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2 Direktiv 

Den nya dataskyddsförordningen EU 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 

med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, träder 

ikraft med direkt tillämpning i Sverige från och med den 25 maj 2018. För att Umeå universitet ska 

vara redo att tillämpa och uppfylla kraven i Dataskyddsförordningen krävs, bland annat att 

universitetet förbereder sig genom att sätta sig in i den nya förordningen, kartlägga den 

personuppgiftsbehandling som sker vid universitet, inklusive IT system som behandlar 

personuppgifter, och vilka anpassningar som krävs så att behandlingen uppfyller de krav som ställs i 

Dataskyddsförordningen, att rutiner, handläggningsordningar och mallar utarbetas och att 

information sprids i verksamheten, samt att ett system utvecklas för att föra ett register över 

personuppgiftsbehandling.  

Avsikten med denna förstudie är att föreslå ett ledningssystem med tillhörande stödorganisation, 

inklusive systemstöd, som kan tillämpas för att uppfylla kraven i Dataskyddsförordningen och 

säkerställer att UmU aktivt arbetar med att uppfylla kraven i lagstiftningen. Under förstudien ska även 

information i viss omfattning ges till verksamheten om vilka krav som Dataskyddsförordningen 

kommer att ställa på verksamheten vid UmU  

2.1 Definitioner och förkortningar 
Ord Förklaring 

Dataskyddsdirektiv EU-direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på 

behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 

uppgifter. Uppfylldes i Sverige genom Personuppgiftslagen(PUL). 

Dataskyddsförordningen 

(GDPR) 

Dataskyddsförordningen kommer att gälla som lag i Sverige och 

ersätta personuppgiftslagen 25 maj 2018. Innehåller regler om hur 

man får behandla personuppgifter.  

Personuppgiftslagen (PUL) Personuppgiftslagen (PUL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att 

skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när 

personuppgifter behandlas. Bygger på dataskyddsdirektivet. Ersätts 

25 maj 2018 av dataskyddsförordningen. 

Datainspektionen Svensk myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till 

att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga 

intrång i enskilda individers personliga integritet. 

Personuppgifter Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk 

person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbarfysisk 

person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt 

med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett 

identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller 

onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för 
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den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, 

ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. 

Artikel 29-gruppen Artikel 29-gruppen är en rådgivande och oberoende arbetsgrupp 

som bland annat har till uppgift att utreda frågor som rör 

tillämpningen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46 samt att ge råd om 

andra föreslagna åtgärder inom EU med avseende på behandling av 

personuppgifter. Gruppen består av representanter för samtliga 

dataskyddsmyndigheter i EU:s medlemsstater samt representanter 

för den Europeisk datatillsynsmannen (EDPS) och EU-

kommissionen. 

Personuppgiftsansvarig En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller 

annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer 

ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om 

ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten 

eller medlemsstaternas nationella rätt kan den 

personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne 

ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas 

nationella rätt, 

Personuppgiftsbiträde En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller 

annat organ som behandlar personuppgifter för den 

personuppgiftsansvariges räkning, 

 

3 Beskrivning 

3.1 Syfte 
Syftet med förstudien är att ta fram nödvändigt underlag för att fatta beslut om vilka anpassningar 

som krävs, eller som bedöms lämpliga, för att Umeå Universitet ska ha förutsättningarna för att 

efterleva kraven i dataskyddsförordningen. 

3.2 Bakgrund 
1995 införde EU ett dataskyddsdirektiv som i Sverige genomfördes 1998 via personuppgiftslagen mest 

känd som PUL. Dataskyddsdirektivet infördes för att säkerställa ett högt och likvärdigt 

persondataskydd i alla medlemsstater och för att främja ett fritt flöde av personuppgifter inom EU. 

Problemet med det nuvarande dataskyddsdirektivet är att EU’s medlemsländer tolkat direktivet olika i 

nationell lagstiftning, internet inte fanns när direktivet tillkom och personuppgifter som handelsvara  

inte fanns som företeelse. För att stärka den enskildes kontroll över sina personuppgifter och 

harmonisera skyddet för personuppgifter ytterligare träder dataskyddsförordning i kraft den 25 maj 

2018 och ersätter dataskyddsdirektivet och därmed även den svenska personuppgiftslagen. Till 

skillnad från ett EU direktiv så gäller en EU förordning som lag i Sverige.  
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Fortfarande saknas viktiga regleringar, nationella föreskrifter och vägledningar vilket gör att det är 

viktigt att löpande följa utvecklingen. 

 

Några av de större förändringarna som den nya dataskyddsförordningen innebär:  

- Tydligare ansvar för Personuppgiftsansvarig 

- Tydligare ansvar för Personuppgiftsbiträden 

- Tydligare rättigheter för den enskilde med rätt att begära att personuppgifter raderas och 

rättas. Samt att få åtkomst till sina personuppgifter i strukturerad form. 

- Personuppgiftsansvarig ska inte bara följa regelverket utan också kunna visa att regelverket 

följs. 

- Skyldighet att anmäla personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheten. 

- Strängare skadeståndskrav, upp till 4% av organisationens omsättning. 

 

Umeå universitet har ansvar för all personuppgiftsbehandling vid myndigheten. För att kunna axla det 

ansvaret behövs ett tydligt stöd till verksamheten samt styrning och uppföljning.  

 

Umeå universitet har sedan tidigare ett personuppgiftsombud och en informationssäkerhetsgrupp som 

arbetar för att uppfylla personuppgiftslagen. I och med förändrade krav på bland annat 

dokumentation, säkerhet och uppföljning kommer Umeå universitet behöva öka nivån på 

ledningssystemet bland annat genom:   

- en tydligare och resursmässigt kraftfullare organisation med samordnad ledning,  

- ökat stöd till verksamheten i personuppgiftsfrågor genom t.ex. information, utbildning och 

dialog  

-  uppdaterade styrdokument, mallar och rutiner 

- ett mer strukturerat sätt att dokumentera och följa upp personuppgiftsbehandling i 

verksamheten 

 

Den som behandlar personuppgifter inom myndighetens verksamhet kommer precis som idag även 

framgent ha ansvar för att hanteringen av personuppgifter sker i enlighet med lagar och förordningar 

och Umeå universitets fastställda styrdokument.  

 

Projektledaren kommer att arbeta i nära samarbete med universitetets jurister och IT-strateg samt 

säkerställa nödvändig dialog med verksamhetsföreträdare inom förstudiens genomförande.  

3.3 Förutsättningar 
En förutsättning för förstudien är Universitetsförvaltningens engagemang och att resurser 

tillhandahålls i form av tid och kompetens. Detta gäller i första hand inom juridik och IT, men det 

kommer också krävas kompetens inom personal, upphandling och andra områden inom förvaltningen.  

 

En förutsättning för införande av det förslag som förstudien har som mål att ta fram kommer att vara 

att Universitetsledningen förstår vikten av att skapa det stöd verksamheten behöver för att den på ett 

bra sätt ska kunna uppfylla de krav som dataskyddsförordningen ställer och axlar ansvaret. 

Universitetsledningens engagemang och tillhandahållande av resurser för införande kommer att 

krävas.  
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3.4 Projektmål 
Förstudien har som mål att: 

 

- ge förslag på utformning av ledningssystem för efterlevnad av dataskyddsförordningen för att skapa 

grund för implementering av dataskyddsförordningen vid Umeå universitet.  

- ge förslag på en stödorganisation inklusive registersystem som arbetar för att upprätthålla och 

löpande förbättra ledningssystemet och ger stöd till verksamheten i form av rådgivning, utbildning och 

information.   

- ge förslag på projektplan inklusive budget som kan användas som beslutsunderlag för införandet av 

ledningssystem och stödorganisation. 

 

Eftersom arbetet med den nya dataskyddsförordningen är omfattande, mycket fortfarande är oklart på 

nationell nivå och förstudien till största delen förlitar sig på resurser ännu ej tilldelade till införandet  

så kommer ledorden vara lagom och ständiga förbättringar.  

3.5 Avgränsning 
Ledningssystemet som förstudien föreslår ska ge det stöd som behövs för att verksamheten ska kunna 

efterleva de krav på personuppgiftsbehandling som dataskyddsförordningen ställer och förstudien 

kommer därmed bara att omfatta informationssäkerhet gällande personuppgiftsbehandling.  

 

Införandeprojektet som är tänk att följa efter den här förstudien förutsätter en ny projektplan och nya 

resurser. Förstudien kan även leda till ytterligare projekt där resurser idag inte finns inom 

verksamheten som t.ex. införande av registersystem. 

 

4 Organisation 

4.1 Beskrivning av ansvar 
Enligt beslutat regelverk och Umeå universitets projektmodell. För ansvarsfördelningen mellan 

uppdragsgivare, styrgrupp och projektledare se Regler för universitetsgemensamma projekt och 

uppdrag dnr: 100-733-10. 

4.1.1 Uppföljning 

Generell uppföljning 

Universitetsledningens kansli ansvarar för uppföljning av förstudien.  

Uppdragsgivarens och styrgruppens uppföljning 

Det åligger respektive projekts uppdragsgivare och eventuell styrgrupp att i dialoger med projektledare 

och vid interna mötesfora inom projekten mer specifikt följa upp genomförandet av projektet (inkl 

milstolpar). Uppdragsgivaren ska vid dessa möten ge projekten ytterligare anvisningar och direktiv. Om 

projektet inte klarar av att nå uppsatta mål har uppdragsgivaren och eventuell styrgrupp ett särskilt 

ansvar att vidta åtgärder så att detta kan ske. 

 

http://www.anstalld.umu.se/digitalAssets/39/39567_regler-fr-universitetsgemensamma-projekt-och-uppdrag.pdf
http://www.anstalld.umu.se/digitalAssets/39/39567_regler-fr-universitetsgemensamma-projekt-och-uppdrag.pdf
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4.2 Bemanning 

4.2.1 Uppdragsgivare 
 

Namn Caroline Sjöberg 

Funktion/motsv Universitetsdirektör 

E-post Caroline.sjoberg@umu.se 

Telefon  

 

4.2.2 Styrgrupp 
Projektet har en styrgrupp 

 Ja 

 Nej 

 

4.2.3 Projektledare 
 

Namn Sara Vilhelmsson 

E-post Sara.vilhelmsson@umu.se 

Telefon 090-786 5850 

CAS Save0001 

 

4.2.4 Projektgrupp 
Förstudien har inga dedikerade resurser förutom projektledaren och är beroende av att verksamheten 

tillskjuter resurser, i första hand i form av kompetens, tid och engagemang. Nyckelkompetenser för 

förstudien är framförallt juridik och IT, men andra expertkompetenser kommer också att krävas. De 

personer som sitter i projektgruppen har därför ett stort ansvar att bidra till förstudien både med 

kompetens och med tid.  
Projektet har en projektgrupp 

 Ja 

 Nej 

Namn Org.enhet/motsv Funktion/motsv 

Chatarina Larsson Universitetsledningen kansli Universitetsjurist 

Karoline Westerlund IT-enheten Universitetets IT-strateg 

 

4.2.5 Referensgrupp 
Förstudien kommer att knyta till sig en eller flera referensgrupper bestående av de funktioner inom 

verksamheten som arbetet kräver 
Projektet har en referensgrupp 

 Ja 

 Nej 

 

mailto:Sara.vilhelmsson@umu.se
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5 Genomförande 

5.1 Tidplan 
Start: 2017-08-20 

Avslut: 2017-12-31 

5.2 Beslutspunkter 
 

BP Beskrivning Datum 

BP1 Uppdragsgivare Caroline Sjöberg fastställer projektplanen 2017-09-06 

BP2 Uppdragsgivare Caroline Sjöberg fastställer slutrapporten  

5.3 Etapper 
 

Nr Beskrivning Start Avslut 

1 Förbereda 2017-05-18 2017-09-30 

 Ta fram och besluta projektplan.   

 Plan för att säkra ledningens engagemang.   

 Tillsätta referensgrupp.   

2 Kartlägg nuläge 2017-08-20 2017-10-31 

 Kartlägg rättsliga krav på personuppgiftsbehandling 

gällande den nya dataskyddsförordningen. 

  

 Kartlägg befintliga styrande dokument.   

 Kartlägg befintlig dokumentation om 

personuppgiftsbehandling 

  

 Bearbeta den kartläggning som är genomförd av 

internrevisionen 2017. 

  

3 Utforma förslag till  övergripande styrning och 

organisation för personuppgiftsbehandling 

2017-09-01 2017-12-01 

 Utforma förslag till stödorganisation för ledningssystemet 

inkl. roller, processer och rutiner.  

  

 Utforma kravspecifikation på registersystem för 

dokumentation av personuppgiftsbehandling inkl. 

informationsbärande resurser/system. 

  

 Utveckla förslag på system för hantering av register för 

personuppgiftsbehandling.  

  

4 Informera om nya dataskyddsförordningen och det 

arbete som pågår inom förstudien.  

2017-08-01 2017-12-31 

5 Utforma projektplan för införande. 2017-11-01 2017-12-31 
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5.4 Milstenar 
 

Nr Leverans Datum 

1 Leverans av förslag på ledningssystem och stödorganisation 2017-12-01 

2 Leverans av projektplan 2017-12-31 

5.5 Resurser 
 

Funktion Namn Timmar 

Projektledare Sara Vilhelmsson 50% 

Universitetsjurist Chatarina Larson  

IT-strateg Karoline Westerlund  

Personuppgiftsombud Petra Kanon  

 

5.6 Beskriv kortfattat hur fördelningen av arbetet planeras 
inom projektet. 

Arbetet med planering, styrning och uppföljning kommer att hanteras av projektledaren. 

Projektledaren kommer även att arbeta aktivt med struktur av ledningssystemet samt vid behov ta 

fram t.ex. grunder för rutiner. Projektledaren kan även jobba med att boka möten och andra 

administrativa arbetsuppgifter. Dock finns kompetensen inom organisationen och projektdeltagarna 

och andra resurser inom organisationen är viktiga för att fylla dokumenten och möten med innehåll.  

 

6 Ekonomi 

6.1 Budget projektkostnader 
Förstudien har budget för en projektledare på 50% 5 månader 2017. 

7 Kalkyl över framtida driftskostnader 

Den nya dataskyddsförordningen innebär bland annat ökade kostnad för: 

- Dataskyddsombud och stärkt stödorganisation för ledningssystemet för 

personuppgiftsbehandling. 

- Höjda krav på personal som hanterar personuppgifter. 

- Höjda krav på säkerhet och dataskydd för system. 

- Höjda krav på externa leverantörer som hanterar personuppgifter åt myndigheten. 

- Höjda krav på dokumentation och uppföljning. 

 

Hur mycket resurser som krävs för efterlevnad av den nya dataskyddsförordningen är idag oklart. 
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8 Kommunikationsplan 

Målgrupp Kommunikationsmål Aktivitet/kanal Tid Ansvarig 

Anställda på UmU Veta: att det pågår en 

förstudie angående de 

förändringar och ökade krav 

som den nya 

dataskyddsförordningen 

innebär. 

Känna: att det är viktigt att 

lära sig mer om 

dataskyddsförordningen. 

Tycka: att det är viktigt att 

göra rätt. 

Göra: Reflektera över den 

personuppgiftsbehandling 

som de utför. 

 Information löpande under förstudiens 

gång via aurora. 

 Projektledare 

 

Uppdragsgivare 

 Övrig 

……………… 

Prefekter och enhetschefer Veta: att åtgärder kommer 

att behöva vidtas på 

institutionsnivå. 

Känna: ansvar för de 

förändringar som krävs för 

att uppfylla de krav som 

dataskyddsförordningen 

ställer. 

Tycka: att det är viktigt att 

personuppgifter hanteras på 

rätt sätt. 

 Genomför workshopar  Projektledare 

 

Uppdragsgivare 

 Övrig 

……………… 
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Göra: Påbörja arbetet på 

institutionsnivå med att 

dokumentera 

personuppgiftsbehandling 

och se över arbetssätt och 

dataskydd.  

Informationssäkerhetsgrupp Veta: hur den nya 

dataskyddsförordningen 

påverkar 

informationssäkerhet. 

Känna: sig delaktiga 

Tycka: att det är en positiv 

utveckling 

Göra: Stötta och bidra till 

förstudien. 

 Projektledaren deltar vid alla 

informationssäkerhetsgruppens 

kommande träffar för information och 

diskussion. 

 

Ledningen vid UmU Veta: vad som åligger Umeå 

universitet. 

Känna: ansvar för 

personuppgiftsbehandling 

vid UmU och vikten att det 

hanteras rätt för att 

bibehålla UmU som ett 

starkt varumärke. 

Tycka: att det är viktigt att 

verksamheten får det stöd 

som behövs för att UmU ska 

ha förutsättningar att leva 

upp till 

dataskyddsförordningen.  

   Projektledare 

 

Uppdragsgivare 

 Övrig 

……………… 
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Göra: Tillhandahålla de 

resurser som krävs. 

 

 

9 Risk- och sårbarhetsanalys 

Risk Sannolikhet Konsekvens Risknivå (S*K) Åtgärder för 

riskminimering 

Åtgärder vid realitet Ansvarig 

Ledningens engagemang 

är för lågt så 

införandeprojektet får 

inte tillräckliga resurser 

för en stödorganisation 

som kan stötta 

verksamheten i att 

uppfylla förordningens 

krav. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 Låg (<6) 

 Medel (6 – 11) 

 Hög (>12) 

En viktig del i förstudien 

är att säkra ledningens 

engagemang. 

  Projektledare 

 Uppdragsgivare 

 Övrig 

……………… 

Risk att projektet inte får 

det stöd, resurser, 

kompetens och 

engagemang av 

verksamheten som krävs 

för att projektet ska 

lyckas skapa ett förslag 

på ett effektivt 

ledningsstöd.  
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Att verksamheten inte 

hinner vidta alla åtgärder 

som krävs för att uppfylla 
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   Projektledare 

 Uppdragsgivare 
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