunden EU:s påverkan på 

medlemsstaternas offentliga förvaltning som kan samlas under fenomenet europeisering som 

öppnar upp för studiens forskningsproblem. Den allmänna dataskyddsförordningens 

(2016/679) juridiska status som en bindande förordning innebär att EU:s medlemsstater är 

ålagda att införliva förordningen i den nationella lagstiftningen (Europeiska unionen, 2018). 

EU utövar därmed inflytande på medlemsstaterna genom implementeringen av EU- rätten i 

form av beslut, förordningar och direktiv som medför frekventa juridiska krav på anpassning 

av medlemsstaterna till EU:s institutioner och gemensamma ramverk (Silander och Öhlén, 

2016, sid. 27). Studiens forskningsproblem relaterar därmed till att undersöka den 

skattefinansierade offentliga förvaltningens förmåga att anpassa sig till EU– rätten genom 

exemplet den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679). Det är i synnerhet relevant att 

undersöka offentligt finansierade organisationers kapacitet i implementeringsprocessen som 

innehar en unik skyldighet att implementera ny lagstiftning på ett effektivt och laglydigt sätt. 

De tuffare kraven som förordningen ställer på personuppgiftsansvariga och 

personuppgiftsbiträdande offentliga myndigheter innebär även ökade krav på de offentliga 

myndigheternas kapacitet. Om den personuppgiftsansvarige således inte besitter rätt resurser 

och kunskaper för att skydda personuppgifter så kan det resultera i höga sanktionsavgifter och 

viten. Den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) ska därmed implementeras på alla 

nivåer i medlemsstaterna och i alla typer av organisationer som behandlar personuppgifter. 

Det innebär att samma krav ställs på offentliga myndigheter oavsett om de verkar på den 

nationella eller den lokala nivån inom medlemsstaten. Studiens intentioner utgår därmed ifrån 

att uppmärksamma och studera och beskriva implementeringsprocessen av den allmänna 

dataskyddsförordningen (2016/679) i dess förberedande stadium på lokal nivå. Därmed kan 

en svensk kommuns anpassningsförmåga till EU:s institutioner och ramverk utforskas. 

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att studera fenomenet europeisering på lokal nivå genom att studera en 

svensk kommuns anpassningsförmåga till EU- rätten i den lokala implementeringsprocessen. 

Studien kommer specifikt att utforska kommunens kapacitet att implementera den allmänna 

dataskyddsförordningen (2016/679) i implementeringsprocessens förberedande stadium som 

råder fram till den 25 maj 2018 då förordningen börjar gälla för alla organisationer som 

behandlar personuppgifter i någon form (Datainspektionen, 20184).  

 

Kommunens anpassningsförmåga kommer bland annat att studeras utifrån vilka resurser som 

kommunen besitter och kan nyttja i implementeringsprocessen. Exempel på resurser som en 

kommun kan besitta och förvärva i implementeringsprocessen utgörs exempelvis av 

organisationens personalstyrka men ett flertal olika typer av resurser kommer att beskrivas 

närmare i studiens teoridel. De sammanlagda resurserna som kommunen innehar i 

implementeringsprocessens förberedande stadium, som kan beskrivas som kapabiliteter, kan 

därmed utgöra en indikator för hur kommunens förmåga att anpassa sig till EU:s institutioner 

                                                 
3 https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/introduktion-till-dataskyddsforordningen/  
4 https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/introduktion-till-dataskyddsforordningen/  

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/introduktion-till-dataskyddsforordningen/
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/introduktion-till-dataskyddsforordningen/
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kan bedömas. Kommunens anpassningsförmåga påverkas dock även av andra faktorer som 

ska utforskas i studien. Anpassningsförmågan ska därmed även studeras utifrån kommunens 

preferenser i implementeringsprocessen som kortfattat kan beskrivas som de målsättningar 

och idéer som är knutna till implementeringsprocessen, som i aggregerad form kan beskrivas 

som kommunens prioriteter.  

 

Studien ska därmed besvara följande forskningsfrågor: 

 

1. Hur ser kommunens kapabiliteter ut och hur påverkar de den förberedande fasen av 

implementeringsprocessen av den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679)? 

2. Hur ser kommunens prioriteter ut och hur påverkar de den förberedande fasen av 

implementeringsprocessen av den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679)? 

Studiens forskningsdesign kommer sedan struktureras och genomföras i form av en fallstudie 

för att ge utrymme att undersöka kommunens kapabiliteter och prioriteter i 

implementeringsprocessen. Ändamålet med studien är även att övergripande uppmärksamma 

vilka utmaningar som kan förekomma inom den kommunala miljön vid implementering av 

EU- rätten, i synnerhet inom en mindre kommun. 

 

1.4 Avgränsningar i studien 
Analysen av kommunens implementeringsprocess av den allmänna dataskyddsförordningen 

(2016/679) kommer främst att fokusera på den kritiska tidsramen av förberedelser innan 

förordningen börjar gälla den 25 maj 2018. Det finns därmed inte en möjlighet att genomföra 

en utvärdering av implementeringsprocessen eftersom studien kommer att genomföras innan 

förordningen börjar gälla. Utvärderingars syfte är snarare att i efterhand bedöma om 

organisationerna har uppnått de krav eller mål som varit uppsatta. Den tidsfrist som äger rum 

mellan när Europaparlamentet godkände förordningen i april 2016 fram till den 25 maj 2018 

då förordningen börjar gälla kan beskrivas som en inledande implementeringsfas. 

Organisationerna har då kunnat verka med vetskapen om att en ny omfattande och bindande 

EU- förordning ska implementeras av de organisationer som behandlar personuppgifter. De 

har således haft möjligheten att utforska sina förutsättningar för att implementera 

förordningen. Organisationerna ska även formellt vara förberedda att efterleva förordningens 

krav efter den 25 maj 2018 och den här studien kommer att analysera om kommunen i 

realiteten är det.  

 

För att kunna erhålla en djupare kunskap om den förberedande implementeringsprocessen på 

kommunal nivå så kommer endast en kommun att studeras och studien kommer att 

struktureras enligt en fallstudiedesign. Följaktligen kommer flertalet politiska nivåer och 

administrativa områden därmed att begränsas till den kommunala nivån. Studien kommer 

även att avgränsas territoriellt och kommer inte att beakta myndigheter på nationell eller 

regional nivå eftersom ändamålet är att utforska den kommunala nivån och dess relation med 

EU. Anledningen till studiens fokus är framförallt av kumulativ karaktär då den nationella 

nivån ofta har varit i fokus för forskning om europeiseringen och EU:s påverkan på 

medlemsstaten (Wennerhag och Scaramuzzino, 2017, sid. 152). Förhoppningsvis kan därmed 

perspektivet gällande europeisering på kommunal nivå utforskas genom att kommunens 

anpassningsförmåga till EU studeras genom ett top- down från EU:s institutioner till den 

enskilda kommunen.  
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1.5 Disposition 
Uppsatsens andra kapitel kommer att behandla och redogöra för tidigare forskning om 

fenomenet europeisering som utgör den här studiens kontextuella grund. Studiens 

genomförande kommer att ske genom kontexten av ett top- down perspektiv på 

europeiseringsprocessen som utgörs av hur EU påverkar medlemsstaten genom 

implementeringen av EU- rätten med syfte att anpassa medlemsstatens politiska och 

administrativa nivåer till EU:s institutioner. I kapitel tre redogörs studiens teoretiska ramverk 

som grundlägger en analysmodell för hur implementeringsprocessen i kommunen kommer att 

analyseras med utgångspunkt i studiens top- down perspektiv. Grunden för analysmodellen av 

implementeringsprocessen kommer att utgå ifrån Lennart Lundquists teori om 

implementeringsstyrning där den första delfasen av förvaltningsstyrning korresponderar med 

ett top- down perspektiv på implementeringsstyrningen från EU till kommunal nivå. Vilka 

kapabiliteter och prioriteter som kommunen besitter i implementeringsprocessen kommer 

sedan att vara utgångspunkten för att besvara kommunens anpassningsförmåga till EU:s 

institutioner. 

 

Kapitel fyra utgör sedan studiens metodkapitel där val av forskningsdesign och metod som 

kommer att ligga till grund för studien beskrivs. I kapitel fem presenteras en kort bakgrund till 

den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) samt vilka nya kärnpunkter som 

förordningen för med sig för offentliga organisationer. Kapitel sex och sju avslutar studien 

och utgör studiens analysdel och slutsats där kommunens anpassningsförmåga till EU- rätten 

genom implementeringsprocessen av den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) 

kommer att analyseras. Analysen kommer att genomföras med stöd av Lundquists 

analysmodell som innebär att kommunens kapabiliteter och prioriteter i 

implementeringsprocessen kommer att identifieras och sammanfattas.  

 

Kapitel 2. Tidigare forskning  

2.1 Framväxten av ett starkare europeiskt samarbete  

Vetskapen om att den Europeiska unionen (EU) utövar inflytande över svensk politik och 

offentlig förvaltning kan sägas vara etablerad inom kunskapsområdet för europeisk politik 

(Silander och Öhlén, 2016, sid. 11). Sveriges relation med EU:s institutioner på nationell, 

regional och lokal nivå har sedan Sverige blev medlem i unionen 1995 intensifierats gradvis i 

den mån som EU:s juridiska och politiska grundvalar har utvecklats. Under 1990 – talet 

fördjupades samarbetet genom en starkare institutionalisering som föranledde ett närmare 

samarbete mellan flertalet europeiska stater (ibid., sid. 11). Det främsta beviset på ett närmare 

samarbete är unionens utvidgade och överstatliga kompetenser inom flera politiska områden 

även om dessa kompetenser främst hänvisar till ekonomiska frågor och den gemensamma inre 

marknaden. Det är dock främst utvecklingen av överstatligheten som innebär att 

medlemsstaterna har överlåtit vissa nationella kompetenser till unionens gemensamma 

institutioner som särskiljer EU från andra regionala och internationella samarbeten i världen 

(ibid., sid. 14). Utvidgningen av unionen i Central - och Östeuropa mellan åren 2004 och 2007 

expanderade även unionens geografiska storlek men även EU:s politiska intressesfär. 

Utvidgningen stärkte därmed unionens möjligheter att utöva inflytande i östra Europa och 

således även att sprida unionens normer, grundprinciper och intressen. Om en möjlig 

stagnation i samarbetet har infunnit sig kan dock diskuteras med hänvisning till Brexit-

processen där Storbritannien förhandlar om att lämna unionen efter folkomröstningen i maj 

2016. Ett ökat missnöje mot EU:s institutioner kan även urskiljas genom framväxten av EU-
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skeptiska partier i Europa och framförallt av ökade maktpositioner för de EU-skeptiska 

partierna i en rad europeiska stater. Trots en orolig utveckling för förtroendet för EU:s 

institutioner i Europa är unionen fortsatt ett bevis på ett långtgående och intensivt samarbete 

inom en enda region.  

 

2.2 Begreppet europeisering och dess innebörd  

Europeisering kan beskrivas som ett nyanserat begrepp och fenomen som har utvecklats till 

ett eget forskningsområde inom statsvetenskaplig forskning, i synnerhet inom europeisk 

politik med förgrundsfigurer som Robert Ladrech och Claudio Radaelli. Begreppet 

europeisering har tillämpats för att beskriva och förklara olika sidor av ett fenomen som 

hänvisar till institutionella processer av förändring som kan relateras till ”Europa” som en 

politisk, social eller geografisk aktör och enhet (Olsen, 2002, sid. 921). Enligt statsvetaren 

Johan P Olsen har begreppet trots en relativt stor forskning på området inte tillägnats en 

enhetlig eller stadig definition inom den statsvetenskapliga disciplinen (ibid., sid. 921). Ulrich 

Beck och Edgar Grande beskriver europeisering som en generell förändringsprocess i form av 

”en process av bestående förändring” (Beck och Grande, 2006, sid. 16). Beck och Grande 

hänvisar till att det är svårt att definiera europeiseringens geografiska och politiska innehåll 

ytterligare (ibid., sid. 16). Eftersom den tidigare forskningen inte har enats om en tydlig 

definition av vad fenomenet europeisering innebär så riskerar begreppet att lida av conceptual 

stretching som innebär att begrepp utvidgas i en alltför stor utsträckning till att innehålla ett 

flertal olika definitioner som i slutändan kan resultera i ett ännu vagare begrepp (Radaelli, 

2000, sid. 1 och Börzel och Risse, 2000, sid. 3). Utgångspunkten är således att genom tidigare 

forskning tydliggöra en definition av begreppet som ska utgöra underlaget till den här studien.  

 

Gemensamt för forskningen om europeisering är att EU utgör en enhetlig aktör med kapacitet 

att utöva påverkan på de enskilda medlemsstaternas politik och förvaltning (Börzel och Risse, 

2000, sid. 4). Europeisering utgår då inte från frågeställningen om EU utgör en påverkanskraft 

utan hur EU påverkar medlemsstaterna och till vilken omfattning påverkan sker (Börzel och 

Risse, 2000, sid. 1, 4). Idén bakom begreppet och fenomenet europeisering utvecklades främst 

under 1990 – talet i takt med att det europeiska samarbetet intensifierades efter Berlinmurens 

fall och en större politisk europeisk enighet växte fram främst på den centraleuropeiska 

kontinenten. Den senare utvecklingen av EU:s maktbefogenheter gentemot medlemsstaterna 

som i synnerhet etablerades genom undertecknandet av Lissabonfördraget 2007 resulterade 

därmed i ett allt större forskningsintresse (Silander och Öhlén, 2016, sid. 22). Statsvetaren 

Robert Ladrech som har inriktat sig på studier av europeisk politik intresserade sig tidigt för 

europeisering utifrån EU:s påverkan på de enskilda medlemsstaterna. Ladrech beskrev med 

utgångspunkt i den dåvarande Europeiska gemenskapen (EG) i artikeln ”Europeanization of 

Domestic politics and institutions: The Case of France” begreppet europeisering som citat: 

 

 ”an incremental process reorienting the direction and shape of politics to the degree that EC 

political and economic dynamics become part of the organizational logic of national politics 

and policy making” (Ladrech, 1994, sid. 69). 

 

Europeisering är enligt Ladrech en omdanande process för medlemsstaterna där det 

europeiska samarbetets politiska och ekonomiska mönster införlivas i medlemsstaternas 

nationella institutioner (Ladrech, 1994, sid. 69). Det europeiska samarbetet kan enligt Ladrech 

succesivt resultera i förändringar av medlemsstaternas nationella institutioner. Om 

förutsättningen är att medlemsstaternas institutioner gestaltar och bär med sig nationella 

identiteter, traditioner, idéer och normer som har formats av staternas historiska vägval så kan 
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en process av europeisering utmana nationernas särdrag (ibid., sid. 69). Radaelli bygger sedan 

vidare på Ladrechs definition av europeisering sett ur ett institutionaliseringsperspektiv. 

Europeisering hänvisar enligt Radaelli till olika processer som härleds från EU:s institutioner 

som uppluckrar nationella mönster och istället institutionaliserar EU:s gemensamma politiska, 

ekonomiska och sociala mönster på medlemsstatens politiska och administrativa nivåer. EU 

kan därmed införliva ett gemensamt ramverk i form av regler, lagstiftning, idéer och normer i 

medlemsstaterna genom europeiseringen (Radaelli, 2000, sid. 3).  

 
2.2.1 Europeisering genom top - down och bottom – up perspektiv 

EU:s institutioner kan beskrivas verka genom ett komplext nätverk av aktörer på flera 

politiska och administrativa nivåer inom olika territoriella områden som interagerar med 

varandra. En förenklad modell av EU:s politiska beslutsprocess och dess komplexa förlopp 

kan därmed enklast beskrivas genom en policyprocess där begreppet policy kan beskrivas som 

en större målsättning inom ett visst politiskt område som ska införlivas i en institution 

(Silander och Öhlén, 2016, sid. 29). Policyprocessens förlopp kan liknas vid en kedja som 

beskriver de olika faserna från att en viss politisk fråga uppkommer på dagordningen till att 

beslutet implementeras i medlemsstaterna (Silander och Öhlén, 2016, sid. 29). Förutom att 

policyprocessen kan kategoriseras i olika faser så kan den även delas upp mellan politikens 

inputsida och outputsida. De initierande faserna i policyprocessen som leder till att ett beslut 

fattas kan beskrivas som politikens inputsida som enligt Silander och Öhlén innefattar 

agendasättande, policyformulering och beslutsfattande medan implementering och 

utvärdering kan betraktas som outputsidan (Lundquist, 1992, sid. 13 och Silander och Öhlén, 

2016, sid. 29). Statsvetaren Tanja Börzel har identifierat två vägar eller perspektiv i form av 

bottom-up och top-down, som kan liknas vid ett kretslopp som processen av europeisering kan 

verka genom. Genom kretsloppet har både medlemsstaterna och EU:s institutioner möjlighet 

att påverka varandra reciprokt. Europeiseringen kan därmed beskrivas verka genom 

uppladdning respektive nedladdning av policys i EU:s policyprocess där fasen av 

beslutsfattande i policyprocessen kan beskrivas som uppladdningen av en policy i 

policyprocessen medan nedladdningen av en policy innebär implementeringen av det 

politiska beslutet i medlemsstaten (Börzel, 2002, sid. 196).   

 

Input     Output  

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

(Silander och Öhlén, 2016, sid. 29 - Figur 2.1: Modell av policyprocessen på EU-nivå) 

 

Bottom- up perspektivet utforskar därmed medlemsstaternas påverkan på policyprocessen 

inom EU där nationella aktörer söker att påverka besluten utifrån vad som utgör de nationella 

aktörernas intressen och mål. Medlemsstaterna ses enligt bottom- up perspektivet som aktörer 

med kapacitet nog att påverka de politiska besluten som fastställs av EU:s institutioner 

(Börzel, 2002, sid. 195). Studier med ett top- down perspektiv studerar istället hur EU:s 
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institutioner påverkar medlemsstaternas nationella institutioner och deras politiska, 

ekonomiska och sociala processer. Perspektivet fokuserar därmed på politikens outputsida då 

de fastställda politiska besluten ska implementeras i medlemsstaterna (Börzel och Risse, 

2000, sid. 1). Det är inom implementeringsfasen som medlemsstaternas offentliga förvaltning 

får en central roll eftersom det är offentliga myndigheter och tjänstepersoner som kommer att 

tolka och implementera de politiska besluten som fastställts av EU:s institutioner (Silander 

och Öhlén, 2016, sid. 31). Utifrån EU:s perspektiv utgör implementeringsfasen därmed en 

komplex fas eftersom besluten ska implementeras utanför EU:s direkta kontroll. 

Implementeringsfasen innebär således en större spridning och en mer omfattande process där 

ansvaret överlämnas till medlemsstaternas politiska och administrativa nivåer (Silander och 

Öhlén, 2016, sid. 31).  
 

2.2.2 Konvergens mellan EU och medlemsstaten 

Europeiseringens utformning beror enligt Börzel och Risse på hur och i vilken omfattning 

som EU:s institutioner utövar inflytande på medlemsstaternas institutioner (Börzel och Risse, 

2000, sid. 1). Ett sätt att bedöma graden av europeisering genom top- down perspektivet är 

enligt Silander och Öhlén att studera hur stark samvariationen är mellan EU:s institutioner och 

medlemsstatens institutioner. Forskaren undersöker hur medlemsstaten underordnar sig 

unionens idéer, normer, lagstiftning och institutionella praktiker som resulterar i att 

medlemsstaten anpassar sig till EU:s institutioner (Silander och Öhlén, 2016, sid. 22). Börzel 

och Risse använder begreppen konvergens eller divergens för att beskriva hur stark 

samvariationen är mellan EU:s instituioner och medlemsstatens institutioner (Börzel och 

Risse, 2000, sid. 11). Både Börzel och Risse och Silander och Öhlén utgår ifrån att om det 

redan finns en konvergens mellan EU:s institutioner och medlemsstaten så blir 

påtryckningarna på medlemsstaten att förändras mindre (Silander och Öhlén, 2016, sid. 22 

och Risse och Börzel, 2000, sid. 2). Börzel och Risse betonar att fenomenet europeisering till 

stor del kan utgöra obekväma processer av förändring av medlemsstaternas institutioner. För 

att en medlemsstats institutioner ska inleda processer av institutionell förändring så bör de 

först uppleva svårigheter att leva upp till de krav som EU:s institutioner ställer. De nationella 

institutionernas kapacitet upplevs därmed som oförenlig med de gemensamma institutionerna 

och således startas en process för att anpassas till EU:s institutioner (Risse och Börzel, 2000, 

sid. 2).  

 

Medlemsstaternas anpassningsförmåga till EU kan därmed även studeras genom hur stor 

konvergens som kan påvisas föreligga mellan EU:s institutioner och medlemsstatens 

institutioner. EU:s institutioner presenterar både formella och informella krav på anpassning 

av medlemsstaternas interna politiska system och offentliga förvaltning (Silander och Öhlén, 

2016, sid. 23). Genom företrädesprincipen som fastslagits av EU – domstolen får EU – rätten 

företräde framför nationell lagstiftning och det nationella domstolsväsendet är skyldigt att 

tillämpa EU-rätten (EUR- Lex, 2010). Det innebär att EU – rätten i form av bindande 

förordningar, direktiv och beslut utgör formella krav på anpassning då den måste införlivas i 

medlemsstaternas nationella lagstiftning. Silander och Öhlén särskiljer mellan direkta och 

indirekta effekter av europeisering där EU - rätten tydligt utgör direkta effekter eftersom det 
går att härleda var och när rättsakten uppkom på EU-nivå och följa vilka effekter som den nya 

lagstiftningen har på den offentliga förvaltningen i medlemsstaten (Silander och Öhlén, 2016, 

sid. 24). Implementeringen av EU-rätten kan sammanfattningsvis sägas utgöra både direkta 

effekter och formella krav från EU:s institutioner för att integrera medlemsstaternas nationella 

lagstiftning till EU:s institutioner, varav EU- rätten utgör en institutionell beståndsdel. EU-

rätten innehar även formella och direkta effekter på den kommunala nivån i Sverige eftersom 
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flera beslut likväl ska implementeras på medlemsstaternas regionala och lokala politiska och 

administrativa nivåer (ibid., sid. 17). EU utövar därmed även inflytande på medlemsstaternas 

kommunala befogenheter samt formulerar krav på anpassning av de kommunala 

verksamheterna till EU- rätten (Silander och Öhlén, 2016, sid. 27).  

 

Den här studien kommer att inneha ett top- down perspektiv på europeiseringens verkan 

mellan EU:s institutioner och den kommunala nivån i Sverige genom 

implementeringsprocessen av den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679). 

Implementeringsprocessen av förordningen som en del av EU- rätten kan beskrivas som en 

europeisering med direkt effekt och av formell karaktär. EU- rätten utgör därmed juridiska 

krav på anpassning av medlemsstaternas institutioner som ska konvergeras till en europeisk 

nivå (Silander och Öhlén, 2016, sid. 23-24). Kommunens förmåga att nå upp till de juridiska 

kraven som EU ställer inom området för behandling av personuppgifter kan därmed studeras 

genom kommunens kapacitet att implementera förodningen. Utifrån tanken om att en 

europeisering både kan uppkomma och uppfattas genom hur stark konvergensen är mellan 

EU:s och medlemsstaters instititioner i form av lagstiftning, normer och praktiker, så kan det 

även kunna utgöra ett verktyg för att uppfatta medlemsstatens anpassningsförmåga till EU 

(Silander och Öhlén, 2016, sid. 22-23). Ett top - down perspektiv kan även kompletteras med 

andra perspektiv, exempelvis med flernivåstyret som det europeiska samarbetet utgör och som 

medlemsstaterna ingår i (Silander och Öhlén, 2016, sid. 25). Teorier kring flernivå- och 

nätverksstyrning redogör för det nätverk som medlemsstaterna blir en del av vid inträdet till 

EU där nationalstaternas roll och maktbefogenheter i Europa utmanas allt eftersom fler nivåer 

och aktörer blir en del av medlemsstatens nätverk. Respektive medlemsstat ingår därmed i ett 

nätverk bestående av alla medlemsstaters politiska och administrativa nivåer samt den 

gemensamma europeiska nivån. Flernivåstyre eller det engelska begreppet governence kan 

definieras som styrning via flera nivåer i ett sammankopplat men komplext nätverk av flera 

offentliga och privata aktörer (ibid., sid. 25). Flernivåstyre har således ingen tydlig central 

maktkälla eller styre som vanligtvis förekommer i nationalstater och andra traditionella 

organisationsformer utan kan beskrivas som ”styrning utan styre”. EU är således en atypisk 

institution som agerar och dirigerar politiska frågor och beslutsfattande genom olika kanaler 

och aktörer och kan således betraktas som en institution som har tydliga element av ”styrning 

utan styre” (ibid., sid. 25). En utmaning för EU är då att balansera unionens maktanspråk 

mellan EU som en central och enhetlig institution med det pluralistiska flernivåstyresystemet 

utöver de konflikter som kan uppstå mellan EU-nivå och nationell nivå (Olsen, 2002, sid. 

924). Utmaningen resulterar i ett arbete med att definiera och organisera maktbalansen mellan 

de olika nivåerna inom flernivåsystemet. Strukturering av alla flernivåsystem sker oavsett om 

det gäller strukturer inom medlemsstaten, mellan medlemsstater eller mellan EU och 

medlemsstaterna (ibid., sid. 924). Olsen definierar en europeiseringsprocess som beskrivs som 

Central penetration of national systems of governance som kommer att utgöra den här 

studiens kontextuella basis gällande europeisering på kommunal nivå (ibid., sid. 924). 

Europeiseringen påverkar den kommunala nivån i medlemsstaten genom EU:s krav på 

anpassning av alla politiska och administrativa nivåer i flernivåsystemen till EU:s centrala 

institutioner (ibid., sid. 924). Anpassningsförmågan utgörs sedan av faktorer som hur 

medlemsstaterna lyckas införliva lagstiftning, normer och institutionella praktiker i sina 

nationella institutioner och ramverk (Silander och Öhlén, 2016, sid. 22). 

  

2.3 Sammanfattning  

Definitionen av begreppet och fenomenet europeisering för den här studien är den vertikala 

styrningen som sker genom implementeringen av den gemensamma EU- rätten med syfte att 
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konvergera medlemsstaternas institutioner till ett gemensamt europeiskt juridiskt ramverk. 

Därmed antar studien ett top- down perspektiv från EU:s centrala institutioner till 

medlemsstaternas politiska och administrativa nivåer. Trots det geografiska avståndet mellan 

den centrala europeiska nivån och den kommunala nivån så ska alla nivåer i flernivåsystemet 

anpassas till EU:s institutioner (Olsen, 2002, sid. 924) i form av exempelvis lagstiftning, 

normer, idéer och institutionella praktiker (Silander och Öhlén, 2016, sid. 22). Den allmänna 

dataskyddsförordningen (2016/679) utgör som en del av EU-rätten, en bindande rättsakt som 

alla medlemsstater och administrativa nivåer är ålagda att implementera (Europeiska unionen, 

2018). Således kan medlemsstatens kommunala nivå konvergeras och anpassas till ett 

europeiskt juridiskt ramverk inom området för skydd av fysiska personers personuppgifter 

genom implementeringen av förordningen. Den offentliga förvaltningen i varje medlemsstat 

blir oavsett administrativ nivå därmed en central aktör i implementeringsprocessen för att 

respektive myndighet anpassas till EU:s institutioner. Den grad av konvergens och 

samvariation som finns mellan nivåerna kan utforskas genom att studera 

implementeringsprocessen i kommunen och den kapacitet som kommunen besitter i 

implementeringsprocessen (Silander och Öhlén, 2016, sid. 22). Definitionen av 

europeiseringen på kommunal nivå utgår därmed ifrån kommunens förmåga att anpassa sig 

till den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) som avgör om det kan uppfattas en 

konvergens mellan EU som central institution och den svenska kommunen inom området för 

skydd av personuppgifter.   
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Kapitel 3. Teoretiskt ramverk  
Forskningen kring implementeringsprocesser är en tämligen ung, mångfacetterad och 

mångvetenskaplig teorisamling som används inom flera vetenskapliga grenar. Implementering 

betyder kortfattat ”att genomföra något”, exempelvis kan det handla om ett uppdrag eller 

projekt som ska genomföras inom den ansvariga verksamheten (Vedung, 2016, sid. 22, 29). 

Den offentliga förvaltningen kan dock uppdras att även implementera mer övergripande mål 

och idéer för att förändra verksamhetens funktion eller karaktär (Vedung, 2016, sid. 22). 

Implementeringsprocesser sker inte bara i den offentliga förvaltningen utan även privata 

organisationer uppdras av den interna ledningen att implementera exempelvis strategier, idéer 

eller nya rutiner för att förändra organisationens struktur eller arbetsfördelning eller för att 

omstrukturera enskilda verksamheter (ibid., sid. 29).  

 

3.1 Implementeringsstyrning av den offentliga förvaltningen 

För att kunna analysera implementeringsprocessen av den allmänna dataskyddsförordningen 

(2016/679) i en svensk kommun så kan det vara av betydelse att först beskriva den kedja som 

definierar hur den offentliga förvaltningen styrs. Statsvetaren och förvaltningsforskaren 

Lennart Lundquist publicerade 1987 verket; Implementation steering; an actor- structure 

approach, där Lundquist redogör för implementeringsstyrning som kan beskrivas som makt- 

och styrningsrelationer i form av kedjor där de olika aktörernas positioner är givna utifrån 

sina funktioner i styrningskedjorna (Lundquist, 1987, sid. 70). Lundquist preciserar att 

implementeringsstyrningen genomförs genom tre nivåer: förvaltningsstyrning, 

organisationsstyrning och samhällsstyrning (Lundquist, 1987, sid. 71).  

 
3.1.1 Förvaltningsstyrning och top-down perspektivet 

Förvaltningsstyrningen utgör den första fasen i kedjan av implementeringsstyrning och 

beskriver hur de folkvalda politiska organen styr den offentliga förvaltningen (Lundquist, 

1987, sid. 71). Den styrning som förekommer inom den offentliga förvaltningen benämns som 

organisationsstyrning och kommer i olika former exempelvis genom att chefer eller ledningen 

inom den offentliga organisationen styr sina anställda (Lundquist, 1987, sid. 71). 

Legitimiteten för de politiska besluten som ska implementeras återfinns hos de folkvalda 

politiska organen och därmed kan förvaltningsstyrningen beskrivas som en ”en legitimerande 

styrningskedja” som legitimerar de politiska besluten (Lundquist, 1987, sid. 70–71). Genom 

förvaltningsstyrningen kan därmed aktör B ses som ansvarig för att implementera det 

politiska beslutet som fattats av det politiska organet som är aktör A (Lundquist, 1987, sid. 76 

- 77). Den offentliga förvaltningens uppgift är därmed att realisera eller utföra uppdrag för de 

politiska organen och har således inget egenintresse att hänvisa till (Lundquist, 1992, sid. 55). 

Definitionen av makten som utövas inom fasen av förvaltningsstyrning definierar Lundquist 

som ett maktförhållande mellan aktör A och aktör B som utgörs av att aktör A påverkar aktör 

B i en viss riktning (Lundquist, 1987, sid. 33). De politiska organen eftersträvar därmed 

genom förvaltningsstyrningen att den offentliga förvaltningen implementerar de politiska 

besluten på det sätt som de politiska organen önskar, vilket formellt bör ske eftersom den 

offentliga förvaltningen saknar egenintressen (Lundquist, 1992, sid. 72, 55).  

 

Förvaltningsstyrningens riktning kan sägas korrespondera med ett top- down perspektiv 

gällande hur styrningen färdas genom implementeringskedjan. Top- down perspektivet på 

implementeringsprocessen mellan EU och medlemsstatens institutioner korrelerar med 

Lundquists beskrivning av maktförhållandet mellan aktör A och aktör B i 
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förvaltningsstyrningen där EU:s institutioner som den styrande aktören söker att formellt 

påverka medlemsstaternas institutioner i en viss riktning (Lundquist, 1987, sid. 33).  

Målet för förvaltningsstyrningen utgörs av EU:s mål att anpassa medlemsstaternas 

institutioner till ett gemensamt juridiskt ramverk som utgörs av EU- rätten. EU:s politiska 

organ eftersträvar därmed en konvergens mellan medlemsstaten och EU:s institutioner så att 

alla administrativa och politiska nivåer blir en del av EU:s gemensamma ramverk (Olsen, 

2002, sid. 924). EU är därmed mån om att medlemsstaternas lokala nivåer konvergeras till 

EU:s centrala institutioner (ibid., sid. 924). Kommunen som ska konvergeras till EU:s 

institutioner och gemensamma ramverk måste därmed besitta en viss anpassningsförmåga för 

att EU:s mål genom styrningen ska uppfyllas. Fasen av förvaltningsstyrning mellan EU och 

kommunen kan dock avvika på grund av ett antal faktorer (Lundquist, 1992, sid. 72 - 73). 

Avståndet mellan de centrala politiska organen som har fattat beslutet om förordningen och de 

tjänstepersoner inom den offentliga förvaltningen i varje medlemsstat som ska implementera 

beslutet kan betraktas som stort eftersom det överskrider flera territoriella områden samt 

politiska och administrativa nivåer. Ju större avståndet är i förvaltningsstyrningen mellan den 

styrande aktören och den styrde aktören desto större är risken för att avvikelser sker i 

förvaltningsstyrningen (Lundquist, 1987, sid. 170). Utifrån implementeringsfasen i EU:s 

policyprocess har det redan framhållits att tjänstepersonerna i medlemsstaternas offentliga 

förvaltning har till uppgift att tolka den komplexa EU-rätten och implementera den inom sitt 

verksamhetsområde (Silander och Öhlén 2016, sid. 31). Implementeringen av EU- rätten i 

medlemsstaterna riskerar därmed att innefatta otydliga eller vaga riktlinjer som öppnar upp 

för att ett alltför stort tolkningsutrymme skapas för den offentliga förvaltningen som ska 

implementera beslutet (Silander och Öhlén, 2016, sid. 31). Tjänstepersonerna ska därmed 

tolka vad som kan vara en komplex eller vag lagtext och sedan applicera det i sin verksamhet 

(Lundquist, 1992, sid. 72). Implementeringsprocessen kan då påverkas av att verklighetens 

styrningskedja avviker från den formella styrningskedjan i förvaltningsstyrningen genom att 

tjänstepersonerna inte förstår implementeringsobjektet. Att förståelsen för 

implementeringsobjektet inte underhålls eller förs vidare på det sätt som det politiska organet 

önskar med styrningen kan resultera i att en diskrepans genomsyrar hela styrningskedjan 

(Lundquist, 1992, sid. 72 - 73).   

 

Förvaltningsstyrningen kan genomföras i olika styrningsformer beroende på objektet som ska 

implementeras i den offentliga förvaltningen. Implementeringsprocessen av den allmänna 

dataskyddsförordningen (2016/679) genomförs till stor del via direkt regelstyrning från EU:s 

politiska organ (Lundquist, 1992, sid. 80). Styrningens precision avgörs av hur tydligt 

formulerad implementeringsobjektet är där EU – förordningar kan beskrivas som styrning 

med en hög grad av precision mot medlemsstatens offentliga förvaltning (Lundquist, 1992, 

sid. 81). EU - direktiv innebär istället en således större autonom handlingsfrihet för den 

offentliga förvaltningen vid implementeringsprocesser eftersom direktivet grundlägger vilka 

målsättningar som ska uppnås av den berörda myndigheten (Europeiska unionen, 2018) 

Implementeringen av förordningen kan beskrivas som en process av regelstyrning som är den 

vanligaste styrningsformen av förvaltningsstyrning (Lundquist, 1992, sid. 81). Anledningen är 

att förordningen ska implementeras konkret och precist som dess lagtext avser.  

  

3.2 Analysmodeller och analysverktyg 
3.2.1 Analysmodell - ”förstå, vilja och kunna” 

För att kunna studera en svensk kommuns anpassningsförmåga till EU:s institutioner genom 

kommunens implementeringsprocess av den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) så 

ska en analysmodell konstrueras. Analysmodellen som kommer att grundlägga studiens 
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analys utgår ifrån Lennart Lundquists aktör-strukturcentrerade analysmodell för 

implementeringsstyrning där ett top- down perspektiv appliceras på styrningen genom 

implementeringsstyrningens första fas, förvaltningsstyrningen. I förvaltningsstyrningen utgör 

det styrande politiska organet aktör A som styr den offentliga myndigheten eller 

organisationen som utgör aktör B i styrningskedjan (Lundquist, 1987, sid. 33). Aktör B 

innehar i implementeringsprocessen tre egenskaper som utgörs av aktörens förmåga att förstå, 

att vilja och att kunna. Aktör A styr och utövar därmed makt över aktör B genom att påverka 

aktörens tre egenskaper för att implementeringen ska ske på det sätt som aktör A avser 

(Lundquist, 1987, sid. 78, 76).  

 

• Förstå: hänvisar till aktörens förmåga att förstå implementeringsobjektet. 

Förutsättningen för att förvaltningsstyrningen sker utan avvikelser är att aktör B 

förstår implementeringsobjektet så att objektet kan implementeras på det sätt som 

aktör A avser genom förvaltningsstyrningen (Lundquist, 1987, sid. 77).  

• Kan: hänvisar till aktörens kapacitet i implementeringsprocessen och om aktören har 

de resurser som krävs att implementera objektet i form av ekonomiska resurser, 

information, personal och material (Lundquist, 1987, sid. 78).  

• Vill: hänvisar till aktörens preferenser gällande implementeringsprocessen som kan 

innefatta bland annat mål och idéer. Preferenserna kan gälla hur aktör B:s mål ser ut i 

implementeringsprocessen eller hur aktör B anser att implementeringsprocessen bör se 

ut (Lundquist, 1987, sid. 78). 

Analysmodellens nivå utgörs dock av maktförhållandet mellan två individuella aktörer. Den 

individuella analysmodellen belyser därmed ett dualistiskt förhållande mellan aktörerna och 

den kommunikation som sker mellan dem och som kan användas för att analysera individuella 

aktörer i implementeringsprocessen (Lundquist, 1987, sid. 76, 79). Den här studien är istället 

främst intresserad av styrningsförhållandet mellan aktörer i en kollektiv och aggregerad form. 

Analysmodellen kommer därmed att användas som en kollektiv modell på grund av att 

analysobjektet utgörs av en kollektiv aktör i form av en organisation.   

 
3.2.2 Kommunens anpassningsförmåga: kapabiliteter och prioriteter 

Analysmodellen ”kan, vilja och förstå” syftar främst på förhållandet mellan individuella 

aktörer som enligt Lundquist inte kan appliceras på kollektiva aktörer eftersom det kan 

resultera i att implementeringsstyrningens kedja förenklas i allt för stor utsträckning 

(Lundquist, 1987, sid. 79). Lundquist har därmed skapat en analysmodell av kan, vilja och 

förstå som ska användas på kollektiva aktörer. Implementeringsstyrningens komplexitet 

utgörs av att både kollektiva och individuella aktörer är en del av implementeringsprocessen 

och styrningen (ibid., sid. 79). Att särskilja kollektiva och individuella aktörer är således 

väsentligt för att kunna genomföra en rättvis implementeringsanalys (Lundquist, 1987, sid. 

80). EU:s förordning som implementeras av den svenska kommunen utgör således en 

styrningsrelation mellan två kollektiva enheter och även ett exempel på förvaltningsstyrning 

mellan ett politiskt organ och en offentlig organisation. Kommunens anpassningsförmåga till 

EU kan därmed analyseras utifrån en kollektiv modell där aktörens tre egenskaper ”förstå, 

vilja och kunna” i implementeringsprocessen översätts till kommunens ”kapabiliteter och 

prioriteter” (Lundquist, 1987, sid. 87). Analysmodellen ”förstå, vilja och kunna” blir i ett 

förhållande med kollektiva aktörer mer komplex eftersom dimensionen av organisering 

adderas i analysmodellen (Lundquist, 1987, sid. 86). Processen av organisering som pågår 

genom implementeringsprocessen aggregerar därmed kommunens resurser och preferenser till 
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organisationens kapabiliteter och prioriteter i implementeringsprocessen (Lundquist, 1987, 

sid. 95, 119). Kommunens kollektiva ”förståelse” i implementeringsprocessen kan dock 

betraktas som svårare att analysera eftersom det är oklart om ett kollektiv kan inneha en 

enhetlig förståelse på det sätt som individuella aktörer kan enligt Lundquist. De individuella 

tjänstepersonerna som arbetar med att genomföra implementeringen kan däremot besitta en 

viss grad av förståelse för implementeringsobjektet och förståelsen i 

implementeringsprocessen skulle därmed kunna undersökas på individnivå inom 

organisationen (Lundquist, 1987, sid. 87). Utifrån Lundquists rekommendationer om 

analysmodellen för kollektiva aktörer så utesluts därmed en organisations förståelse från 

analysmodellen. 

 
3.2.2.1 Kommunens prioriteter 

Aktörens vilja översätts i den kollektiva modellen till organisationens prioriteter som avgörs 

av organisationens preferenser (Lundquist, 1987, sid. 87). Aktör A som i den här 

styrningskedjan av förvaltningsstyrning utgörs av EU kan beskrivas föra vidare mål och 

övergripande idéer till aktör B som utgör kommunen (Lundquist, 1987, sid. 95). Målet för EU 

är därmed att få kommunen att uppfylla förordningens mål som så att kommunens 

organisation införlivas i EU:s juridiska ramverk som utgörs av EU- rätten. De preferenser som 

kommunen sedan formar i implementeringsprocessen och aggregerar till prioriteter är därmed 

grundade i de operativa mål som kommunen antar för att uppfylla EU:s krav och vilja i 

förvaltningsstyrningen. Kommunen styrs i sig även av sin egen ledning genom en process av 

organisationsstyrning som innebär att underordnade inom organisationen styrs av ansvariga 

chefer eller kommunledningen i implementeringsprocessen (Lundquist, 1987, sid. 71). 

Avvikelser som kan förekomma i förvaltningsstyrningen kan därmed bero på 

organisationsstyrningen inom den berörda myndigheten (Lundquist, 1992, sid. 73). 

Individuella preferenser i form av individuella tjänstepersoners mål och idéer oavsett om de är 

ansvariga chefer eller enskilda tjänstepersoner som kan finnas inom organisationen 

aggregeras i implementeringsprocessen till prioriteter. Det finns därmed också en risk för att 

olika mål utvecklas bland olika individer inom organisationen som resulterar i att 

implementeringsprocessen inte genomförs enligt tydliga målsättningar (Lundquist, 1987, sid. 

104). 

 
3.2.2.2 Kommunens kapabiliteter 

De resurser som kommunen innehar i implementeringsprocessen kan i aggregerad form 

beskrivas som kommunens kapabiliteter (Lundquist, 1987, sid. 87). Vilken mängd och vilken 

typ av resurser som kommunen innehar i implementeringsprocessen avgör därmed 

kommunens kapabiliteteter och även kommunens förmåga att påverka sin organisation och 

omgivning (ibid., sid. 105). Organisationens tillgång till resurser avgörs till stor del av 

organisationens strategier för att extrahera och bibehålla resurser från omgivningen 

(Lundquist, 1987, sid. 96, 106).  

 

Lundquist delar upp en organisations resurser i implementeringsprocessen i fyra olika typer 

av resurser: informativa, personella, materiella och legitimerande resurser (Lundquist, 1987, 

sid. 96). Legitimerande resurser kommer inte att användas som en variabel i den här resursen 

då den till större del är lämplig att använda vid studier som studerar hur organisationer styr 

sina underordnade organisationer medan vårt fokus utgörs av ett top- down perspektiv från 

EU på kommunen genom förvaltningsstyrning (Lundquist, 1987, sid. 138). 
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• Informativa resurser kan utgöras av den kunskap som kan extraheras från 

omgivningen i form av att erhålla eller köpa in tjänster, stöd och information från 

andra organisationer eller omgivningen (Lundquist, 1987, sid. 136). Information kan 

också utgöras av de instruktioner som kommunen får från den styrande aktören för att 

implementera objektet beroende på hur direkt kommunikationen är mellan aktör A och 

aktör B. Vilken typ av och vilken mängd information som organisationen får tillgång 

till, påverkar därmed organisationens kapabiliteter i implementeringsprocessen 

(Lundquist, 1987, sid. 96, 107). Oavsett hur mycket resurser organisationen besitter så 

är information och instruktioner från den styrande aktören grundläggande för att en 

implementeringsprocess ska kunna genomföras (Lundquist, 1987, sid. 107).  

 

• Materiella resurser kan beskrivas som de mest grundläggande resurserna för 

organisationens kapabiliteter i implementeringsprocessen eftersom materiella resurser 

i form av ekonomiska resurser behövs för att extrahera andra former av resurser i form 

av exempelvis teknisk utrustning. Organisationens förmåga eller strategier för att 

erhålla ekonomiskt stöd utgör en stor påverkansfaktor på hur 

implementeringsprocessen kommer att utspela sig. Vilka ekonomiska resurser och den 

finansiella situation som organisationen redan innehar innan 

implementeringsprocessen påbörjas kan även påverka implementeringsprocessens 

förfarande (Lundquist, 1987, sid. 138). 

 

• En organisations personella resurser utgörs av de meriter, kunskaper och erfarenhet 

som finns inom organisationen och bland de anställda tjänstepersonerna. 

Organisationen kan då försöka påverka sina personella resurser genom åtgärder som 

utbildning, rekrytering av personal som innehar en viss kunskap eller köp av tjänster. 

Organisationens behov av personella resurser samt organisationens ekonomiska 

resurser påverkar dock till stor del organisationens förmåga att öka organisationens 

personella resurser (Lundquist, 1987, sid. 96, 137).  

3.3 Sammanfattning  

Studien kommer sammanfattningsvis att utgå ifrån Lundquist teori om 

implementeringsstyrning som genom kedjans första fas av förvaltningsstyrning redogör för 

styrningskedjan mellan det politiska organet och den offentliga myndigheten som ska 

implementera ett politiskt beslut eller ny lagstiftning (Lundquist, 1987, sid. 71). Genom 

förvaltningsstyrningen kan EU sägas söka konvergera medlemsstatens politiska och 

administrativa nivåer till EU:s centrala insitutioner (Olsen, 2002, sid. 924) genom att EU-

rätten ska implementeras i medlemsstaternas nationella ramverk. Följaktligen kan 

medlemsstaternas offentliga myndigheter anpassas till EU:s institutioner om de når upp till de 

juridiska krav som EU ställer i form av EU- rätten. Kapabiliter och prioriteter utgör enligt 

Lundquist benämningen på organisationens aggregerade resurser och preferenser i 

implementeringsprocessen som aggreggeras eftersom organisationer utgör och agerar i form 

av kollektiva aktörer (Lundquist, 1987, sid. 95, 119). Kommunens resurser kommer dock att 

undersökas var för sig och utgörs av kommunens informativa, personella och materiella 

resurser som slutligen kommer att försöka sammanfattas som kommunens kapabiliteter 

(Lundquist, 1987, sid. 96). Studien ska då även ta hänsyn till kommunens preferenser som i 

aggregerad form benämns som prioriteter i implementeringsprocessen och som utgörs av de 
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målsättningar och idéer som formas inom kommunen för att nå upp till de krav som 

förordningen ställer (Lundquist, 1987, sid. 95, 119). 
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Kapitel 4. Forskningsdesign och metod 

4.1 Val av forskningsdesign  

Val av forskningsdesign och metod har enligt Robert K Yin grund i vilken typ av 

forskningsfråga som ställs. Forskningsfrågor kan implicera antingen ett kvantitativt eller 

kvalitativt perspektiv och de olika perspektiven besvaras lämpligast utifrån olika metodval 

och forskningsstrategier. Studier där forskningsfrågorna utgörs av beskrivande hur eller 

förklarande varför medför med största sannolikhet att konstrueras som fallstudier enligt Yin 

vilket även utgör grunden för den här studien (Yin, 1984, sid. 5 - 6). Studiens 

forskningsfrågor innehar både beskrivande och förklarande ambitioner som kan beskrivas 

utgöras av en kvalitativ ansats. Studiens karaktär kan även beskrivas som beskrivande med 

utredande element; innan forskaren kan analysera de kausala mekanismerna bakom ett visst 

förhållande så måste forskaren försöka klarlägga hur situationen eller förhållandet ser ut. 

Studiens öppnar därmed upp för att beskriva hur kommunens anpassningsförmåga till EU:s 

institutioner och den formella EU-rätten ser ut på ett visst sätt. Förklarande och beskrivande 

forskningsfrågor i form av hur och varför antyder också att forskaren har en liten kontroll 

över ett fenomen som kan bero på att fenomenet är aktuellt eller är outforskat som ger 

utrymme för nya hypoteser att framkomma (Yin, 1984, sid. 8 - 9). Studiens grundläggande 

forskningsfrågor om implementeringsprocessen kräver därmed en djupgående 

forskningsstrategi som en fallstudie skulle kunna erbjuda (Yin, 1984, sid. 13). Studiens 

forskningsfrågor och dess kvalitativa ansats resulterar i fallstudiedesignens lämplighet men 

andra möjliga strategier vore baserade på att genomföra fallstudier där flera fall är i fokus för 

studien. Anledningen till varför en multipel fallstudie inte har genomförts beror framför allt 

på tidsaspekten och på de ytterligare resurser som skulle krävas för att genomföra en multipel 

fallstudie. Att multipla fallstudier genomförs inom området utgör dock en potentiell möjlighet 

för den framtida forskningen för att erhålla en bredare förståelse för kommunernas 

anpassningsförmåga till EU. Sådana studier kan genomföras med syfte att i efterhand 

utvärdera flera kommuners implementeringsprocesser vilket inte är möjligt att göra eftersom 

den här studien undersöker de initiala förberedelserna inför förordningen som träder i kraft 

den 25 maj 2018. 

 

4.2 Val av fall 

Robert K Yin betonar även svårigheten inom fallstudiens forskningsdesign att både definiera 

vad fallstudien är ett fall av och att särskilja mellan vad som är fallet och vad som utgör 

analysobjektet. Ett fall kan uppfattas som olika ting i synnerhet beroende på vilken 

vetenskaplig inriktning som studien är en del av. Ett fall kan utgöras av exempelvis 

individuella personer, en organisation, historiska händelser och sociala eller politiska 

processer (Yin, 1984, sid. 21 och Bryman, 2016, sid. 60). Fallstudier är enligt Yin ett vanligt 

verktyg för att studera implementeringsprocesser men betonar även att sådana fall kan vara 

svåra att definiera (Yin, 1984, sid. 21). Statsvetenskapliga studier analyserar dock sällan fall i 

form av individer och är istället intresserade av just organisationer, institutioner samt politiska 

och sociala processer. Det är därmed svårt att applicera fallstudier inom den 

statsvetenskapliga inriktningen enligt kritiken som Yin framför även om en intressant aspekt 

betonas i svårigheten att skilja analysobjektet från fallet.  

 

Evert Vedung menar att det inom implementeringsforskningen är av stor vikt att beskriva 

implementeringsprocessen som ett fall av ett visst fenomen. Syftet är att skapa en kumulativ 

grund och bygga upp ett vetenskapligt ”förråd” för den framtida forskningen då en studies 

resultat kan upprätta nya förklaringsmodeller för den framtida forskningen (Vedung, 2016, 
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sid. 30). Fallet i vår studie utgörs av ett fall av fenomenet europeisering på kommunal nivå där 

kommunen utgör studiens analysobjekt. Den teoretiska grunden utgår ifrån den kedja av 

implementeringsstyrning som Lennart Lundquist lagt fram, där aktören EU genom 

förvaltningsstyrningen söker att anpassa medlemsstaterna till ett gemensamt europeiskt 

juridskt ramverk genom att EU- rätten införlivas i deras nationella ramverk (Lundquist, 1987, 

sid. 71). Kommunens anpassningsförmåga avgörs av kommunens kapabiliteter och prioriteter 

som vid implementeringsprocessen påvisar om kommunen uppvisar tecken på en konvergens 

till EU:s institutioner eller svårigheter att anpassa sig till förordningens juridiska krav 

(Silander och Öhlén, 2016, sid. 23). Tillgången till möjliga kommuner som kunde utgöra 

studiens analysobjekt avgjordes till stor del av det geografiska avståndet som råder till 

potentiella kommuner. Anledningen är att studien ämnar att genomföra besök i kommunen 

enligt Yins rekommendationer (Yin, 1984, sid. 13). Småländska kommuner utgjorde därmed 

naturligt urvalet av kommuner att studera eftersom besök i kommunen är en del av studiens 

metod. I synnerhet utgjorde mindre kommuner eller landbyggdskommuner potentiella fall för 

att studera hur mindre kommuners anpassningsförmåga till EU- rätten ser ut eftersom de kan 

inneha särskilt begränsade resurser i jämförelse med större kommuner. Den avgörande faktorn 

utgjordes dock av vilken kommun som svarade på förfrågan och som gav sitt medgivande till 

att studeras vilket skedde med Vaggeryds kommun. Den initiala kontakten med Vaggeryds 

kommun skedde via kommunens kansli genom kontakt med kommunens kanslichef. 

Kanslichefen informerades via mejl och telefonsamtal om studiens syfte och mål och 

godkände sedan min förfrågan att få studera kommunen. Vaggeryds kommun är därmed 

analysobjeketet i studien vars implementeringsprocess ska analyseras som ett fall av 

europeisering på kommunal nivå genom kommunens anpassningsförmåga till EU- rätten och 

den förordning som ska implementeras.  

 

4.3 Validitet i fallstudiedesignen 

Samhällsvetenskaplig forskning bär generellt med sig problematik gällande validitet på grund 

av avståndet mellan den teoretiska och den operativa nivån som råder inom 

samhällsvetenskaplig forskning. Svårigheten ligger då i operationaliseringsprocessen då 

teoretiska begrepp översätts till analytiska verktyg. En tvivelaktig operationalisering kan 

genom en dominoeffekt resultera i att felet upprepas genom hela studien (Esaiasson et al., 

2012, sid. 58). Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud särskiljer mellan 

begreppsvaliditet och resultatvaliditet där begreppsvaliditeten mäter hur väl de operationella 

analysverktygen överensstämmer med de teoretiska begreppen. Resultatvaliditeteten beror i 

sin tur på begreppsvaliditeten och avgör om studien mäter det som studien syftar till att mäta 

(Esaiasson et al., 2012, sid. 57). Flertalet av de begrepp som statsvetenskapen intresserar sig 

för kan betraktas som abstrakta och svåroperationaliserade (George och Bennet, 2005, sid. 19) 

Svårigheten att anlägga en god begreppsvaliditet som mäter hur väl de operationella 

analysverktygen överensstämmer med de teoretiska begreppen kan avhjälpas med fallstudier 

som öppnar upp för en djupgående studie av fenomenet (Esaiasson et al., 2012, sid. 57). 

Enligt George och Bennet anlägger fallstudier en grund för vad de definierar som hög 

konceptuell validitet (George och Bennet, 2005, sid. 19). Fallstudier ger därmed utrymme för 

att studera fenomenets kontextuella förhållande och jämföra fenomenets effekter mellan olika 

kontexter (Flyvbjerg, 2003, sid. 189 och George och Bennet, 2005, sid. 19). Statistiska 

metoder innehar därmed en ännu större risk att utveckla conceptual stretching enligt George 

och Bennet eftersom statistiska metoder inte genomför kontextuella jämförelser av fenomenet 

utan istället drar slutsatser ifrån ett tillräckligt stort slumpmässigt urval som kan vara 

symptom på ett flertal olika fenomen med andra orsaksförhållanden (George och Bennet, 

2005, sid. 19). Fallstudier kan därmed studera kausaliteten bakom ett fenomen eller 
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åtminstone hur fenomenets effekter uppträder än att beskriva vad symptomen är (Flyvbjerg, 

2003, sid. 193). När studien behöver redogöra för de kontextuella förhållanden av ett fenomen 

som ännu inte klarlagts så är fallstudien lämplig för att som Flyvbjerg nämner erhålla en 

praktisk och ”kontextberoende” kunskap (Flyvbjerg, 2003, sid. 189). Flyvbjerg beskriver en 

sådan process som en typisk inlärningsprocess då forskaren söker att lära sig mer om fenomen 

och dess förhållanden (ibid., sid. 187).  

 

Begreppet europeisering besitter enligt Claudio Radeaelli en betydlig risk av conceptual 

stretching som innebär att begreppet utvidgas till att innehålla ett flertal olika definitioner. 

Anledningen är de flertalet olika definitioner av begreppet europeisering som har framkommit 

sedan forskningen om europeiseringen intensifierades under 1990 – talet (Radaelli, 2000, sid. 

1). Det bästa alternativet är således att utgå ifrån en definition av begreppet europeisering som 

redan är etablerad inom forskningsdisciplinen vilket dock kan uppfattas vara en del av 

problematiken (Radaelli, 2000, sid. 1 och Olsen, 2002, sid. 1). Radaellis uppfattning om att 

begreppet europeisering riskerar att lida av conceptual stretching kan dock utmanas av 

George och Bennet och Johan P Olsen som beskriver begreppet europeisering som ett och 

samma fenomen som uppträder på olika sätt i olika kontexter. Europeisering kan därmed 

beskrivas verka genom olika processer av institutionell förändring som pågår på flera olika 

konceptuella nivåer (Olsen, 2002, sid. 923). Kontextuella skillnader mellan europeisering på 

kommunal och nationell nivå kan särskiljas genom att fenomenet undersöks i dess praktiska 

miljö (Yin, 1984, sid. 13). Europeiseringen på kommunal nivå kan därmed yttras genom andra 

effekter än på exempelvis nationell nivå men trots allt vara en del av samma ursprungliga 

fenomen. Forskningen om hur europeiseringen yttrar sig på nationell nivå har dominerat 

forskningen så fallstudier kan vara ett bra verktyg för att erhålla mer kontextuell kunskap om 

förutsättningarna som råder på den kommunala nivån (Wennerhag och Scaramuzzino, 2017, 

sid. 152).   

 

4.4 Val av metod 

Styrkan med fallstudier är att forskningsdesignen ger möjligheter till att studera olika typer av 

material som resulterar i ett omfattande perspektiv av analysen. Fallstudier öppnar därmed 

upp för både kvalitativa och kvantitativa metoder beroende på vad som utgör studiens strategi 

och mål (Yin, 1984, sid. 13). Att fallstudier möjliggör och kan innefatta flera olika metodval 

och analysmaterial innebär också att det inte finns en klar uppsättning utav metoder inom 

området för fallstudier (ibid., sid. 18). Forskningsdesignen bakom en fallstudie avgörs av vad 

som utgör den lämpligaste strategin för att nå svaret på forskningsfrågorna (ibid., sid. 19). 

 
4.4.1 Genomförande av intervjuer  

Studiens metod utgörs av personliga intervjuer som genomfördes med relevanta 

tjänstepersoner i kommunen som studeras. Studiens forskningsfrågor som kan beskrivas som 

hur-frågor antyder studiens beskrivande och till viss del förklarande ambitioner som därmed 

kräver en forskningsdesign som tillåter att fenomenet kan studeras mer djupgående (Yin, 

1984, sid. 6). Studien söker som Flyvbjerg beskriver ”en kontextberoende kunskap” som kan 

utvinnas genom interaktion med individer i den praktiska miljön (Flyvbjerg, 2003, sid. 189 

och Yin, 1984, sid. 13). Intervjuer med en kvalitativ ansats utförs till skillnad från 

standardiserade frågeundersökningar genom semistrukturerade eller ostrukturerade personliga 

intervjuer med respondenten eller informanten. Samtalet definieras av ett mer flexibelt samtal 

med syfte att inhämta en kontextberoende kunskap från respondenten. Intervjuaren bör 

därmed vara noga med att införliva den relevanta kontexten och temat i intervjun så att 

intervjuaren når den kunskap som den behöver för sin studie (Mason, 2002, sid. 62). 
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Kvalitativa metoder kan öppna upp för studier av institutioner och processer (Mason, 2002, 

sid. 1) genom att förstå hur medlemmarna i en institution resonerar och uppfattar 

institutionens strukturer som medför begränsningar och möjligheter för medlemmarna 

(Lundquist, 1987, sid. 100 - 101). Genom personliga intervjuer med tjänstepersoner inom 

kommunen kan en förståelse utvinnas för hur den kommunala organisationen fungerar och 

varför de anställda agerar på ett visst sätt, vilka strukturer som begränsar deras val eller får 

dem att handla på ett visst sätt (Esaiasson et al., 2012, sid. 252). De personliga intervjuerna 

kan innehålla både element från respondentundersökningar och informantundersökningar. 

Respondentundersökningar kan genomföras i form av både intervjuer eller 

frågeundersökningar där det är respondenternas upplevelser som är i centrum (Esaiasson et 

al., 2012, sid. 228). Vid informantundersökningar ska informanterna informera och beskriva 

fenomenet som studeras medan respondenterna ska beskriva sina uppfattningar och 

upplevelser om fenomenet (Esaiasson et al., 2012, sid. 227 - 228). Det kan vara svårt att dra 

en exakt gräns för hur intervjuerna kommer att te sig på grund av studiens kvalitativa ansats. 

De personliga intervjuerna genererar kvalitativa data som i grunden är baserade på 

tjänstepersonernas egna upplevelser och förståelse i implementeringsprocessen. Intervjuerna 

kan dock beskrivas i huvudsak anta informantkaraktär eftersom tjänstepersonerna beskriver 

de kommunala verksamheternas funktion i implementeringsprocessen utifrån den kunskap 

som informanterna besitter (Esaiasson et al., 2012, sid. 227). De personliga intervjuerna 

genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer som innebär att intervjuerna genomfördes 

med hjälp av standardiserade frågor som ställdes till informanterna. Semistrukturerade 

intervjuer lämnar dock även utrymme för följdfrågor för att informanterna ska få möjlighet att 

utveckla sitt resonemang och för att intervjuaren ska få möjlighet att nå kärnan av 

informanternas resonemang (Bryman, 2016, sid. 468). Intervjuaren har i semistrukturerade 

intervjuer även möjlighet att lägga till nya frågor vid intervjun och därmed kan intervjuernas 

gång variera (ibid., sid. 468).  

 
4.4.2 Urval av intervjupersoner 

De standardiserade frågorna berörde kommunens preferenser och resurser som kan indikera 

vilka kapabiliteter och prioriteter kommunen besitter i implementeringsprocessen. Syftet med 

metodvalet är att utvinna vad som utgör kommunens kapabiliteter och prioriteter i 

implementeringsprocessen. Det sker lämpligast genom att genomföra personliga intervjuer 

med de tjänstepersoner som kan beskrivas som relevanta i implementeringsprocessen. Det kan 

handla om tjänstepersoner vars arbetsuppgifter relaterar till implementeringen av den 

allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) eller som innehar ansvaret för att organisera 

eller leda processen. På så sätt kan kunskapen om hur implementeringsprocessen samordnas 

och organiseras inom kommunen nås. Vid den initiala kontakten med kanslichefen på 

kommunen som ska studeras framkom existensen av en kommunövergripande arbetsgrupp 

som arbetar med implementeringen av den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679). I 

arbetsgruppen ingår både kanslichefen och IT – chefen som därmed kan beskrivas som 

tjänstepersoner med ansvarig och organiserande funktion i implementeringsprocessen. 

Intervjuer genomförs därmed med kanslichefen och IT - chefen samt en 

kommunadministratör på kanslikontoret vars arbetsuppgifter till stor del involverar 

behandling av fysiska personers personuppgifter. Målsättningen med intervjuerna är att de ska 

erbjuda studien kunskap om vilka samlade resurser i form av kapabiliteter som kommunen har 

tillgång till eller som kommunen extraherar från omgivningen för att uppnå förordningens 

krav. Detsamma gäller för vilka prioriteter som kommunen uttrycker och innehar i 

implementeringsprocessen. En problematik är att endast tre intervjuer genomfördes, som kan 

betraktas utgöra ett för litet urval för att studien ska kunna härleda generaliserande slutsatser 
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om kommunens anpassningsförmåga till EU:s institutioner i den lokala 

implementeringsprocessen. Analysen kommer därmed att kompletteras med dokumentation i 

form av styrdokument. Tillgängliga styrdokument kan besvara vilka aggregerade preferenser i 

form av prioriteter som grundlägger implementeringsprocessens riktning samt vilken struktur 

som kommunen innehar i relevanta verksamhetsområden där behandling av personuppgifter 

sker. 

 
4.4.3 Analysmaterial och analysprocess 

Det allra första steget i analysen är dokumenteringsprocessen vars syfte är att samla in 

studiens analysmaterial i form av text- och ljudmaterial från intervjuerna. Studien utgår från 

en kvalitativ metodologisk ansats som grundlägger den induktiva behandlingen av 

analysmaterialet som kommer att utgöras av ljudupptagningar från de personliga 

samtalsintervjuerna, potentiella minnesanteckningar samt det slutliga transkriberade 

materialet. Intervjuerna spelas med informanternas tillstånd in för att sedan transkriberas för 

att en analys av materialet ska kunna utföras. Inspelningen av intervjuerna är grundläggande 

för att ha tillgång till ett fullständigt analysmaterial men även för att intervjuaren ska kunna 

fokusera på intervjun och på att följa upp vad informanten säger istället för att fokusera på att 

skriva ner så mycket minnesanteckningar som möjligt (Bryman, 2016, sid. 479). För att 

komplettera analysmaterialet från intervjuerna så utgör även kommunens styrdokument eller 

övrig strategisk dokumentation underlag till analysen om sådan dokumentation kan relateras 

till implementeringsprocessen. Det kan handla om styrdokument och dokumentation där det 

framkommer målsättningar eller rutiner för hur verksamheten ska arbeta inom olika 

verksamhets- och ämnesområden. Studien använder sig därmed av otryckt material i form av 

Vaggerdys kommuns Integritetspolicy som upprättades av kommunstyrelsen 2002-01-09 § 4, 

samt Vaggeryds kommuns IT- säkerhetspolicy som upprättades 2008-04-10 där ansvarig för 

styrdokumentet utgörs av IT- enheten samt IT- chefen. Även om ansvaret för styrdokument 

ligger på IT- enheten så framgår det inte vilket politiskt organ inom kommunen som 

fastställde styrdokumentet. IT-säkerhetspolicyn är inte heller tillgänglig via kommunens 

hemsida utan översändes av kommunens IT- chef inför analysen. Andra styrdokument eller 

arbetsbeskrivningar som relaterar till kommunens arbete med informationssäkerhet eller 

dokumenterade rutiner för informationssäkerhet är även intressanta för att studera 

kommunens anpassningsförmåga. Ett problem har dock utgjorts av att styrdokument gällande 

informationssäkerhet inom kommunen saknas vilket kommer att framgå av kapitel 6 som 

utgör studiens analysdel. Detsamma gäller för övergripande riktlinjer för behandling av 

personuppgifter utöver kommunens integritetspolicy.  

 

Analysmaterialet som består av det transkriberade intervjumaterialet samt kommunens 

styrdokument analyseras med stöd av Lundquists analysmodell enligt de faktorer som avgör 

en organisations kapabiliteter och prioriteter. En organisations kapabiliteter utgörs därmed av 

vilka informativa, materiella och personella resurser som en organisation innear och 

extraherar i implementeringsprocessen och som indikerar kommunens kapacitet och således 

även anpassningsförmåga till EU:s institutioner (Lundquist, 1987, sid. 96). Sedan följer de 

preferenser i form av mål och idéer som kommunen innehar för att planera och styra 

implementeringsprocessen för att uppnå förordningen (Lundquist, 1987, sid. 95). 

Systematiseringen av analysmaterialet sker genom att informanternas svar kategoriseras enligt 

de tre typerna av resurser som Lundquist har lagt fram i sin teori om implementeringsstyrning 

men även vilka preferenser som kan utvinnas från intervjuerna. Citat från informanterna i 

intervjuerna används för att stödja analysen utifrån de kategorier av resurser och preferenser 

som kan utvinnas från intervjuerna. 
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4.4.4 Etiska frågor och författarens roll i intervjuer 

Intervjuer kan beskrivas som en av de mest frekvent använda kvalitativa metoderna. Om 

intervjuaren lyckas nå kunskap från informanterna inom organisationen beror dock till stor del 

på informanternas förmåga och vilja att formulera, minnas och systematisera sin kunskap 

(Mason, 2002, sid. 64). Detsamma gäller för intervjuarens förberedelser inför intervjuerna 

men även dennes verbala förmåga och hur frågorna har formulerats. Kunskapen i intervjuerna 

kan beskrivas som situationsbaserad till den grad att kunskapen kan sägas utvinnas och 

reproduceras i interaktionen mellan intervjuaren och den som intervjuas (Mason, 2002, sid. 

64).  

 

Personliga intervjuer kan definieras av en personlig interaktion mellan individer, i synnerhet 

när intervjuerna sker på plats och inte på per telefon. Personliga intervjuer kan därmed 

beskrivas innebära fler risker för att informanten påverkas av omedvetna faktorer genom 

interaktionen med intervjuaren (Esaiasson et al., 2012, sid. 235). Det kan många gånger vara 

svårt att vara medveten om alla risker i synnerhet när det handlar om faktorer som kön och 

åldersgrupp som är svåra att kontrollera (Esaiasson et al., 2012, sid. 235). En risk när vi 

undersöker en offentlig organisations förmåga är att informanterna kommer att anpassa sina 

svar av lojalitet till organisationen för att organisationen eller verksamheten ska framstå på ett 

visst sätt (ibid., sid. 235). Det finns även en risk för att frågor om organisationens kapacitet 

kan framstå som känsliga att beröra, så det kan därmed vara svårt att utvinna en helt objektiv 

verklighet ur intervjuerna förutsatt att det finns en objektiv kunskap att inhämta. Etiska frågor 

handlar också om att få medgivande och godkännande från informanten för medverkan i 

intervjuer och för att intervjuerna får spelas in. En förutsättning är också att intervjuaren är 

tydlig med hur intervjun kommer att genomföras och att informanten godkänner intervjuns 

förutsättningar. En annan fråga är hur informanternas anonymitet ska hanteras. 

Statsvetenskapliga studier studerar naturligt den offentliga förvaltningen där transparens utgör 

en viktig del i den demokratiska processen men ur ett forskningsetiskt perspektiv så är 

medgivande grundläggande för att studien ska kunna genomföras. Intervjupersonerna är 

identifierbara om deras position i kommunen avslöjas vilken är fråga som löstes genom 

kommunikation med informanterna om vad de kände sig bekväma med att avslöja eller om de 

istället var intresserade att vara helt anonyma. Informanterna kommer därmed att beskrivas 

genom vilken position de har inom organisationen samt vilken kommun som utgör 

analysobjektet.  

 

Kapitel 5. Bakgrund till den allmänna dataskyddsförordningen 
(2016/679) 

5.1 Förordningens syfte och mål inom den Europeiska unionen (EU) 

Den allmänna dataskyddsförordningens fullständiga juridiska titel är: ”Europaparlamentet och 

rådets förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 

95/46/EG” (2016/679), även kallad General Data Protection Regulation (GDPR).  

Syftet med förordningen kan härledas ifrån EU:s juridiska grundvalar som reglerar EU-

medborgares grundläggande rättigheter och friheter (Europaparlamentets och rådets 

förordning, 2016/679). Skydd av personuppgifter regleras enligt dessa grundvalar som en 

mänsklig fri- och rättighet som ska skyddas och garanteras av EU:s medlemsstater och 

förordningen har därmed ett omfattande stöd i de grundläggande rättsdokumenten i form av 

konventioner och fördrag som reglerar och omfattar EU:s och medlemsstaternas institutioner. 
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Basis för tolkningen av individers och fysiska personers skydd av personuppgifter kan därmed 

bland annat härledas till artikel 8 i ”Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna” (2010/C 83/02) som bland annat understryker varje individs rätt till skydd av 

personuppgifter, individers rätt till samtycke av behandling av personuppgifter och rätt till 

tillgång och begäran om rättelse av personuppgifter (Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna”, 2010/C 83/02).  

 

Förordningens övergripande mål och syfte beskrivs i förordningens inledning som redogör för 

de skäl som grundlägger förordningen. Den allmänna dataskyddsförordningens syfte beskrivs 

enligt skäl 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (2016/679) vara att främja 

standardiseringen av medlemsstaternas lagstiftning om skydd av fysiska personers 

personuppgifter inom unionen. Förordningen ska även säkerhetsställa EU-medborgares 

likvärdiga rättigheter vid behandling av personuppgifter oavsett vilken medlemsstat som 

behandlingen av personuppgifterna sker inom (Europaparlamentets och rådets förordning, 

2016/679). Det inkluderar även geografiska territorier utanför EU som innebär att även 

organisationer utanför EU som hanterar EU- medborgares personuppgifter måste följa 

förordningen och inte den lagstiftning som råder inom det territorium som organisationen 

befinner sig inom (Europaparlamentets och rådets förordning, 2016/679). Den allmänna 

dataskyddsförordningens syfte och mål beskrivs i skäl 9 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (2016/679) att fortsatt ligga i linje med det tidigare dataskyddsdirektivets 

(95/46/EG) mål som antogs av Europaparlamentet 1995. Direktivet beskrivs dock inte ha fått 

den effekt gällande standardisering och harmonisering av lagstiftningen inom EU:s 

medlemsstater som EU hade åsyftat med direktivet. Den nationella implementeringen av 

direktivet har istället föregåtts av alltför stora skillnader mellan medlemsstaterna så att en 

harmonisering av lagstiftningen inte har uppnåtts inom unionen (Europaparlamentets och 

rådets förordning, 2016/679). En bestående rättsosäkerhet och ett alltför varierande skydd av 

fysiska personers personuppgifter inom EU kan i sin tur utgöra hinder för den ekonomiska 

utvecklingen eftersom det snedvrider konkurrensen och den fria rörligheten mellan 

medlemsstaterna som utgör fundamentet för EU- samarbetet (Europaparlamentets och rådets 

förordning, 2016/679). Förordningen syftar därmed enligt skäl 2 i Europaparlamentets och 

rådets förordning (2016/679) även att bidra till den ekonomiska utvecklingen och den 

ekonomiska konvergensen inom den gemensamma marknaden genom att vara ett verktyg som 

ska garantera säkerhet och rättvisa för medlemsstaternas medborgare.  

 

Ett annat skäl till behovet av en mer omfattande lagstiftning på området för skydd av fysiska 

personers personuppgifter beskrivs i skäl 6 i Europaparlamentets och rådets förordning 

(2016/679) bero på den tekniska utveckling som pågått sedan dataskyddsdirektivet 

(95/46/EG) antogs i mitten av 1990 – talet. Dataskyddsdirektivet (95/46/EG) svarar därmed 

endast för de tekniska möjligheter som fanns i mitten av 1990-talet medan dagens nivåer av 

informationsflöde och kommunikation grundlägger andra juridiska behov än vad 

dataskyddsdirektivet (95/46/EG) tillgodoser. Den europeiska integrationen har även fortskridit 

och ett flertal medlemsstater har tillkommit i EU- samarbetet främst genom östutvidgningen 

på 2000-talet. Sammanfattningsvis kan behovet av en ny förordning förklaras med att en 

global och integrerad värld måste mötas med en tillräcklig lagstiftning som kan garantera 

individers rättigheter gentemot den eller de som behandlar individens personuppgifter 

(Europaparlamentets och rådets förordning, 2016/679). 
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5.2 Den allmänna dataskyddsförordningens principer 

Den allmänna dataskyddsförordningen reglerar i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (2016/679), sju principer som ska gälla för all behandling av personuppgifter som 

sker inom både privata och offentliga organisationer: laglighet, korrekthet och öppenhet, 

ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, korrekthet, lagringsminimering, integritet och 

konfidentialitet och ansvarsskyldighet. Enligt den svenska tillsynsmyndigheten 

Datainspektionen omfattar behandling av personuppgifter all hantering av personuppgifter 

från den initiala insamlingen fram till hur personuppgifterna lagras, registreras, bearbetas och 

sprids (Datainspektionen, 20185).  

 

Den första övergripande principen gällande laglighet, korrekthet och öppenhet betonar att alla 

personuppgifter som behandlas av personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträdande ska 

behandlas enligt ett legitimt och korrekt förfarande (Europaparlamentets och rådets 

förordning, 2016/679). De sju principerna kan sägas utgöra övergripande anvisningar för hur 

den offentliga förvaltningen ska tänka och agera vid behandling av personuppgifter. I 

synnerhet betonar principen ändamålsbegräsning att all behandling av personuppgifter ska 

ske enligt tydliga och avgränsade syften (Europaparlamentets och rådets förordning, 

2016/679). Omfattningen av behandlingen gällande exempelvis lagring av personuppgifter 

ska alltid motsvara vad syftet avser är en godtagbar omfattning enligt principerna 

uppgiftsminimering och lagringsminimering. Organisationen ska även enligt principen 

integritet och konfidentialitet respektera de registrerades rättigheter samt garantera att 

behandlingen av personuppgifter sker enligt förordningens krav och att korrekta åtgärder 

genomförs för att garantera att personuppgifterna inte hamnar i orätta händer eller förloras på 

annat sätt. Den sjunde principen ansvarsskyldighet betonar den personuppgiftsansvariges 

ansvar att efterleva alla de sex principerna som regleras i artikel 5 (Europaparlamentets och 

rådets förordning, 2016/679). 

 

5.3 Vad är nytt i den allmänna dataskyddsförordningen?  

Den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) tydliggör den enskilde individens 

rättigheter gällande skydd av personuppgifter och förenklar för individen att få upprättelse när 

dennes personuppgifter bevisligen inte har behandlats korrekt. Förordningen tydliggör och 

stärker således den enskilde individens rättigheter gentemot den personuppgiftsansvariga. Det 

innebär därmed att högre krav ställs på den eller de personuppgiftsansvariga och 

personuppgiftsbiträdande som behandlar personuppgifter (SOU 2017:39, sid. 24).  

EU grundlägger även krav på verktyg och åtgärder som är anpassade för att tydliggöra den 

personuppgiftsansvariges och personuppgiftsbiträdandes ansvarsskyldighet vid behandling av 

personuppgifter samt för att ställa dem till svars för de åtgärder som inte lever upp till 

förordningens krav (Diaz, 2016, sid. 218). Datainspektionen betonar dock att en stor del av 

den nya förordningens krav står oförändrade från det tidigare dataskyddsdirektivet 

(Datainspektionen, 20186). I Sverige har dataskyddsdirektivet tillämpats genom 

personuppgiftslagen (1998:204) som fastställdes med syftet att, enligt 1§ i 

personuppgiftslagen (1998:204), ”skydda människor mot att deras personliga integritet kränks 

genom behandling av personuppgifter”. Den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) 

överensstämmer till stor del med dataskyddsdirektivets regleringar gällande samtycke och 

medgivande från den fysiska person som har registrerats, och som i sin tur regleras i 

                                                 
5 https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/  
6 https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/introduktion-till-dataskyddsforordningen/  

https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/introduktion-till-dataskyddsforordningen/
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personuppgiftslagen (1998: 204) (Datainspektionen, 20187). Enligt 10 § i personuppgiftslagen 

(1998: 204) får personuppgifter endast behandlas om individen har lämnat sitt samtycke vilket 

fortsatt tydliggörs av den nya förordningen. Den registrerade har enligt 23 § i 

personuppgiftslagen (1998: 204) rätt att få ta del av den information om vilken behandling 

som sker med den registrerades personuppgifter. Även behandling av personuppgifter som 

kan uppfattas som känsliga uppgifter som exempelvis uppgifter som rör hälsotillstånd, etniskt 

ursprung och religiös åskådning regleras genom personuppgiftslagen (1998: 204). 

 
5.3.1 Missbruksregeln enligt personuppgiftslagen (1998: 204) upphör.  

Enligt 5a § i personuppgiftslagen (1998:204) regleras undantag för personuppgifter som 

behandlats enligt ett så kallat ostrukturerat material. Den här regeln har refererats till som 

missbruksregeln och tillät således den personuppgiftsansvarige att behandla personuppgifter i 

en löpande ostrukturerad form om personuppgifterna inte betraktades som känsliga uppgifter 

som exempelvis hälsotillstånd, religiös eller politisk åskådning. När den allmänna 

dataskyddsförordningen (2016/679) införs den 25 maj 2018 är missbruksregeln inte längre 

giltig utan all behandling måste vara adekvat enligt förordningen (Datainspektionen, 20188).  

 
5.3.2 Introduktion av dataskyddsombud 

En obligatorisk åtgärd som alla personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträdande 

offentliga myndigheter och organisationer måste ta hänsyn till är att utse ett 

dataskyddsombud. Ett dataskyddsombud har till uppgift att kontrollera att den allmänna 

dataskyddsförordningen (2016/679) följs och har även till uppgift att kontrollera att 

verksamheten lever upp till förordningens krav. Utöver att dataskyddsombudet utgör en 

kontrollfunktion så ska ombudet även inneha en rådfrågande funktion och ska informera om 

förordningens krav och regleringar (Datainspektionen, 20189). Alla offentliga myndigheter är 

enligt punkt 1a), artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (2016/679) ålagda att 

utse ett dataskyddsombud. En förenklande omständighet för offentliga myndigheter är att 

endast ett dataskyddsombud behöver utses för flera offentliga myndigheter med hänvisning 

till myndigheternas storlek och kapacitet (Europaparlamentets och rådets förordning, 

2016/679). Det innebär att små kommuner eller andra mindre organisationer kan samverka 

genom att utse ett gemensamt dataskyddsombud. Dataskyddsombudet bär inget eget ansvar 

för felaktigheter och bristande behandling av personuppgifter som har begåtts inom 

verksamheten utan ansvarsskyldigheten ligger fortsatt hos den personuppgiftsansvariga eller 

personuppgiftsbiträdande (Datainspektionen, 201810). Enligt punkt 3, artikel 38 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (2016/679) får inte dataskyddsombudet bli 

dirigerad eller kontrollerad av den personuppgiftsansvariga så att ombudet inte kan fullgöra 

sina arbetsuppgifter. Ombudet får inte heller bestraffas för att den har utövat kontroll över 

verksamheten som krävs enligt förordningen. Fortsättningsvis regleras att dataskyddsombudet 

ska tillhandahållas de resurser som krävs för arbetsuppgifterna ska kunna fullgöras 

(Europaparlamentets och rådets förordning, 2016/679). 

 

                                                 
7 https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/introduktion-till-dataskyddsforordningen/  
8 https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/introduktion-till-dataskyddsforordningen/  
9 https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/skyldigheter-for-de-som-behandlar-

personuppgifter/dataskyddsombud/vad-gor-ett-dataskyddsombud/  
10 https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/skyldigheter-for-de-som-behandlar-
personuppgifter/dataskyddsombud/vad-gor-ett-dataskyddsombud/  

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/introduktion-till-dataskyddsforordningen/
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/introduktion-till-dataskyddsforordningen/
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/skyldigheter-for-de-som-behandlar-personuppgifter/dataskyddsombud/vad-gor-ett-dataskyddsombud/
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/skyldigheter-for-de-som-behandlar-personuppgifter/dataskyddsombud/vad-gor-ett-dataskyddsombud/
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/skyldigheter-for-de-som-behandlar-personuppgifter/dataskyddsombud/vad-gor-ett-dataskyddsombud/
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/skyldigheter-for-de-som-behandlar-personuppgifter/dataskyddsombud/vad-gor-ett-dataskyddsombud/
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5.3.3 Sanktionsavgifter och viten mot offentliga myndigheter 

Den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) reglerar till skillnad från 

dataskyddsdirektivet (95/46/EG) påföljder i form av sanktionsavgifter mot 

personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdande som bryter mot förordningen. 

Sanktionsavgifterna regleras i artikel 83 i Europaparlamentets och rådets förordning 

(2016/679), enligt punkt 1 i artikel 83 är det upp till varje stat att bestämma omfånget på 

sanktionsavgifterna utifrån de bestämmelser som regleras i artikel 83. Artikel 83 öppnar 

därmed upp för den enskilda medlemsstaten att påverka den nationella lagstiftningen som 

enligt skäl 150 i Europaparlamentets och rådets förordning (2016/679) beror på att 

inkomstnivåer och den ekonomiska utvecklingen varierar mellan medlemsstaterna. Det är 

således alltför svårt för EU:s centrala institutioner att bedöma vilka sanktionsnivåer som är 

lämpliga med tanke på medlemsstaternas olika ekonomiska förutsättningar. 

 

För att ge förslag på sanktionsavgifter och viten presenterades dataskyddsutredningen (SOU 

2017:38) på uppdrag av regeringen som utgör ett förslag till en nationell lagstiftning med 

syfte att komplettera den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679). I maj 2017 

överlämnades utredningen till justitieminister Morgan Johansson för vidare remissbetänkande 

(Regeringskansliet, 2017). Enligt utredningen så bör personuppgiftslagen (SOU 1998: 204) 

och personuppgiftsförordningen (1998:1191) därmed upphävas och ersättas av 

dataskyddsutredningens förslag till en kompletterande nationell lagstiftning, dataskyddslagen 

(SOU 2017:39, sid. 19). Enligt dataskyddsutredningen (SOU 2017:39) uttrycks liksom i 

artikel 83 att omfattningen av sanktionsavgifterna som utdöms ska bedömas utifrån 

förseelsens proportionalitet och omfattning. I förslaget föreslås även att sanktionsavgiften 

bestäms utifrån om det går att bevisa att förseelsen utfördes med oaktsamhet och vilken 

riskbedömning som genomfördes (SOU 2017:39, sid. 278).  

 

Artikel 83 i Europaparlamentets och rådets förordning (2016/679) fokuserar till stor del på 

utdömningen av privata företags förseelser mot dataskyddsförordningen. Enligt punkt 7, 

artikel 83 i Europaparlamentets och rådets förordning (2016/679), regleras att det är upp till 

varje medlemsstat att besluta om sanktionsavgifter ska utdömas mot offentliga myndigheter 

som har brustit i sin behandling av personuppgifter. Hur omfattande sanktionsavgifterna ska 

vara gentemot den offentliga förvaltningen ska också regleras av medlemsstaterna. 

Justitiedepartement föreslår att viten och sanktionsavgifter för offentliga myndigheter ska 

uppgå till samma summa som regleras i förordningen för privata företag (SOU 2017:39, sid. 

288). Enligt förslaget kan inga förmildrande omständigheter bedömas för den offentliga 

förvaltningen utan samma ansvarsskyldighet ska råda för både privata och offentliga 

organisationer. Anledningen är att offentliga myndigheter, både i den statliga och kommunala 

sfären hanterar en stor mängd personuppgifter inom olika verksamheter som i flera fall rör sig 

om känsliga uppgifter, exempelvis gällande fysiska personers hälsotillstånd. Fysiska 

personers personuppgifter som behandlas inom den offentliga förvaltningen måste värnas och 

garanteras och därmed bör ingen åtskillnad göras mellan offentlig och privat verksamhet 

(SOU 2017:39, sid. 288).  

 

Förslaget på summan för ”mindre allvarliga överträdelser” uppgår till högst 10 miljoner 

kronor och för ”allvarligare överträdelser” så kan offentliga myndigheter utdömas att betala 

upp till 20 miljoner kronor (SOU 2017:39, sid. 287). Enligt dataskyddsutredningen (SOU 

2017:39) betonas dock att de sanktionsavgifter som föreslås i förordningen utgörs av mycket 

höga summor i jämförelse med de viten som utdöms gentemot offentliga myndigheter enligt 

svensk lagstiftning. Sanktionsavgifterna som utdöms gentemot offentliga myndigheter för att 
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ha brutit mot förordningen bör därmed även ske med hänsyn till övrig nationell lagstiftning 

(SOU 2017:39, sid. 290). Bedömningen bör även ske utifrån vilka förutsättningar som 

myndigheterna besitter gällande förmåga att betala samt incidentens omfattning (SOU 

2017:39, sid. 290).  
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Kapitel 6. Analys 

6.1 Hur ser kommunens kapabiliteter ut och hur påverkar de den 
förberedande fasen av implementeringsprocessen av den allmänna 
dataskyddsförordningen (2016/679)? 

 
6.1.1 Kommunens personella resurser 

Enligt Lennart Lundquist kommer en organisations ekonomiska resurser vara av 

grundläggande betydelse för organisationens förmågor och agerande i 

implementeringsprocessen. I synnerhet är de ekonomiska resurserna grundläggande för 

organisationens förmåga att extrahera andra typer av resurser som personal, utbildning, 

utrustning och övriga resurser som krävs för att kunna genomföra förändringar i en 

organisation samt vidta de åtgärder som behövs i implementeringsprocessen (Lundquist, 

1987, sid. 138). Evert Vedung betonar att för att den enskilde tjänstepersonen ska kunna 

utföra implementeringsuppdrag så är tilldelning av tillräckliga resurser en klar förutsättning. 

Brist på resurser är enligt Vedung det tydligaste och vanligaste problemet för organisationer i 

den offentliga förvaltningen som inte kan leva upp till de förväntade målen i en 

implementeringsprocess (Vedung, 2016, sid. 93).  

 
6.1.1.1 Rekrytering av samordnare för informationssäkerhet 
Varje organisation, oavsett dess storlek gällande antal anställda eller enheter, besitter vissa 

resursmässiga begränsningar. Lundquist betonar att organisationens ekonomiska resurser är 

grundläggande för förmågan att extrahera resurser oavsett om de är av personell eller 

materiell karaktär (Lundquist, 1987, sid. 96, 137). Den offentliga förvaltningen är dock i 

synnerhet beroende av den tillförsel av offentliga resurser som tillförs dem via 

förvaltningsstyrningen från de politiska organen som innehar kompetensen att besluta om 

resurser för de myndigheter som de ansvarar för. För den kommunala organisationen som 

dessutom sedan decentraliseringsprocessen på 1980 och 1990 – talet verkar allt mer 

självständigt från den nationella nivån (Silander och Öhlén, 2016, sid. 27) så kan resurserna 

vara ännu mer begränsade till kommunens lokala sfär och den lokala politiska styrningen. För 

att förvaltningsstyrningen ska ske utan alltför många avvikelser från de politiska organens 

intentioner så bör den offentliga myndigheten även erhålla de resurser som krävs för att kunna 

utveckla specifika verksamhetsområden eller för att implementera särskilda åtgärder. 

Vaggeryds kommun har därmed ökat sina personella resurser i området för att täcka behovet 

av informationssäkerhet som bedömts utgöra en prioritet i det verksamhetsutvecklande 

arbetet. Kommunen har således lyckats extrahera en resurs med stöd från den lokala 

styrningen om att utveckla informationssäkerheten inom kommunen genom att kommunicera 

behovet till de förtroendevalda och öka medvetandet om de krav som ställs på kommunen. 

Den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) understryks vara ett av skälet till behovet 

av att en samordnare för informationssäkerhet tar plats i kommunen enligt kanslichefen: Vi 

har fått acceptans för den här tjänsten att vi behöver stärka oss med en person hur vi jobbar, 

dedikerat till de här uppgifterna11.  

 

Samordnarens arbetsuppgifter kommer därmed till stor del att svara för organiseringen av 

implementeringsprocessen från och med maj 2018, en process som sker i samverkan med 

ansvariga chefer för de kommunala förvaltningarna och den kommunövergripande 

arbetsgruppen. Samordnaren har då till uppgift att arbeta med att säkerhetsställa att 

                                                 
11 Informant 1: Kanslichef, Vaggeryds kommun. 2018. Intervju den 23 mars. 
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kommunernas verksamheter kommer att nå upp till de krav som förordningen ställer enligt IT- 

chefen: Samordnaren kommer ha ett första och primärt uppdrag att fortsätta att sätta en 

tidsplan för hur vi ska nå kraven för GDPR12.  

 
6.1.1.2 Utbildning av personal  

Ett verktyg som organisationer kan använda för att påverka och förbättra sina personella 

resurser är enligt Lennart Lundquist att utbilda eller bedriva strategier för att informera sin 

personal i implementeringsprocessen. Utöver utbildning av den befintliga personalen så kan 

rekrytering av personal med en viss kunskap eller erfarenhet inom det område som ska 

implementeras också ses som ett relevant verktyg (Lundquist, 1987, sid. 96, 137). 

Kommunen planerar därmed verksamhetsutvecklande utbildningar i de IT- system som 

personalen kommer att använda i implementeringsprocessen gällande den översyn som varje 

förvaltning ska genomföra i deras verksamheter enligt kanslichefen: : Först måste chefer och 

administratörer gå igenom DISA- utbildningar och en utbildning i DRAFT- IT och då har vi 

också köpt in en E-learning modul och det har vi pratat om i arbetsgruppen att vid behov 

komplettera med ytterligare webbaserade utbildningar av nyckelpersoner13.  

Det handlar om det IT- system som kommunen använder för att skapa förteckningar över de 

behandlingar av personuppgifter som verksamheterna utför. Utbildningarna kan då beskrivas 

vara av administrativ och operativ karaktär och berör de system som är tänkt att användas för 

att granska verksamheternas behandling av personuppgifter. Genom det kan kommunen även 

öka medvetenheten och kunskapen om förordningens krav på de IT- system som kommunen 

använder sig av. Utöver de administrativa utbildningarna så har även övergripande 

utbildningar i den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) redan genomförts bland 

deltagare i arbetsgruppen samt ansvariga förvaltnings- och verksamhetschefer i 

implementeringsprocessen. Utbildningarna i kommunens förteckningssystem samt 

elektroniska moduler riktar sig främst till chefer som har ett ansvar för att leda 

implementeringsprocessen i de olika förvaltningarna samt enskilda administratörer i 

kommunens verksamheter vars arbetsuppgifter till viss del involverar behandling av fysiska 

personers personuppgifter.  

 

Anledningen till varför kommunen har valt att förlägga utbildningarna på chefsnivå och inte 

genomfört en omfattande informering till flera av kommunens verksamheter beror på 

resurshantering. Kanslichefen motiverar beslutet med att det är relevant att börja skapa en 

kunskapsbas med hjälp av de som främst är ansvariga för implementeringsprocessen som 

sedan gör att andra verksamheter kan stödjas utifrån kunskapsbasen vid behov: … Jag tror att 

det är lämpligt att vi bygger en rejäl solid kunskapsbas och sen kan vi gå ut hela vägen och ge 

nyttig information så att man kan vara väldigt specifik mot de målgrupper där man behöver 

vara specifik14. Det kan ses som ett sätt att öka kostnadseffektiviteten i 

implementeringsprocessen. Behov angående behandling av personuppgifter som framkommer 

i kommunens olika verksamheter under implementeringsprocessen kan sedan bemötas av 

kunskapsbasen och de olika verksamheterna kan stöttas utifrån den kunskap innehas av 

ansvarig chef eller av arbetsgruppen.  

 

Utöver att nyckelpersoner i implementeringsprocessen ska ges möjlighet till att lära känna de 

system och moduler som ska användas så ska de förtroendevalda politikerna i styrelsen och 

nämnderna även inkluderas i utbildningarna enligt kanslichefen: Det skulle i så fall innebära 

                                                 
12 Informant 2: IT-chef, Vaggeryds kommun. 2018. Intervju den 23 maj. 
13 Informant 1: Kanslichef, Vaggeryds kommun. 2018. Intervju den 23 mars. 
14 Informant 1: Kanslichef, Vaggeryds kommun. 2018. Intervju den 23 mars. 
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att man gör det här upplägget för samtliga förvaltningar och vi vill även då inkludera 

politikerna i nämnderna i den här utbildningen15. En strategi för att få stöd för ökade resurser 

kan vara öka medvetenheten hos de förtroendevalda för vilka verksamhetsområden som 

kommunen behöver stärka. Genom att inkludera flertalet av kommunens förtroendevalda i 

styrelse och nämnder i utbildningarna kan medvetenheten om det dagliga och administrativa 

arbetet i kommunens verksamheter öka bland de förtroendevalda. De förtroendevalda kan 

därmed även bli medvetna om vilka krav som den allmänna dataskyddsförordningen 

(2016/679) ställer på verksamheterna.  

 
6.1.1.3 Kommunens arbetsgrupp 

Vaggeryds kommuns samordning av implementeringsprocessen av den allmänna 

dataskyddsförordningen (2016/679) kan sägas utgå ifrån kommunens arbetsgrupp utöver det 

interna arbete som sker inom varje förvaltning i kommunen. Arbetsgruppen kan beskrivas 

inneha en samorganiserande funktion i implementeringsprocessens inledande fas innan 

samordnaren för informationssäkerhet påbörjar sin tjänst i maj 2018 men kommer att även 

under implementeringsprocessens gång utgöra en central funktion för planering och kontroll.  

Arbetsgruppen består av en representant från respektive förvaltning med syfte att planera den 

kommunövergripande implementeringen av förordningen och det arbete som sker på varje 

förvaltning: Vi har en kommunövergripande arbetsgrupp som i stort sett består av en person 

per förvaltning för det är ju så att varje förvaltning hör ju till en nämnd.16  

 

Arbetsgruppen kan sägas utgöra en central stödfunktion för de kommunala förvaltningarna 

och verksamheterna genom att de arbetar med strukturen gällande dokumentering och 

hjälpmedel i form av checklistor och mallar för de åtgärder som behöver utföras i de olika 

förvaltningarna. Arbetsgruppen kan därmed vara en del av kommunens personella resurser 

eftersom gruppen skapar grunden för förvaltningarnas arbete med att införliva förordningen i 

sina verksamheter och exemplifierar för förvaltningarna hur de kan arbeta med att säkra 

verksamheten inför förordningens krav och säkra behandlingen av personuppgifter inom 

kommunen.  

 
6.1.1.4 Tidigare erfarenhet av implementeringsprocesser 

Personella resurser kan även relatera till vilka erfarenheter som finns inom organisationen 

bland de tjänstepersoner som arbetar inom kommunens olika verksamhetsområden och som 

kan påverka implementeringsprocessens utformning och mål (Lundquist, 1987, sid. 96, 137). 

Brist på tillförsel av exempelvis ekonomiska resurser kan enligt Evert Vedung resultera i att 

det är svårt att uppfylla lagstiftningens krav som ska implementeras i den berörda 

organisationen (Vedung, 2016, sid. 93). Även tjänstepersoners tidigare erfarenheter från andra 

likande implementeringsprocesser kan betraktas som en personell resurs som kan påverka 

implementeringsprocessens genomförande. Ett kommunväsende som blivit allt mer avskilt 

från staten (Silander och Öhlén, 2016, sid. 27), kan resultera i att kommuner inte tidigare har 

upplevt en implementeringsstyrning av liknande slag där EU utgör den styrande aktören i 

förvaltningsstyrningens fas gentemot den enskilda kommunen. Att styrningskedjan även sker 

via regelstyrning som innebär ökad precision i styrningen på grund av att det är en förordning 

som ska implementeras, kan betraktas som en ovanligare form av förvaltningsstyrning. 

 

 

                                                 
15 Informant 1: Kanslichef, Vaggeryds kommun. 2018. Intervju den 23 mars. 
16 Informant 1: Kanslichef, Vaggeryds kommun. 2018. Intervju den 23 mars. 
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IT- chefen betonar att kommunen ställer in sig på att fler omfattande EU- förordningar 

kommer att implementeras i framtiden. Det kan således innebära liknande 

implementeringsprocesser i lika stor omfattning, således kan den allmänna 

dataskyddsförordningen (2016/679) innebära en läroprocess för kommunerna med hur de ska 

agera i framtida implementeringsprocesser:  Inom IT – sidan har det ju varit så att i och med 

att kommunerna är så självständiga så är det så att om staten har pekat med hela handen så 

har det ju berört de statliga organisationerna … och då har ju kommunerna varit 

undantagna. Nu är ju det här den första som har gällt alla organisationer eftersom det är en 

EU-förordning17. 

 
6.1.2 Kommunens materiella resurser 

Gällande implementeringsprocessen av förordningen betonar IT- chefen inga specifika 

svårigheter gällande IT- enhetens och kommunens tekniska behov utan tvärtom så kommer 

troligtvis de tekniska behoven samt användningen av kommunens system och 

lagringsutrymmen att förändras eftersom förordningen innehåller mer rigorösa anvisningar 

gällande vad organisationer får lagra enligt IT-chefen. Gällande implementeringsprocessen av 

förordningen betonar IT- chefen att utmaningarna inom implementeringsprocessen finns inom 

andra områden: Jag ser inga direkta kostnader för GDPR, det är snarare tvärtom att helt 

plötsligt börjar ju GDPR ställa krav lagar på oss som individer, på våra lagringsytor och e- 

post18. De system som ska användas i implementeringsprocessen gällande översyn av 

förvaltningens behandling av personuppgifter är redan på plats och utbildningar av chefer och 

administratörer planeras. Ekonomiska resurser har tillförts och inriktats för att tillsätta en 

samordnare för informationssäkerhet och därmed har personella resurser i 

implementeringsprocessen stärkts. Den största utmaningen är enligt IT-chefen istället att 

etablera rutiner i både den administrativa funktionen och i den digitala hanteringen som 

sammanfaller med varandra och med förordningens krav enligt IT- chefen: IT- chef: Det 

handlar om att fortsätta digitalisera och utveckla rutiner och de digitala rutinerna och de rent 

administrativa rutinerna, så att det stämmer överens.19 

 

Tillgången till materiella resurser är därmed inte en lika central fråga i 

implementeringsprocessen som det verksamhetsutvecklande arbetet gällande att etablera 

informella rutiner och kommunövergripande riktlinjer för vad som bör gälla för behandling av 

personuppgifter i kommunens verksamheter. Ett verktyg som tillåter kansliet att få en samlad 

överblick över förvaltningarnas situation i implementeringsprocessen är en funktion i 

kommunens förteckningssystem som ger förvaltningarna möjlighet att beskriva sin situation i 

implementeringsprocessen när de genomför en översyn av sina lagringsutrymmen. Systemet 

kan då ses som en samorganiserande teknisk resurs eftersom problem och utmaningar kan 

framkomma i förvaltningarna och lämpliga åtgärder kan då företas från kansliet och IT- 

enheten för att stödja de förvaltningar som behöver stöd. Översynen kommer att ge tecken på 

vilka kommunala verksamheter som kommer att behöva ytterligare stöd eftersom 

förteckningssystemet innehåller funktioner där kommunens förvaltningar kan beskriva vilka 

åtgärder som har genomförts och vad som återstår att göra för att nå upp till förordningens 

krav. Med stöd av den här funktionen kan kommunen göra en samlad bedömning av hur 

kommunens verksamheter och förvaltningar ligger till i implementeringsprocessen enligt 

kanslichefen: Det som är bra med Draft - IT är att man kan skapa formulär som man skickar 

                                                 
17 Informant 2: IT- chef, Vaggeryds kommun. 2018. Intervju den 23 mars. 
18 Informant 2: IT-chef, Vaggeryds kommun. 2018. Intervju den 23 mars. 
19 Informant 2: IT-chef, Vaggeryds kommun. 2018. Intervju den 23 mars. 
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ut digitalt. Det kommer som en e- postlänk och så får berörda nyckelpersoner gå in och 

besvara hur de hanterar personuppgifter… Det blir samtidigt då som ett kvalitetsarbete för 

det är fullt möjligt att i det här systemet att grönmarkera sig själv… 20 

 
6.1.3 Kommunens informativa resurser 

Lundquist betonar att riskmoment i förvaltningsstyrningen utgörs av tjänstepersonernas 

förståelse av implementeringsobjektet samt den tillgång till information som organisationen 

och tjänstepersoner får från det politiska organet. Otydligheter som uppfattas i 

implementeringsobjektet kan resultera i att styrningskedjan från den styrande aktören till den 

offentliga organisationen avviker från förvaltningsstyrningens formella gång som Lundquist 

betonar ”… avvikelser kan ske av olika orsaker: dels kan styrningen vara oprecis eller oklar så 

att aktören inte förstår exakt vad som önskas” (Lundquist, 1992, sid. 73). 

 

I intervjun med kommunens IT- chef framkommer det att förordningen upplevs som otydlig 

inom vissa områden eftersom den innehåller flera ”gråzoner” som gör det svårt att förutse 

vilka utmaningar som kommunen kan påträffa i implementeringsprocessen. IT- chefen ser 

därmed behovet av vägvisande domstolsbeslut i hur offentliga organisationer ska agera när de 

ställs mot diverse oklarheter: Får jag nämna en annan person i mitt mejl som jag skickar 

vidare till någon utan att den personen är medveten om det? Har jag medgivande för det om 

jag skickar det mellan organisationerna. Det finns ju mycket sådana svarta områden i GDPR 

så där måste det tillkomma någon form av vägledande domstolsbeslut… innan man kan agera 

på det sättet.21 

 

Lundquist har betonat svårigheten att analysera en organisations kollektiva ”förståelse” 

eftersom det empiriskt kan vara svårt att bevisa eller mäta en sådan förståelse. 

Tjänstepersonerna i de kommunala verksamheterna kan dock som enskilda individer uppleva 

och inneha en viss grad av förståelse av objektet som ska implementeras (Lundquist, 1987, 

sid. 87). Evert Vedung har enligt Lundquists analysmodell ”förstå, kunna och vilja” fokuserat 

på de enskilda tjänstepersonerna som de sista aktörerna i kedjan av implementeringsstyrning 

som enligt Vedung ”frontar” implementeringsprocessen (Vedung, 2016, sid. 93). För enskilda 

tjänstepersoner kan otydligheter i implementeringsobjektet därmed påverka 

implementeringsprocessens genomförande och utfall. En förutsättning för att 

tjänstepersonerna ska kunna genomföra förändringar i implementeringsprocessen eller för att 

de ska veta hur de ska agera vid behandling av personuppgifter är att kraven är tydliga och att 

tjänstepersonerna vet vilka krav som ställs på kommunens verksamheter. Kommunen är 

dessutom ålagd att implementera en mer omfattande och komplex lagstiftning än 

personuppgiftslagen (1998:204) som kan försvåra implementeringsprocessen beroende på hur 

kommunen tidigare har efterlevt personuppgiftslagen (1998:204). Otydligheter i 

informationen från den styrande aktören kan försena åtgärder som syftar till att förändra eller 

förbättra organisationens arbetssätt och rutiner för behandling av personuppgifter.  

En utmaning i implementeringsprocessen är att förvaltningsstyrningens styrningskedja sker 

genom flera politiska, administrativa och geografiska nivåer. Den allmänna 

dataskyddsförordnigen befinner således sig i ett transnationellt system av politiska och 

administrativa nivåer och geografiska territorier (Vedung, 2016, sid. 49). Ju större avståndet 

är i förvaltningsstyrningen mellan den styrande aktören och den styrde aktören desto större är 

risken för att avvikelser sker i förvaltningsstyrningen (Lundquist, 1987, sid. 170). Därmed 

                                                 
20 Informant 1: Kanslichef, Vaggeryds kommun. 2018. Intervju den 23 mars. 
21 Informant 2: IT- chef, Vaggeryds kommun. 2018. Intervju den 23 mars. 
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riskerar lagstiftning att inte implementeras på det sätt som de ansvariga politiska organen 

söker eftersom kommunikationen mellan enheterna är mer begränsad. Förhållandet och 

styrningen mellan EU och kommunen kan beskrivas som en transnationell 

förvaltningsstyrning som överskrider den traditionella förvaltningsstyrningen som Lundquist 

beskriver i sin kedja av implementeringsstyrning. Förvaltningsstyrning utförs vanligtvis inom 

staternas territorium baserat på nationalstaternas traditionella maktbefogenheter men den 

styrningskedjan bryts när EU istället utgör den styrande aktören som söker att införliva 

medlemsstaten i EU:s institutionella ramverk. Implementeringsstyrningen mellan EU som den 

styrande aktören och kommunen som den styrde kan ur ett top- down perspektiv ses som både 

ett av de klaraste men även ovanligaste exemplen på förvaltningsstyrning mellan en 

överstatlig institution och en enskild organisation, där en stats traditionella maktbefogenheter 

har överlåtits till en överstatlig institution.  

 

Den information som EU förser den lokala nivån med för att implementera förordningen är 

grundläggande för att organisationen ska kunna implementera lagstiftningen. Om 

informationen från den styrande aktören i implementeringsstyrningen uppfattas som otydlig 

så kan organisationens förmåga att genomdriva en implementeringsprocess försvåras oavsett 

hur mycket kunskap om ämnesområdet som organisationen besitter genom sin personal 

(Lundquist, 1987, sid. 107). Rättsaktens förordningstext utgör dock till stor del den primära 

källan till information som kommunen i dagens läge kan erhålla från EU. Den direkta 

kommunikationen mellan EU - nivån och den kommunala nivån kan inte sägas vara intensiv 

även om decentraliseringsprocessen under 1980 och 1990-talet i Sverige har föranlett 

kommuners allt mer självständigare relation med EU (Silander och Öhlén, 2016, sid. 27). En 

stor utmaning för förvaltningsstyrningen av kommuner från både nationell och europeisk nivå 

är därmed att svenska kommuner kan sägas verka avskilda från både EU och den nationella 

nivån som ett resultat av decentraliseringsprocessen samt geografiska avstånd till EU:s 

centrala institutioner. Avståndet utgör utmaningar för EU:s förvaltningsstyrning med syfte att 

anpassa den kommunala nivån i varje medlemsstat till EU:s centrala institutioner i form av 

EU- rätten som verkar för europeisering av den kommunala nivån (Olsen, 2002, sid. 924). Om 

EU söker att anpassa kommunen till EU- rätten så utgör avståndet och diverse oklarheter i 

lagstiftningen riskmoment för EU:s mål med förvaltningsstyrningen.  

 

En omfattande lagstiftning som den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) som 

förordar strängare krav och som plötsligt ska implementeras av olika typer av organisationer 

med olika förutsättningar kan utmana EU:s mål att anpassa alla administrativa och politiska 

nivåer i EU:s medlemsstater till EU:s centrala institutioner. Otydligheter i 

implementeringsprocessen kan påverka eller försena åtgärder inom den enskilda myndigheten 

men det kan även kan även påverka EU:s förmåga att influera medlemsstatens lokala nivå 

genom europeisering. Om kommunens anpassningsförmåga till EU- rätten och EU påverkas 

negativt så kan det i sin tur förändra möjligheterna för EU att anpassa medlemsstaternas 

administrativa och politiska nivåer till EU:s centrala institutioner.  

 
6.1.4 Extrahering av resurser genom regionalt samarbete 

Eftersom en direkt kommunikation mellan kommuner och EU kan vara svårtillgänglig på 

grund av avståndet i förvaltningsstyrningen så kan istället lokala och regionala samarbeten 

utgöra möjligheter för den enskilde kommunen att extrahera och samordna materiella, 

personella och informativa resurser som annars inte är tillgängliga för kommunen. Ett externt 

stöd för Vaggeryds kommun som gör det möjligt för kommunen att ta del av gemensamma 

resurser utgörs av kommunens deltagande i det regionala och kommunala samarbetet i Region 
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Jönköpings län som sker mellan kommunerna i norra Småland i ett gemensamt 

kommunalförbund. I samordningsförbundet Södra Vätterbygden ingår Jönköpings kommun, 

Habo kommun, Vaggeryds kommun samt Region Jönköpings län och andra myndigheter som 

utgör ett övergripande kommunalt och regionalt samarbete (Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden, 2018).  

 

Enligt § 4 i samordningsförbundet Södra Vätterbygdens förbundsordning som antogs av 

Södra Vätterbygdens förbundsstyrelse 2011-05-02 och uppdaterades 2015-05-11 utgör 

förbundets ändamål att kommunerna och de övriga medlemmarna samordnar gemensamma 

resurser för att uppnå en mer effektiv resurshantering (Förbundsordning, 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, 2011. sid 1). Kommunalförbundet samverkar 

inom ett flertal olika frågor och projekt mellan kommunerna, regionen och övriga 

myndigheter som exempelvis sysselsättning och näringsliv. Kommunalförbundet innehar även 

vissa gemensamma samordnande tjänster som medlemmarna kan nyttja och samarbeta kring 

(Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, 2018). Gemensamma tjänster gäller även kring 

implementeringen av den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) där Södra 

Vätterbyggden gemensamt har tillsatt ett dataskyddsombud som ska kontrollera kommunernas 

verksamheter enligt kanslichefen på Vaggeryds kommun: Till vår hjälp vi har ju ett 

dataskyddsombud som vi samverkar kring med andra kommuner i ett kommunalförbund som 

heter Södra Vätterbyggden.22 

 

Ett dataskyddombud är ett obligatoriskt krav för offentliga myndigheter enligt punkt 1a), 

artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (2016/679) men genom att samordna en 

tjänst kan kommunerna dela på kostnaderna. I synnerhet är sådana kostnader relevanta för 

mindre kommuner som innehar mindre ekonomiska resurser och som kan sakna en specifik 

juridisk kompetens gällande EU - rätten som större kommuner kan inneha, således kan de 

mindre kommunerna nyttja de gemensamma resurserna inom kommunalförbund eller råd. 

Förutsättningen för att mindre kommuner faktiskt kan nyttja gemensamma resurspooler är att 

det förekommer kommunalt eller regionalt samarbete. Det kan även bero på om större 

kommuner erbjuder stöd till andra mindre kommuner samt att mindre kommuner söker aktiva 

kontakter med sina grannkommuner. Ett exempel på ett samarbete mellan en större och en 

mindre kommun är ett samarbetsavtal som har upprättats mellan Jönköping och Vaggeryds 

kommuner där Vaggeryds kommun kan ta del av Jönköpings juridiska resurser enligt 

kanslichefen: Sedan har vi ju då vid sidan av det ytterligare ett samverkansavtal inom Södra 

Vätterbyggden där vi har tillgång till Jönköpings samtliga jurister.23 

 

Gällande personella resurser innehar Jönköpings kommun ett flertal jurister som är inriktade 

på EU – rätten och i synnerhet den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679). Vaggeryds 

kommun kan därmed vända sig till den juridiska kompetensen i en annan kommun utan att 

använda och organisera sina egna resurser: Man skulle ju kunna tänka sig att man skulle 

bygga en juridisk kompetens men då tror vi inte att vi hade fått den här operativa personen 

som vi tycker att vi behöver utan då har vi istället knutit de här juridiska avtalen. 24 

Kanslichefen betonar att kommunen därmed kan nyttja sina egna resurser för att anställa en 

operativ tjänst genom den samordnare för informationssäkerhet som har anställts istället för 

en juridisk tjänst som kommunen istället kan nyttja via samarbetsavtalet med 

grannkommunen.   

                                                 
22 Informant 1: Kanslichef, Vaggeryds kommun. 2018. Intervju den 23 mars. 
23Informant 1: Kanslichef, Vaggeryds kommun. 2018. Intervju den 23 mars. 
24 Informant 1: Kanslichef, Vaggeryds kommun. 2018. Intervju den 23 mars. 
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Ett annat samarbetsområde inom länet är digitalisering genom ett digitaliseringsråd som bland 

annat arbetar samverkande med informationssäkerhet mellan de deltagande kommunerna. 

Vaggeryds kommuns representant i digitaliseringsrådet är kommunens IT- chef som ingår i 

rådets fokusgrupper som har arbetat med den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) 

som en del av arbetet med att stärka kommunernas informationssäkerhet enligt IT-chefen:  

Vi har ju ett länsomfattande digitaliseringsråd i Jönköpings län där jag sitter med på 

kommunens vägnar och där har vi ett antal fokusgrupper där en av dem är just 

informationssäkerhet.25 Genom rådet har analyser av kommunernas informationssäkerhet med 

hänsyn till förordningens krav genomförts. Digitaliseringsrådet kan därmed ses som en extern 

informationsskälla som kan erbjuda exempelvis utbildningsmaterial som kan användas av 

kommunerna i arbetet med att implementera förordningen.  

 

Lundquist betonar att en organisations resurser påverkas av organisationens förmåga att 

extrahera resurser från omgivningen (Lundquist, 1987, sid. 96, 106). De strategier som 

organisationen anlägger utgör därmed grunden för vilka resurser de kan erhålla, i synnerhet 

om organisationens ekonomiska resurser är begränsade. Enligt intervjupersonerna beskrivs 

således kommunen vara aktiv i regionala och kommunala samarbetet där resurser således kan 

extraheras och därmed täcka upp för de resurser som kan saknas inom den egna 

organisationen.  

 
6.1.5 Sammanfattning av kommunens kapabiliteter 

Sammanfattningsvis har kommunen extraherat olika former av resurser för att förbereda 

implementeringsprocessen av den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679). Det innebär 

dock att organisationen fortsatt befinner sig i den förberededande fasen av 

implementeringsprocessen och ska påbörja ett större arbete för att anpassa sig till 

förordningen. Planeringen för att säkerhetsställa att behandling av personuppgifter sker enligt 

de principer och krav som förordningen reglerar, inkluderar åtgärder för att öka och extrahera  

personella resurser i form av en samordnare för informationssäkerhet som ska verka som en 

nyckelperson för att se till att kommunens verksamheter anpassar sig till förordningens krav. 

Dessutom sker ett komplement till de externa stödfunktioner som saknas i 

implementeringsprocessen från EU eller nationell nivå i form av regionala och kommunala 

samarbeten. Kommunen kan därmed nyttja gemensamma resurspooler i form av 

kommunalförbund, samarbetsavtal och råd som utgörs av samarbeten mellan kommuner och 

myndigheter inom region Jönköpings län och därmed dela på kostnader för exempelvis 

juridisk hjälp eller för att anställa ett dataskyddsombud. 

 

De utmaningar i implementeringsprocessen som framkommer under intervjuerna betonar att 

implementeringen av den omfattande förordningen kommer att utöka arbetsbördan inom 

verksamheterna. Förordningen uppfattas även innehålla ”gråzoner” som gör det svårt för 

kommunen att i nuläget uppfatta i detalj hur all behandling av personuppgifter ska utföras. 

Det kan därmed utgöra potentiella bromsklossar för vissa åtgärder som kan tänkas behöva 

verkställas. Stödmekanismer behöver även utvecklas för de verksamheter som uppfattar 

implementeringsprocessen som svår eller förordningen som komplex. Den 

kommunövergripande arbetsgruppen kan även betraktas som en samorganiserade resurs i 

implementeringsprocessen fram till att samordnaren börjar sitt arbete i maj. 

                                                 
25 Informant 2: IT-chef, Vaggeryds kommun. 2018. Intervju den 23 mars. 
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6.2 Hur ser kommunens prioriteter ut och hur påverkar de den 
förberedande fasen av implementeringsprocessen av den allmänna 
dataskyddsförordningen (2016/679)? 

 
6.2.1 Prioriteter i implementeringsprocessen 

Processen av organisering och samordning som sker i en organisation under 

implementeringsprocessen aggregerar de preferenser som cirkulerar inom organisationen, 

genom exempelvis enskilda tjänstepersoner eller chefer, till prioriteter (Lundquist, 1987, sid. 

95, 119). Preferenser kan beskrivas som målsättningar och idéer (Lundquist, 1987, sid. 78) 

som förs vidare genom styrningskedjan i förvaltningsstyrningen då EU söker att få 

kommunen att uppfylla förordningens mål så att organisationen införlivas i EU:s institutioner. 

De preferenser som sedan formas inom kommunen utgör de operativa mål som grundlägger 

de olika åtgärderna och tillvägagångsätten inom implementeringsprocessen som krävs för att 

uppnå den styrande aktörens mål. Preferenser kan dock även skapas genom den interna 

organisationsstyrningen inom den offentliga organisationen som innebär att ledningen och 

chefer inom organisationen styr sina anställda (Lundquist, 1987, sid. 71). Den här styrningen 

uppkommer genom exempelvis preferenser som förs fram av kommunledningen eller av 

ansvariga förvaltnings- och verksamhetschefer inom implementeringsprocessen för att uppnå 

den styrande aktörens krav i förvaltningsstyrningen.  

 
6.2.1.1 Prioritet: Informationssäkerhet  

Den första prioriteten i implementeringsprocessen av den allmänna dataskyddsförordningen 

(2016/679) kan beskrivas innefatta kommunens planerade åtgärder och arbete med att 

förbättra den kommunövergripande informationssäkerheten. Kommunens arbete med att 

utveckla och förbättra informationssäkerheten berör och kommer således även att utgöra en 

del av implementeringsprocessen och de krav som förordningen ställer vid behandling av 

fysiska personers personuppgifter.   

 

Preferensen att förbättra kommunens informationssäkerhet uppkom genom att IT- chefen på 

Vaggeryds kommun och digitaliseringsrådet genomförde analyser av kommunernas tillstånd 

gällande informationssäkerheten:… vi gjorde analyser för informationssäkerhet… inom 

kommunen förra året som har legat till grund för en ögonöppnare för kommunen hur illa 

informationssäkerheten var inom kommunen 26. Kommunen har därmed uppfattat att det 

föreligger ett stort behov av att genomföra åtgärder för att förbättra hur information åtkoms, 

hanteras och behandlas inom kommunernas verksamheter. Arbetet att förbättra 

informationssäkerheten ingår därmed i målsättningen att kommunen ska nå upp till de krav 

som den allmänna dataskyddsförordningen (2016/678) ställer och ska även prioriteras i 

processen med hjälp av informationssäkerhetssamordnaren, arbetsgruppen samt ansvariga 

förvaltnings- och verksamhetschefer. Trots att IT- chefen uppfattar att diverse ”gråzoner” i 

förordningen kan medföra svårigheter i den förberedande fasen av implementeringsprocessen 

så markerar ändå förordningen för mer rigorösa riktlinjer för tjänstepersoner i offentliga 

förvaltning. Det innebär även att kommunen generellt bör inleda ett arbete för att förbättra 

informationssäkerheten oavsett om lagstiftningen uppfattas som tydlig eller inte.  

 

                                                 
26 Informant 2: IT-chef, Vaggeryds kommun. 2018. Intervju den 23 mars. 
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6.2.1.2 Kommunala styrdokument och formella riktlinjer  

Kommunen kan idag beskrivas sakna dokumenterade formella och övergripande riktlinjer 

inom området för informationssäkerhet som ska gälla för kommunens alla förvaltningar och 

verksamheter. Styrdokument kan tänkas utgöra ett verktyg för att etablera principer för hur ett 

visst arbete ska utföras inom de kommunala förvaltningarna och deras verksamheter. De kan 

därmed även utgöra ett särskilt användbart verktyg som stödjer implementeringsprocessen 

genom att mål etableras för vad som utgör organisationens prioriteter inom området. 

Dokumenterade riktlinjer eller informella rutiner kan således även användas som verktyg i 

implementeringsprocessen för att sätta upp olika mål som kommunernas förvaltningar och 

verksamheter kan arbeta efter.  

 

Kommunadministratör: Som jag ser det nu, när vi nämndsekreterare träffas, är vi ganska 

duktiga på att hantera personuppgifter det är dock så att vi inte riktigt har strävat eller vetat 

tidigare vad vi har för personuppgifter. 27 

 

Avsaknaden av styrdokument kan även utgöra en utmaning för samorganiseringen av 

implementeringsprocessen eftersom övergripande riktlinjer som upprättas för hela kommunen 

även kan ses som ett verktyg som standardiserar och understödjer att behandlingar av 

personuppgifter sker likvärdigt mellan kommunens verksamheter. Således kan kommunen 

även upprätta riktlinjer för vad som utgör korrekta behandlingar av fysiska personers 

personuppgifter med hänsyn till de sju principer som ska grundlägga all behandling av 

personuppgifter (Europaparlamentets och rådets förordning, 2016/679).   

 

Att etablera administrativa och digitala rutiner samt utveckla de rutiner som redan är på plats 

är således även en del av arbetet som kvarstår även om den materiella grunden med IT- 

system är på plats. Kommunövergripande riktlinjer och informella rutiner inom varje 

verksamhet gällande digitala och administrativa rutiner bör även korrelera med varandra så att 

ingen divergens uppstår för de tjänstepersoner som behandlar personuppgifter enligt IT-

chefen: I steg tre kommer den här personen (samordnaren) att vara lite projektledare och 

processledare när det handlar om att fortsätta digitalisera och utveckla rutiner och de 

digitala rutinerna och de rent administrativa rutinerna, så att det stämmer överens28. Arbetet 

med att utarbeta och upprätta kommunövergripande riktlinjer för informationssäkerhet 

kommer främst att tillfalla samordnaren för informationssäkerhet som även kommer att 

inneha en betydande roll i arbetet med att förbättra informationssäkerheten inom kommunen. 

Det gäller bland annat planering av arbetet med att säkra att de kommunala verksamheterna 

når upp till den allmänna dataskyddsförordningens (2016/679) krav men även i arbetet med 

att genomföra säkerhetsanalyser och införa ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt 

IT- chefen: Steg två är att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet inom 

kommunen. 29 

 

När det gäller vilka styrdokument som kommunen har upprättat inom området för 

informationssäkerhet och behandling av personuppgifter så innehar Vaggeryds kommun en 

integritetespolicy som kommunstyrelsen upprättade 2002-01-09 § 4 som anvisar hur 

kommunen bör behandla personuppgifter med hänsyn till personuppgiftslagen (1998:204). 

Det handlar om principer som hänvisar till 9a) § och 9b) § i personuppgiftslagen (1998:204) 

att personuppgiftsbehandling skall utföras lagligt, korrekt samt enligt god sed. I kommunens 

                                                 
27 Informant 3: Kommunadministratör, Vaggeryds kommun. 2018. Intervju den 23 mars. 
28 Informant 2: IT-chef, Vaggeryds kommun. 2018. Intervju den 23 mars. 
29 Informant 2: IT-chef, Vaggeryds kommun. 2018. Intervju den 23 mars. 
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intergritetspolicy betonas att de personuppgiftsansvariga utgörs av kommunens nämnder 

respektive kommunstyrelse. Respektive nämnd och styrelse är därmed ansvarig för de 

personuppgifter som behandlas inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden och de 

är i form av separata myndigheter även skadeståndsansvariga vid incidenter. 

Förvaltningsschefen är dock också ansvarig för att den personuppgiftsansvariga nämnden 

eller styrelsen informeras om aktuell lagstiftning och andra aktuella bestämmelser 

(Integritetspolicy för Vaggerds kommun, Vaggeryds kommun, 2002, sid. 1). Även om 

kommunen för närvarande inte har upprättat ett styrdokument för informationssäkerhet som 

kan analyseras så har kommunen upprättat vissa kommunövergripande riktlinjer gällande 

säkerheten för IT- verksamheten och driften av kommunens IT- system genom en IT- 

säkerhetspolicy. IT- säkerhetspolicyn grundlägger mål och riktlinjer för hur IT- arbetet ska 

bedrivas inom kommunen gällande laglydighet, sekretess, åtkomst och var ansvaret ligger för 

drift och innehåll i de IT- system som används inom kommunens verksamheter (IT- 

säkerhetspolicy, Vaggeryds kommun, 2008, sid. 1). IT- säkerhetspolicyn beskriver 

ansvarsfördelningen och strukturen i arbetet med IT- säkerheten inom kommunen vars 

struktur även kan appliceras på arbetet med att förbättra informationssäkerheten samt säkra 

hur behandling av personuppgifter sker inom kommunens verksamheter (IT- säkerhetspolicy, 

Vaggeryds kommun, 2008, sid. 3). Verksamhetsansvarig är därmed operativt ansvarig för 

innehållet i IT- systemen som kan innehålla personuppgifter. Ansvaret för att behandling av 

personuppgifter sker enligt de lagar och föreskrifter som finns, enligt exempelvis den 

allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) ligger därmed på verksamhetsansvarig (IT- 

säkerhetspolicy, Vaggeryds kommun, 2008, sid. 3). De styrdokument som har upprättats av 

kommunens politiska organ eller de rutiner som har etablerats uttrycker dock inte tillräckligt 

tydliga riktlinjer som endast ska gälla inom området för informationssäkerhet i kommunen 

eller grundlägger vilka målsättningar för hur informationssäkerheten ska säkras inom 

kommunen. Styrdokumenten bör även aktualiseras med hänsyn till den allmänna 

dataskyddsförorordningen (2016/679) eftersom personuppgiftslagen (1998:204) inte längre är 

aktuell. Att förbättra informationssäkerheten och upprätta tydliga och kommunövergripande 

riktlinjer utgör därmed en av kommunens första prioriteter i implementeringsprocessen.  

 
6.2.1.3 Prioritet: Utbildning och kunskapshöjande insatser 

I den kommunövergripande arbetsgruppens arbetsuppgifter som till viss del svarar för 

samordningen av implementeringsprocessen ingår att sammanställa en tidsplan för hur de 

olika förvaltningarna kan arbeta med att implementera förordningen i sina verksamheter. 

Tidsplanen kan sägas utgöra den övergripande och det preliminära schemat över hur 

implementeringsprocessen ska fördelas tidsmässigt och resursmässigt. Den tidsplan som har 

lagts fram av arbetsgruppen grundlägger därmed implementeringsprocessens målsättningar 

och i vilken ordning som initiativ och åtgärder bör prioriteras i implementeringsprocessen. 

Socialförvaltningen på kommunen har föregått med ett exempel för arbetsgruppen med hur en 

plan för implementeringsprocessen kan se ut och som visar när och hur olika initiativ bör 

genomföras under implementeringsprocessen till den grad att arbetsgruppens tidsplan bygger 

på den tidsplan som socialförvaltningen har producerat enligt kanslichefen: Vi hade ett möte 

igår, där vi tittade på socialförvaltningens upplägg för att nå kraven i GDPR… Det vi 

bestämde igår var då att be vår ledningsgrupp att vi vill göra det här upplägget för hela 

kommunen.30   

 

                                                 
30 Informant 1:Kanslichef, Vaggeryds kommun. 2018. Intervju den 23 mars. 
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Kanslichefen beskriver att utbildning av ansvariga chefer, administratörer samt 

förtroendevalda inom kommunen och andra ”kunskapshöjande insatser” utgör den första 

målsättningen i implementeringsprocessen: förarbetet och få den här kunskapshöjande 

insatsen och verkligen kunna genomföra dem31. Anledningen är att arbetsgruppen söker att 

förbereda och bygga upp en central kunskapsbas som ska kunna stödja andra verksamheter 

och förvaltningar vid behov av stöd i implementeringsprocessen. Enligt kommunens IT-

säkerhetspolicy ligger även det generella ansvaret för Vaggeryds kommun IT- system på 

kommunledningen även om det operativa ansvaret för exempelvis innehållet i systemen även 

ligger på varje verksamhetsansvarig för enheten eller förvaltningen (IT- säkerhetspolicy för 

Vaggeryds kommun, 2008, sid. 2). Ansvaret för samorganiseringen för 

implementeringsprocessen följer därmed samma struktur och arbetsfördelning som gäller för 

IT- säkerhetsarbetet. Kommunledningskontoret och kommunledningen utgör stöttepelare för 

förvaltningarnas arbete att implementera förordningen medan det administrativa och operativa 

ansvaret för innehåll och genomförande ligger på verksamhetsansvariga i de olika 

förvaltningarna och verksamheterna (IT- säkerhetspolicy, Vaggeryds kommun, 2008, sid. 3). 

Arbetsgruppen kan då sägas utgöra en del av kommunens centrala kunskapsbas som 

samordnar, stödjer och utövar kontroll över implementeringsprocessen i samverkan med 

samordnaren för informationssäkerhet som kommer att överta en stor del av ansvaret för att 

samordna processen. Eftersom Vaggeryd kommun är en mindre kommun så kan det enligt 

kanslichefen även vara en enklare process att först centralisera samordningen av 

implementeringsprocessen och skapa en stark kunskapsbas som sedan kan stödja respektive 

förvaltning och de individuella tjänstepersonerna som behöver hjälp. Styrkan i kommunens 

implementeringsprocess är enligt kanslichefen att det är en liten kommunorganisation 

gällande antalet anställda i kommunen och närheten mellan olika kommunala verksamheter: 

Vår styrka är att vi är en ganska liten organisation, vi har mellan sextio och sjuttio chefer och 

det är allt. Det är greppbart, man kan faktiskt ner på individnivå följa upp om alla chefer har 

genomfört utbildningarna 32. En mindre kommunorganisation kan resultera i att uppföljningen 

och implementeringsprocessen kan knytas närmare den centrala nivån som kanske inte är 

möjligt i en större kommun där processen decentraliseras och verkar mer separat.  

 
6.2.1.4 Efterlevnaden av Personuppgiftslagen (1998:204)  

EU:s övergripande mål och syfte med implementeringen av den mer omfattande 

lagstiftningen i området för skydd av personuppgifter uppges i förordningens inledande skäl 

vara att standardisera och stärka EU- medborgares rättigheter inom hela EU 

(Europaparlamentets och rådets förordning, 2016/679). Dataskyddsdirektivet (95/46/EG) som 

i Sverige har motsvarats av personuppgiftslagen (1998:204) uppfattas enligt EU har inte 

implementerats likvärdigt i medlemsstaterna vilket har resulterat i en obalans mellan EU-

medborgares rättigheter inom området för skydd av personuppgifter (Europaparlamentets och 

rådets förordning, 2016/679). De skäl som EU presenterar i förordningen kan dock även 

appliceras på den nationella implementeringen av förordningen mellan offentliga myndigheter 

på olika administrativa nivåer inom Sverige. Det resulterar i att även efterlevnaden av 

personuppgiftslagen (1998:204) kan ha föregåtts av skillnader mellan svenska offentliga 

myndigheter. Att den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) utgör en rättsakt i form av 

en förordning och inte ett direktiv resulterar även i att EU ökar sin precision i 

förvaltningsstyrningen av de offentliga myndigheterna som är ålagda att implementera 

förordningen (Europeiska unionen, 2018). Förvaltningsstyrningen från EU utgör nu en direkt 

                                                 
31 Informant 1:Kanslichef, Vaggeryds kommun. 2018. Intervju den 23 mars. 
32 Informant 1: Kanslichef, Vaggeryds kommun. 2018. Intervju den 23 mars. 
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regelstyrning av myndigheterna till skillnad från dataskyddsdirektivet (95/46/EG) som 

innebar en friare implementeringsprocess för den berörda myndigheten (Lundquist, 1992, sid. 

80- 81). Att förordningen även medför viten och sanktionsavgifter för offentliga myndigheter 

som negligerar förordningen kan inverka i att förordningen tas på större allvar än vad 

direktivet gjorde. Efterlevnaden av personuppgiftslagen (1998:204) har inte varit alltför 

konsekvent i kommunen enligt IT- chefen, en situation som kan vara ett återkommande 

problem för landets kommuner: Hade vi skött PuL på rätt sätt så hade det varit lättare med 

förordningen. Då hade vi vart på banan nästan.33 IT- chefen betonar att implementeringen av 

förordningen hade varit en betydligt enklare process gällande arbetsbördan om kommunen 

hade levt upp till personuppgiftslagen  (1998:204) på ett tydligare sätt. En mer rigid 

regelstyrning i samverkan med introduktion av sanktionsavgifter och vite resulterar i att 

offentliga myndigheter måste ta förordningens krav på allvar men det innebär även en längre 

resa om personuppgiftslagen (1998:204) inte har hörsammats tillräckligt inom kommunerna. 

Offentliga myndigheter har exempelvis givits möjligheten att behandla personuppgifter i en 

”löpande ostrukturerad form” enligt Missbruksregeln, 5a) i personuppgiftslagen (1998: 204) 

som har varit ett sätt att inte behöva ta alltför stor hänsyn till övriga anvisningar om 

personuppgifterna inte utgörs av ”känsliga uppgifter” (Datainspektionen, 2018).34 

Förordningen kan därmed uppfattas som en markering från EU att både privata och offentliga 

organisationer bör förbättra sina rutiner för hur de behandlar av personuppgifter.  
 
6.2.2 Sammanfattning av kommunens prioriteter 

Det på långt sikt grundläggande målet för kommunens implementeringsprocess är naturligt att 

nå upp till den allmänna dataskyddsförordningens krav och anpassa de kommunala 

verksamheterna till förordningen. Kommunens prioriteter kan dock i den inledande fasen av 

implementeringsprocessen sammanfattningsvis beskrivas utgöras av att förbättra den 

övergripande informationssäkerheten inom kommunen. Det innebär även att koordinering av 

utbildning och stöd till medarbetare och verksamheter som är i behov av hjälp utgör en initial 

målsättning. Avsaknaden av aktuella styrdokument inom området för behandling av 

personuppgifter samt informationssäkerhet utgör även ett utvecklingsområde både ur ett 

politiskt och administrativt perspektiv. Därmed bör kommunala verksamheters informella 

rutiner förbättras och de formella styrdokument bör uppdateras eller upprättas för att garantera 

att rutiner och riktlinjer för informationssäkerhet samt behandling av personuppgifter 

överensstämmer inom alla kommunala verksamheter.  

                                                 
33 Informant 2: IT-chef, Vaggeryds kommun. 2018. Intervju den 23 mars. 
34 https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/skyldigheter-for-de-som-

behandlar-personuppgifter/dataskyddsombud/vad-gor-ett-

dataskyddsombud/https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/skyldigheter-

for-de-som-behandlar-personuppgifter/dataskyddsombud/vad-gor-ett-dataskyddsombud/  

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/skyldigheter-for-de-som-behandlar-personuppgifter/dataskyddsombud/vad-gor-ett-dataskyddsombud/https:/www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/skyldigheter-for-de-som-behandlar-personuppgifter/dataskyddsombud/vad-gor-ett-dataskyddsombud/
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/skyldigheter-for-de-som-behandlar-personuppgifter/dataskyddsombud/vad-gor-ett-dataskyddsombud/https:/www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/skyldigheter-for-de-som-behandlar-personuppgifter/dataskyddsombud/vad-gor-ett-dataskyddsombud/
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/skyldigheter-for-de-som-behandlar-personuppgifter/dataskyddsombud/vad-gor-ett-dataskyddsombud/https:/www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/skyldigheter-for-de-som-behandlar-personuppgifter/dataskyddsombud/vad-gor-ett-dataskyddsombud/
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/skyldigheter-for-de-som-behandlar-personuppgifter/dataskyddsombud/vad-gor-ett-dataskyddsombud/https:/www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/skyldigheter-for-de-som-behandlar-personuppgifter/dataskyddsombud/vad-gor-ett-dataskyddsombud/
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7. Slutsats 
Sammantaget kommer inte kommunen att nå upp till den allmänna dataskyddsförordningens 

(2016/679) krav när lagstiftningen träder i kraft den 25 maj 2018. Bedömningen kan 

motiveras med att kommunen fortsatt befinner sig i en förberedande implementeringsprocess 

som innebär att kommunen ska inleda åtgärder för hur kommunen ska nå upp till 

förordningens krav. En av kommunens prioriteter i implementeringsprocessen utgörs av 

kommunens behov att stärka informationssäkerheten inom kommunen samt upprätta både 

formella och informella riktlinjer i form av kommunövergripande styrdokument och rutiner. 

Kommunen har generellt påvisat förmågan att i den inledande fasen i 

implementeringsprocessen extrahera personella resurser genom rekrytering av samordnare för 

informationssäkerhet, utbildning av tjänstepersoner och förtroendevalda samt nyttja 

gemensamma resurspooler via kommunalt och regionalt samarbete. Det har därmed framförts 

initiativ till att stärka och genomföra förändringar och stärka hur kommunen hanterar 

information samt behandlar personuppgifter. Om personuppgiftslagen (1998:204) hade 

efterlevts på ett tydligare sätt hade dock grunden till implementeringsprocessen varit tydligare 

och arbetsbördan hade varit mindre. Sammantaget kan det beskrivas som svårt för kommunen 

att uppnå den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) innan den 25 maj 2018 med 

hänsyn till att förordningen innehåller ”gråzoner” som uppfattas behöva förtydligas med 

vägledande domstolsbeslut från högre instanser. Det finns därmed en viss risk för att 

implementeringsprocessen till viss del bromsas upp eftersom korrekt information utgör den 

grundläggande byggstenen för att tjänstepersonerna ska kunna agera och för att 

implementeringsprocessen ska fortgå. Att informationen är någorlunda tydlig från den 

styrande aktören i implementeringsstyrningen är även grundläggande för att lagstiftningen ska 

implementeras på det sätt som det politiska organet åsyftar.  

 

Utmaningar implementeringsprocessen gällande informativa resurser kan även relateras till 

avståndet som råder i styrningskedjan mellan de styrande politiska organen som utgör delar av 

EU:s institutioner och den kommunala nivån i medlemsstaten. Förhållandet i 

förvaltningsstyrningen kan beskrivas som en transnationell förvaltningsstyrning som 

överskrider territoriella, politiska och administrativa nivåer inom medlemsstaten. Det är 

tämligen en svår uppgift för EU:s institutioner att, genom en lång implementeringskedja som 

passerar flertalet nivåer, anpassa alla nivåer i medlemsstaterna till EU:s institutioner och det 

juridiska ramverket som den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) är en del av genom 

EU- rätten. Anledningen är det stora avståndet i styrningen och den risk för avvikelser som 

kan uppstå i styrningen i synnerhet till lokala nivåer i medlemsstaten. Den kommunala nivån i 

Sverige verkar även mer självständigt från staten vilket innebär att den nationella nivån inte 

stöttar EU:s styrningskedja. Det är därmed svårt att för närvarande bedöma kommunens 

anpassningsförmåga till förordningen i implementeringsprocessens förberedande fas innan en 

fullständig utvärdering kan genomföras. För att avgöra om kommunen kommer att anpassats 

till EU- rätten efter att de åtgärder och prioriteter som satts upp har verkställts och 

tidsplaneringen har löpt ut, så krävs möjligtvis en utvärderande studie.   
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Bilaga 1 
 

Den enskilde tjänstepersonens resurser 

 

• Kan du berätta lite övergripande om hur du (samt din verksamhet) arbetar med 

personuppgifter idag? Exempelvis, vilken typ av uppgifter hanterar man inom 

verksamhetsområdet? 

 

• Upplever du som enskild tjänsteman att du har tillräckliga resurser och stöd i form 

från den kommunala organisationen för att säkerhetsställa att behandlingen av 

personuppgifter följer de krav som den nya dataskyddsförordningen ställer? 

 

• Har du erbjudits utbildning om dataskyddsförordningen, eller annan information 

och stöd för att införliva förordningen ditt dagliga arbete?  

 

• Hur tror du att den nya dataskyddsförordningen kommer att påverka ditt dagliga 

arbete i den kommunala verksamheten? Kommer det medföra svårigheter eller 

utmaningar eller kommer det att underlätta för ditt arbete?   

 

Kommunens resurser   

 

• Vilka resurser upplever du att du och din verksamhet har tillgång till i 

implementeringsprocessen av dataskyddsförordningen: 

 

• Hur bedömer du kommunens resurser sammantaget vara? 

 

• Har kommunen lyckats leva upp till personuppgiftslagens krav?  

 

• Hur bedömer du att medvetenheten är inom organisationen om 

dataskyddsförordningen, gällande kunskap och medvetenhet om förordningen och 

att den träder i kraft den 25 maj? 

 

• Har ni köpt in tjänster eller anställt extra personal i implementeringsprocessen?  

 

• Har ni tidigare erfarenhet av implementeringsprocesser? Vad var resultatet av 

dem?  

 

• Vilket stöd finns för närvarande tillgängligt för tjänstepersoner i organisationen, i 

synnerhet till de som frekvent behandlar personuppgifter? Till exempel: 

utbildning, information och verksamhetsmål?  

 

• Upplever kommunen stöd från EU, regionala eller nationella myndigheter, 

kommunalförbund och i så fall vilket typ av stöd?   
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• Råder det en tydlig ansvarsfördelning i förberedelserna av 

dataskyddsförordningen?  

 

• Uppfattar ni några särskilda utmaningar för kommunen när det gäller att följa de 

krav som dataskyddsförordningen ställer? 

 

• Vilka riktlinjer och rutiner (styrdokument) finns idag inom era verksamheter 

gällande skydd av personuppgifter?  

 

• Är riktlinjerna som man har idag tillräckliga för att nå upp till 

dataskyddsförordningens krav? 

 

• Hur tänker man kring rekryteringen/organiseringen av dataskyddsombud och 

möjligheter till samordning med andra kommuner?  

 

• Sammanfattningsvis: Bedömer du att kommunen når upp till eller kommer att nå 

upp till dataskyddsförordningens krav innan den 25 maj 2018? 

 

Kommunens preferenser  

 

• Har kommunen etablerat mål för implementeringen av dataskyddsförordningen?  

• Vilka områden och åtgärder prioriterar kommunen i implementeringsprocessen? 

• Kan ni berätta lite om vilka mål arbetsgruppen har i implementeringsprocessen av 

dataskyddsförordningen?   

Den enskilde tjänstepersonens preferenser 

 

• Vad tycker du om den nya dataskyddsförordningen? 

• Är dataskyddsförordningen svår att förstå?   

• Anser du att kommer vara svår att implementera i ditt arbete?   

• Kommer den underlätta eller försvåra för ditt arbete?   

 

 

 

 

 

 


