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ABSTRAKT

GDPR eller General Data Protection Regulation är en ny lagstiftning som förstärker skyddet
för  personer  inom  EU.  GDPR  kommer  påverka  alla  webbapplikationer  som  hanterar
personuppgifter. Samtidigt lever alla dessa webbapplikationer i en föränderlig omgivning,
och det finns en överhängande risk att webbapplikationer blir utdaterade. Studien undersöker
vilka krav som ställs på en webbapplikation för att uppfylla GDPR, och hur man kan bygga
en applikation för att den ska kunna kallas framtidssäkrad. Vi tittar även på om dessa två
områden motverkar varandra på något sätt, eller om de kan samverka. För att finna vilka
krav som ställs av GDPR så kommer en indelning och kategorisering av lagtexten att göras.
För att finna hur man skapar en framtidssäkrad webbapplikation kommer en litteraturstudie
göras,  men  också  en  enkätundersökning  där  svar  samlas  in  från  erfarna  utvecklare.
Resultaten av studien är  en sammanfattning  av de krav som GDPR och framtidssäkring
ställer på webbapplikationer. Dessa krav har sen jämförts, för att finna en indikation på om
de påverkar varandra eller inte. 

Nyckelord: GDPR, Dataskyddsförordningen, Framtidssäkring, Webbapplikationer
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1. INLEDNING

Bakgrunden till studien av GDPR och framtidssäkrade webbapplikationer är ett uppdrag för 
Docilitas AB åt Svenska Ångbåtsföreningen. Föreningen behövde ny funktionalitet i sin 
hemsida, i form av ett verktyg för certifiering av användare till ångpannor. Då deras gamla 
hemsida var byggd i ett Drupal-ramverk som inte längre underhålls, så bestämdes att bygga 
en helt ny hemsida. Föreningens hemsida innehåller bland annat ett medlemsregister med 
personuppgifter, vilket förde tankarna in på GDPR. Eftersom det även blev tvunget att bygga
om befintlig hemsida, så kom idén om att undersöka hur man bygger en framtidssäkrad 
webbapplikation. 

GDPR (General Data Protection Regulation), även kallad Dataskyddsförordningen, är en ny 
lagstiftning från EU som träder i kraft från och med den 25 maj 2018. I Sverige kommer 
lagen ersätta PuL (Personuppgiftslagen) och det kommer bland annat innebära stärkta 
rättigheter för enskilda personer. Förordningen kommer också medföra en hel del ändringar 
för de som behandlar personuppgifter. Det kommer innebära en hel del utmaningar för 
företag och organisationer. Rutiner och arbetssätt kommer säkert att förändras. Troligen 
kommer många system att behöva uppdateras med ny funktionalitet. Det kommer även 
behövas göras insatser kring information i företag och organisationer som behandlar 
personuppgifter. Den som inte följer lagen när den träder i kraft riskerar att straffas med 
böter av signifikant nivå. För de organisationer som berörs av den nya lagen finns det en hel 
del hjälp att få. Till att börja med så har Datainspektionen [1] omfattande information, 
vägledningar och guider som man som företagare eller organisation kan ta hjälp av. EU har 
också en hemsida [2] med information och hjälp i form av summeringar av ändringar, FAQs 
mm. Utöver det finns det en hel del andra aktörer som beskriver GDPR och dess utmaningar,
t.ex. SKL [3] och Verksamt [4]. Överlag så finns det mycket information om vad GDPR 
betyder, och vad den kräver, men desto mindre info om hur det faktiskt ska gå till rent 
praktiskt. Varje organisation måste titta på sin egen verksamhet, och se hur den kan anpassas
för att uppfylla förordningen. Troligen kommer det finnas ungefär lika många lösningar på 
kraven som ställs som det finns företag i EU. 

Dagens webb utvecklas otroligt fort och det som var modernt för några år sedan kan vara 
helt utdaterat idag. Vi ser också ny funktionalitet som tillkommer, och med det även 
användarnas ökade krav på webbsidorna. Som användare förväntar man sig en viss standard 
på webbsidor. Det är dock inte ovanligt att hitta webbsidor som inte hänger med i 
utvecklingen. Webbsidor kan vara byggda i verktyg som inte har uppdaterats på grund av 
bristande kompetens, eller vara byggda i verktyg som har nått end-of-life, dvs att det inte 
finns någon som uppdaterar mjukvaran och fixar buggar och säkerhetshål, eller som lägger 
till ny funktionalitet. Dessa problem gör att vi får utdaterade webbsidor som inte faller 
användarna i smaken. Finns det då något man kan göra för att förebygga denna problematik?
Vi skulle behöva webbsidor som är framtidssäkrade. Då måste vi ställa oss frågan vad en 
framtidssäkrad webbsida innebär. 

GDPR i samband med framtidssäkrade webbsidor har vad jag har kunnat se inte nämnvärt 
berörts i litteraturen. Antingen är det ett helt outforskat område, eller så tar man för givet att 
det sätt man bygger på idag är det sätt som bäst säkrar hemsidor inför framtiden. Denna 
uppsats undersöker de krav som GDPR ställer på programvara som behandlar 
personuppgifter, och vad det finns för lösningar på de krav som ställs. Vidare undersöks hur 
en webbsida kan göras framtidssäkrad enligt de kriterier som ställs upp. Huvudmålet för 
uppsatsen kommer att vara att undersöka huruvida dessa två delar antingen samverkar eller 
motverkar varandra, eller om de inte påverkar varandra alls. 
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2. FRÅGESTÄLLNINGAR

För  att  ha  tydliga  mål  med  studien  så  har  några  frågeställningar  formulerats.  Dessa
frågeställningar är uppdelade i tre områden som berör GDPR, framtidssäkring och de båda
tillsammans. Den första frågeställningen är:

RQ1:

Kan en webbsida som hanterar personuppgifter  uppfylla  kraven som GDPR ställer,  och
samtidigt vara framtidssäkrad? Finns det motsättningar mellan GDPR och framtidssäkring,
eller påverkar de inte varandra?

För att kunna svara på RQ1 behövdes två skilda områden undersökas. Det första området är
vad GDPR innebär för webbapplikationer. Där ställdes följande frågeställningar upp: 

RQ2.1:

Vilka krav ställer GDPR på webbsidor som hanterar personuppgifter?

RQ2.2:

Vad skiljer GDPR mot PuL?

RQ2.3:

Vad finns det för lösningar på de krav som ställs?

Det andra området som behövdes undersökas för att kunna besvara RQ1 är det som handlar
om framtidssäkrade webbapplikationer. Där ställdes följande frågeställning upp: 

RQ3:

Hur bygger vi en webbapplikation så att den är framtidssäkrad? 

Det primära målet med studien är att se om arkitekturen som krävs för att stödja GDPR även
är förenlig med arkitekturen som krävs för att  stödja en framtidssäkrad webbapplikation.
Som mål finns även att utreda vad GDPR innebär för webbapplikationer, vad skillnaderna
mot PUL är, och vilka lösningar som kan stödja GDPR. Det finns även som mål att utreda
vad en framtidssäkrad lösning egentligen innebär. 
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3. METOD FÖR GENOMFÖRANDE

Studien har genomförts genom att börja med en inledande litteraturstudie, och då har fokus
legat på GDPR för sig, och framtidssäkrade webbapplikationer för sig. Därmed fås en god
bild av vad som har gjorts  tidigare inom dessa två områden.  Sökning efter  litteratur har
utförts på flera ställen. Först har Google Scholar använts, vilket är en tjänst där man kan söka
efter  böcker,  vetenskapliga  artiklar,  uppsatser,  abstrakts,  mm.  Tjänsten  hittas  på
https://scholar.google.se. Sen har Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek använts, som är en
tjänst som samlar många databaser med vetenskapligt material, exempelvis artiklar, böcker
och avhandlingar. Vidare så har ResearchGate använts. Det är en form av socialt media för
forskare och andra akademiska personer för att nätverka, och där det framför allt laddas upp
vetenskapliga artiklar och andra publikationer av användarna själva. Sen har även Google
använts för frisökning. 

Söksträngar  som  har  använts  är  bland  annat:  “gdpr”,”gdpr  data  protection”,  “low
maintenance web applications”, “future proof web applications”, “challenges of future web
pages”, “Future Proofing Process”. Utifrån resultaten har söksträngarna justerats för att få
fram mer relevanta resultat. Kriterier för att definiera relevant litteratur har varit att försäkra
sig om att litteraturen behandlar de områden som är beskrivna ovan. Det har varit viktigt att
säkerställa  att  litteraturen inte  vandrar  iväg i  andra  riktningar.  Specifikt  så  har  det  varit
viktigt att se till att litteraturen håller sig inom området programvaruteknik och inte förflyttar
sig exempelvis till företagsekonomi, vilket har varit en risk. 

För  delen  som rör  GDPR och  som behandlas  inom frågeställningar  under  RQ2,  så  har
lagtexten studerats och artiklarna i lagtexten har sen delats in i kategorier, beroende på hur
artiklarna  ställer  krav  på  webbapplikationer  som  hanterar  personuppgifter.  Utifrån
kategoriseringen har en teori tagits  fram kring vilka funktioner som webbapplikationerna
behöver stödja.  

Området  som  handlar  om  framtidssäkrade  webbapplikationer,  som  ligger  inom
frågeställningar under RQ3, har förutom litteraturstudier även undersökts med hjälp av en
enkät. Enkäten innehåller ett antal frågor som handlar om hur man hanterar framtiden och
dess oförutsägbarhet, och har skickats ut till programmerare med relativt lång erfarenhet. Vi
tar hjälp av deras kunskap och erfarenhet, då vi omöjligt kan undersöka framtiden. 

När  det  finns  en  teori  kring  de  krav  som  GDPR  ställer  på  webbapplikationer  och
framtidssäkrade webbapplikationer,  så kommer  dessa delar  att  jämföras  för att  se om de
motverkar  varandra  på  något  sätt,  om  de  inte  påverkar  varandra,  eller  om  de  rent  av
samverkar. 
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4. LITTERATURGENOMGÅNG

4.1. GDPR

När det kommer till GDPR, General Data Protection Regulation eller  Dataskyddsförord-
ningen som den heter på svenska, så finns det väldigt mycket skrivet i litteraturen i stort. Om
man däremot begränsar sitt synfält och bara tittar på hur GDPR ställer krav på IT-system
eller  webbapplikationer,  så  är  det  lite  mer  begränsat  med  litteratur.  Det  verkar  som att
förordningen  i  väldigt  stor  grad  ställer  krav  på  organisationer  och  företag,  och  därmed
lämnar upp till dem att avgöra hur deras system ska uppfylla förordningen. Med tanke på den
mångfald av system och tekniska lösningar som finns så kanske det inte är så konstigt. Det
skulle  vara  extremt  svårt,  om  inte  omöjligt,  för  förordningen  att  styra  och  ställa  med
teknikaliteter.  Det  finns också andra orsaker till  att  förordningen är  vagt  skriven när det
kommer till teknik. Hildebrandt och Tielemans [5] skriver att om en förordning eller lag är
för specifik när det kommer till val av teknik eller lösningar, så finns det risk att lagen för
snabbt blir omodern, och att det finns risk för privilegiering eller diskriminering av vissa
specifika tekniska konstruktioner på sätt som skulle störa innovation. Luger et. al. [6] skriver
att de rättsliga reglerna är invecklade, osäkra och inte inriktade på opererbar heuristik eller
utvecklingsriktlinjer för systemdesigners. Hur ska då företagen förhålla sig till GDPR när det
är sådan otydlighet i förordningen? Hur ska man utveckla och förbereda sina system eller
webbapplikationer inför att GDPR träder i kraft? Det finns de som har tittat på detta, bland
annat Colesky et. al. [7] som försöker klargöra och förtydliga vissa definitioner och uttryck
som  förekommer  i  förordningen.  Vissa  tittar  på  specifika  delar  av  förordningen,  som
exempelvis Urquhart et.  al.  [8] som undersöker rätten till  dataportabilitet  i  samband med
Internet of Things, och hur tekniska metoder kan stödja förverkligandet av rätten. En annan
utmaning som kan nämnas är den som Clark [9] skriver om, nämligen att samtycke ska ges
aktivt av den som lämnar sina personuppgifter. Vidare så ska samtycket enkelt kunna återtas.
Exakt hur det ska gå till är mindre tydligt, och verkar vara ganska så öppet för tolkning. Om
vi ska dra en slutsats av litteraturen så är det ändå att organisationer måste göra grovjobbet
på egen hand, genom att undersöka hur GDPR ställer krav på deras system och verksamhet. 
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4.2. Framtidssäkrade webbapplikationer

En som skriver om framtidssäkring av webbsidor är Ewers [10]. Han nämner vad de ska
uppfylla för att räknas som framtidssäkrade, och hur man bör välja programvara och språk.
För att en webbsida så vara framtidssäkrad så ska den enligt honom åtminstone vara enkel att
ändra och förändra, och man ska på ett effektivt sätt kunna underhålla webbsidan. Man bör
isolera beroenden med interfaces, och även använda sig av automatiserade tester. När det
kommer till att välja programvara och språk så ställer han upp några viktiga punkter som
man bör ta i beaktande. Först så bör man beakta the Lindy Effect, vilken ungefär säger att ”ju
längre något har varit i bruk, desto längre kommer det vara i bruk”. Man bör alltså välja
språk och programvara som har varit med ett tag. Han poängterar dock att man även ska
kolla  på  om  programvaran  används  för  nya  projekt,  eller  om  den  endast  används  för
existerande projekt. Som exempel lyfter han COBOL och FORTRAN som varit med sedan
50-talet, och som inte kommer försvinna än på ett bra tag. Det är dock extremt otroligt att en
webb-utvecklare skulle skriva en ny applikation i något av dessa språken. Han nämner också
att  man  ska  välja  språk  och  programvara  som  backas  upp  av  stora  företag  eller  stora
communities.  Det  säkerställer  att  programvaran  kommer  underhållas  och  uppdateras
regelbundet och under en relativt lång tid framöver. 

Framtidssäkring inom mjukvaruutveckling diskuteras i  [11] med ledordet  separation som
ledstjärna. Man menar att man ska separera, isolera och modularisera sin kod, både mellan
funktionella processer som mellan olika processer och användargränssnitt. Att bygga sin kod
på detta sättet möjliggör och förenklar modifiering, utbyte och borttagande av moduler. Man
påpekar  också  att  det  är  viktigt  att  de  APIer  som används  är  tydliga,  konsistenta,  väl
definierade och väl dokumenterade för att separerade moduler ska fungera väl tillsammans.
Sen  nämner  man  också,  lite  kontroversiellt,  att  vilken  teknologi  som  tillhandahåller
funktionaliteten är irrelevant, och man menar att moduler kan vara byggda i t.ex. C++, C#,
Java eller egentligen vad som helst. Jag kan hålla med om att val av språk rent teoretiskt är
irrelevant  med  tanke  på  funktionaliteten,  men  när  man  diskuterar  framtidssäkring  av
programvara så bör man ändå fundera ett varv extra och välja språk som är uppbackade,
uppdateras och kommer finnas kvar under överskådlig framtid. 

Om programvara ska framtidssäkras så måste vi veta vad vi framtidssäkrar det för. Rehman
et al. [12] pratar generellt om systemteknik, men deras resonemang går även att applicera på
programvara för webben. De menar att framtidssäkring handlar om att motverka föråldring,
och att det finns tre olika sorters föråldring. Vi har funktionell föråldring, fysisk föråldring
och emotionell föråldring. Med funktionell föråldring så är funktionen eller funktionerna av
vårt system inte längre tillräckliga för att möta de krav som framtiden ställer. Med fysisk
föråldring så har hårdvaran försämrats eller slitits ut, och med emotionell föråldring så har vi
ett  system  som inte  längre  tilltalar  användarna.  Författarna  beskriver  sen  en  metod  för
framtidssäkring som innefattar bland annat prediktion och riskbaserad kostnad-fördelsanalys.
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5. RESULTAT OCH ANALYS

5.1. GDPR

5.1.1. Resultat av GDPR-studien

Utifrån de studier av GDPR som har gjorts så har artiklarna i lagtexten delats in i nedan-
stående kategorier,  utifrån hur de ställer krav på webbapplikationer som hanterar person-
uppgifter.  Utifrån  kategoriseringen  har  en  teori  tagits  fram  kring  vilka  funktioner  som
webbapplikationerna behöver stödja.

Samtycke 

Under kategorin samtycke finner vi i kapitel 2 artiklarna 6, 7, och 8. Dessa är de artiklar som
påverkar hur vi måste bygga våra webbapplikationer med tanke på GDPR och samtycke. 

I artikel 6 finner vi olika villkor för att behandling av personuppgifter ska vara laglig. T.ex.
så kan behandlingen vara ”nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är
part” eller att ”Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar
den personuppgiftsansvarige”. Det finns alltså olika villkor för att  behandlingen ska vara
laglig. I de flesta fall som berör webbapplikationer så måste dock samtycke inhämtas via
applikationen. Då kan vi i artikel 6 utläsa att ”om samtycke lämnas så måste det lämnas för
ett  eller  flera specifika syften”.  Innebörden är  alltså  att  behandlingen av personuppgifter
enbart är laglig för de specifika syften som samtycke har lämnats för. 

I artikel 7 ställs ytterligare krav på webbapplikationerna i samband  med samtycke. Första
stycket  säger att  den  personuppgiftsansvarige  ska  kunna  visa  att  den  registrerade  har
samtyckt till behandlingen av personuppgifter. Man måste alltså ur systemet kunna göra ett
utdrag som visar att samtycke har givits. Vidare så säger artikeln att begäran om samtycke
ska ”läggas fram på ett sätt som klart och tydligt kan särskiljas från de andra frågorna i en
begriplig och lätt tillgänglig form, med användning av klart och tydligt språk”. Alltså ska
samtycket  inte på något sätt vara dolt, t.ex. tillsammans med annan text. Tredje stycket i
artikeln säger  att  man som registrerad ska  ha  rätt  att  när  som helst  kunna  återkalla  sitt
samtycke,  att återkallandet inte ska påverka behandling som har skett,  att återkallande av
samtycke ska vara lika lätt att göra som att ge samtycke, samt att information ska lämnas om
att  samtycke  kan  återtas,  innan  samtycke  ges.  Återkallande  av  samtycke  är  alltså
funktionalitet som är precis lika viktigt som givande av samtycke. 

Artikel 8 handlar om samtycke för barn. Den säger  att behandling av personuppgifter som
tillhör ett barn, och som grundar sig på samtycke, endast är tillåten om barnet är minst 16 år
gammalt.  Om barnet är under 16 år så ska samtycke ges eller godkännas av den som har
föräldraansvaret för barnet.  Stycke 2 i  artikeln säger att  den personuppgiftsansvarige ska
göra rimliga ansträngningar för att kontrollera att samtycket ges av den som har föräldra-
ansvaret, med hänsyn tagen till tillgänglig teknik. Detta sista stycket är lite vagt definierat,
och lämnar en hel del öppet för tolkning. Vad som är rimliga ansträngningar med hänsyn till
tillgänglig teknik måste avgöras från fall till fall. 
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Information

I  kategorin  Information  har  vi  de  artiklar  som beskriver  hur  information  ska  behandlas
gentemot den registrerade. Här är det främst artikel 13 som ställer krav på applikationer som
samlar in personuppgifter. Det finns utöver det flera artiklar som handlar om information,
men de kraven är främst organisatoriska, och kommer inte hanteras vidare här. 

Vi kan i  artikel  13 stycke 1, läsa  att det vid insamlandet  av personuppgifter  ska lämnas
identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, till den registrerade. Vi kan
även läsa att ändamålen med behandlingen av personuppgifter ska lämnas. 

I samma artikel men i stycke 2 ser vi att information ska lämnas om tidsperiod för lagring,
att den registrerade har rätt att begära tillgång till, rättning och radering av personuppgifterna
samt  begränsning  av  behandling,  rätt  att  invända  mot  behandling,  samt  rätt  till
dataportabilitet. Det ska även lämnas information om att samtycke när som helst kan återtas,
att man har rätt att klaga till en tillsynsmyndighet, om tillhandahållandet av personuppgifter
är ett  avtalsenligt eller lagstadgat krav. Man ska som registrerad även få information om
förekomsten  av  automatiserat  beslutsfattande,  samt  logiken  bakom  och  de  förutsedda
följderna av sådant beslutsfattande. 

Stycke 3 säger också att information ska lämnas om ytterligare behandling avses att utföras,
för annat syfte än uppgifterna insamlats för. 

Behandling

Behandling syftar här på behandling av personuppgifter, och är ett samlingsuttryck för bland
annat registrering, lagring, bearbetning, läsning, spridning, justering, begränsning, radering.
Egentligen allt som man gör med personuppgifterna faller under begreppet behandling. 

I artikel 16 kan vi läsa att den registrerade har rätt till rättning och komplettering av person-
uppgifter. Det måste alltså finnas uppdateringsmöjligheter i systemet. 

I artikel 17 står det om rätten till radering. Det finns ett antal olika anledningar till radering
av personuppgifter, men det måste vara möjligt att utföra i systemet. 

Artikel 18 anger rätten till begränsning av behandling. Bortsett från lagring, som fortfarande
är tillåten behandling, så ska all annan behandling kunna begränsas. 

I artikel 20 definieras rätten till dataportabilitet. Det innebär att den registrerade har rätt att få
ut sina personuppgifter ”i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format”. Detta
kravet lämnar en hel del till tolkning, men ställer krav på systemen att kunna exportera data. 

IT-säkerhet

Här kommer vi till den delen som handlar om it-säkerhet, t.ex. att skydda sig mot dataintrång
eller andra incidenter som kan uppkomma. Om vi börjar i artikel 24 så kan vi i första stycket
läsa att den personuppgiftsansvarige ska ”genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska
åtgärder”.  De  tekniska  åtgärder  som  ska  genomföras  ska  ske  ”med  beaktande  av
behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna”. Det blir alltså en
tolkningsfråga vad lämpliga tekniska åtgärder innebär och måste ses över från fall till fall,
och även viktas mot behandlingens art. 

I artikel 25 kan vi läsa en liknande formulering om lämpliga tekniska åtgärder, men här ges
även  ett  par  exempel  på  åtgärder  som  kan  göras.  Man  nämner  pseudonymisering  och
uppgiftsminimering. 
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Artikel  32  beskriver  mer  ingående  kring  säkerhet  i  samband  med  behandling  av
personuppgifter.  Man  inleder  med  samma  otydliga  formulering  om  lämpliga  tekniska
åtgärder med tillägget om beaktande av den senaste utvecklingen , men går sen in på mer
specifika detaljer. Man tar bland annat upp pseudonymisering och kryptering, förmågan att
fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft, och även
förmågan att återställa tillgängligheten och tillgången till personuppgifter vid en fysisk eller
teknisk incident.

Övrigt 

I kategorin övrigt hamnade allt som inte direkt ställer krav på webbapplikationer. Det kan
istället  vara  krav  på  organisation  eller  företag,  på  den  personuppgiftsansvarige  eller  på
personuppgiftsbiträden, eller krav på dokumentation. De kraven har inte tagits med här, då
de ligger utanför studiens omfång. 

5.1.2. Skillnader mellan GDPR och PuL 

De  skillnader  som  vi  går  igenom  här  är  de  som  berör  kraven  på  hemsidor,  eller
webbapplikationer, och vi utelämnar alltså de skillnader som rör övrigt i lagarna, t.ex. de
krav  som  ställs  på  organisationer  eller  personuppgiftsansvariga.  Det  finns  en  hel  del
skillnader mellan GDPR och PuL, men också många likheter. Ofta skiljer sig likheterna åt
endast  i  detaljer,  även  om det  kan  vara  mycket  viktiga  detaljer.  Nedan kategoriserar  vi
skillnaderna i samma kategorier som vi har beskrivit GDPR i. Det är även viktigt att veta att
både GDPR och PuL ger utrymme till tillägg och kompletteringar, och dessa tillägg eller
kompletteringar är inte vidare ingångna i nedanstående jämförelse. 

Samtycke

Precis som i GDPR så är behandling av personuppgifter enligt PuL i många fall endast laglig
då samtycke har givits. Dock finns det vissa skillnader som berör samtycke. I 12§ PuL så
”har den registrerade rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke”. I artikel 7 i GDPR
står det ”Det ska vara lika lätt att återkalla som att ge sitt samtycke”. I PuL har man alltså rätt
att när som helst återkalla sitt samtycke, men det finns inget krav på att det ska vara enkelt
att  göra.  GDPR ställer här mycket  högre krav,  genom att  kräva att  det  är  lika enkelt  att
återkalla  sitt  samtycke,  som  det  är  att  ge  det.  Vidare  så  säger  GDPR  att  den  person-
uppgiftsansvarige  ska  kunna  visa  att  den  registrerade  har  samtyckt  till  behandlingen  av
personuppgifter.  Vi  har  också i  GDPR att  information  ska lämnas  om att  samtycke  kan
återtas, innan samtycke ges. Det finns några fler sådana skillnader, men vi kan sammanfatta
skillnaderna som berör samtycke som ett förtydligande av saker som vi annars kanske bara
hade tagit för givet. Om den registrerade har rätt till något enligt lagen, så ska information
om det lämnas vid lämnande av samtycke. 

Information

När  det  kommer  till  de  delar  som  vi  för  GDPR  har  kategoriserat  som information  så
beskriver både GDPR och PuL vilken information som ska lämnas till den registrerade. Det
som i stort skiljer sig är att GDPR kräver att mycket mer information ska lämnas ut. De delar
som finns i GDPR men inte i PuL är främst det att information ska lämnas om tidsperiod för
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lagring,  att  den registrerade har rätt  till  begränsning av behandling,  rätt  att  invända mot
behandling, samt rätt till dataportabilitet. Vidare skiljer de sig åt genom att GDPR säger att
information  ska  lämnas  om att  samtycke  kan  återtas,  att  man  har  rätt  att  klaga  till  en
tillsynsmyndighet,  om  tillhandahållandet  av  personuppgifter  är  ett  avtalsenligt  eller
lagstadgat krav, förekomsten av automatiserat beslutsfattande, samt logiken bakom och de
förutsedda följderna av sådant beslutsfattande.
Sammanfattningsvis kan vi säga att den registrerade i båda fallen har goda rättigheter, men
att GDPR kräver att mångt mycket mer information ska lämnas till den registrerade. 

Behandling

Gällande behandling av personuppgifter så är GDPR mer utförlig i sin beskrivning. Man
uttrycker tydligt vad som ska gå att göra, till exempel att den registrerade har viss rätt till
radering, och det följer då att det ska vara möjligt att radera personuppgifter i systemet. I
PuL finns det en paragraf som beskriver att den registrerade har rätt att få uppgifter rättade,
blockerade eller utplånade om de inte har behandlats i enlighet med PuL. I stort så ska det
enligt både GDPR och PuL finnas samma möjligheter till behandling i systemen, men det
finns en väsentlig skillnad. I GDPR så beskrivs även rätten till dataportabilitet, vilken inte
finns  med  i  PuL.  Den  registrerade  har  alltså  rätt  att  få  ut  sina  personuppgifter  ”i  ett
strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format”. 

IT-säkerhet

När det kommer till IT-säkerhet så är GDPR och PuL till stor del lika. De har till stor del
liknande  formuleringar  som  ”lämpliga  tekniska  och  organisatoriska  åtgärder”  eller
”beaktande  av  de  särskilda  risker  som  finns”.  De  båda  ställer  krav  på  den  person-
uppgiftsansvarige att vidta de åtgärder som är nödvändiga. Vad som anses med nödvändigt
är  dock  något  som kan  skilja  från  fall  till  fall,  och  det  blir  helt  omöjligt  att  göra  en
generalisering. Det som trots allt skiljer är att GDPR lyfter en del exempel på saker som kan
göras. Det är pseudonymisering, uppgiftsminimering, kryptering samt förmågan att återställa
tillgängligheten och tillgången till personuppgifter vid en fysisk eller teknisk incident. I PuL
nämner man inga tekniker för att skydda personuppgifterna. 

5.1.3. Lösningar på de krav som ställs

För kraven om samtycke så bör det inte vara allt för krångligt att implementera en lösning i
exempelvis en hemsida. Bara man är insatt i de krav som ställs, och vilken information som
ska lämnas till den registrerade. Det finns dock färdiga tjänster som tar hand om hanteringen
kring samtycke. Dessa kan integreras till exempel via ett API eller som en plugin. 

När det gäller de krav som ställs kring information, så är det just information som behövs,
och inte direkt en teknisk lösning. Det som är viktigt för företagen är att tillgodogöra sig
kunskap om vilken information som ska lämnas, och när. Flera aktörer erbjuder som tjänst
att hjälpa till med vilken information som ska lämnas. En hel del hjälp kan även finnas via
Datainspektionen, vilket är ett bra ställe att börja på då man ska förbereda sig för GDPR. 

För  behandling  av  personuppgifter  så  bör  systemet  man  arbetar  i  kunna  utföra  vanliga
Create-, Read-, Update-, och Delete-operationer. En annan lösning, om man inte har tillgång
till dessa operationer och inte har möjlighet att skapa dem, är att använda sig av en lösning
som jobbar  direkt  mot  aktuell  databas.  Det  är  dock inget  som rekommenderas.  När  det
kommer till dataportabilitet så har jag inte kunnat finna färdiga lösningar, och det kanske inte
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är så konstigt. Eventuella sådana lösningar bör vara skapade för specifika system och dess
format på data. 

Lösningar för IT-säkerhet bör varje organisation fundera på själva, utifrån behovet, riskerna
och personuppgifternas art.  Några lösningar man kan fundera på är  brandvägg,  intrångs-
detektering och intrångsskydd, antivirusprogram, pseudonymisering, kryptering och backup-
er. 

5.1.4. Svar på frågeställningarna för GDPR i webbapplikationer

I kapitel 2  definierades ett antal frågeställningar. För de frågeställningar som rör GDPR och
vilka krav de ställer på webbapplikationer så kommer här svaren på de frågorna. 

RQ2.1:

Vilka krav ställer GDPR på webbsidor som hanterar personuppgifter?

De krav som GDPR ställer på webbsidor som hanterar personuppgifter kan delas in i några
olika kategorier. Dessa kategorier med respektive krav är

Samtycke

• om samtycke lämnas så måste det lämnas för ett eller flera specifika syften.

• den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att den registrerade har samtyckt till 
behandlingen av personuppgifter. 

• begäran om samtycke ska läggas fram på ett sätt som klart och tydligt kan särskiljas 
från de andra frågorna i en begriplig och lätt tillgänglig form, med användning av 
klart och tydligt språk.

• man som registrerad har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke

• återkallande av samtycke ska vara lika lätt att göra som att ge samtycke

• information ska lämnas om att samtycke kan återkallas, innan samtycke ges.

• behandling av personuppgifter som tillhör ett barn, och som grundar sig på 
samtycke, endast är tillåten om barnet är minst 16 år gammalt. 

• om barnet är under 16 år så ska samtycke ges eller godkännas av den som har 
föräldraansvaret för barnet.

• den personuppgiftsansvarige ska göra rimliga ansträngningar för att kontrollera att 
samtycket ges av den som har föräldraansvaret, med hänsyn tagen till tillgänglig 
teknik. 
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Information

Information ska vid insamlandet av personuppgifter lämnas om

• identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige.

• ändamålen med behandlingen av personuppgifter. 

• tidsperiod för lagring.

• rätten att begära tillgång till, rättning och radering av personuppgifterna.

• rätten till begränsning av behandling, samt rätt att invända mot behandling.

• rätten till dataportabilitet.

• att samtycke när som helst kan återtas.

• att man har rätt att klaga till en tillsynsmyndighet.

• tillhandahållandet av personuppgifter är ett avtalsenligt eller lagstadgat krav.

• förekomsten av automatiserat beslutsfattande, samt logiken bakom och de förutsedda
följderna av sådant beslutsfattande. 

• ytterligare behandling avses att utföras, för annat syfte än uppgifterna insamlats för. 

Behandling

Det ska finnas möjlighet till

• rättning och komplettering av personuppgifter.

• radering av personuppgifter.

• begränsning av behandling av personuppgifter.

• dataportabilitet gällande personuppgifter.

IT-säkerhet

• den personuppgiftsansvarige ska genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och 
ändamål, samt riskerna.

RQ2.2:

Vad skiljer GDPR mot PUL?

I tabell 1 nedan listas de punkter som skiljer GDPR mot PuL, med avseende på krav på 
webbapplikationer. Vi följer samma kategorisering som tidigare i kapitlet.
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Tabell 1. Skillnader mellan GDPR och PuL med avseende på krav på webbapplikationer. 

GDPR PuL

Samtycke ”Det ska vara lika lätt att återkalla som att ge sitt 
samtycke”.

”har den registrerade 
rätt att när som helst 
återkalla ett lämnat 
samtycke”.

Samtycke Den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att 
den registrerade har samtyckt till behandlingen av 
personuppgifter.

Nämns ej specifikt. 

Information Information ska lämnas om tidsperiod för lagring, 
att den registrerade har rätt till begränsning av 
behandling, rätt att invända mot behandling, samt 
rätt till dataportabilitet. Vidare skiljer de sig åt 
genom att GDPR säger att information ska lämnas 
om att samtycke kan återtas, att man har rätt att 
klaga till en tillsynsmyndighet, om 
tillhandahållandet av personuppgifter är ett 
avtalsenligt eller lagstadgat krav, förekomsten av 
automatiserat beslutsfattande, samt logiken bakom 
och de förutsedda följderna av sådant 
beslutsfattande.

PuL kräver inte samma 
utlämning av 
information. 

Behandling Dataportabilitet: den registrerade har rätt att få ut 
sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt 
använt och maskinläsbart format.

Dataportabilitet nämns 
ej i PuL. 

IT-säkerhet Några exempel ges på lösningar, såsom 
pseudonymisering, uppgiftsminimering och 
kryptering. 

Inga exempel på 
lösningar ges. 

RQ2.3:

Vad finns det för lösningar på de krav som ställs?

Det finns några få olika lösningar för de krav som ställs. Dessa är

• Färdiga tjänster för samtyckeshantering, som kan integreras till exempel via ett API 
eller som en plugin. 

• Ta hjälp av extern expertis för att uppfylla kraven om information. 

• Se till att CRUD-operationer och lösning för dataportabilitet finns. 

• Fundera på IT-säkerheten med lösningar som till exempel brandvägg, 
intrångsdetektering och intrångsskydd, antivirusprogram, pseudonymisering, 
kryptering och backuper. 
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5.1.5. Sammanfattning av GDPR-studien

Vi  har  här  ovan undersökt  vilka  krav  GDPR ställer  på  webbapplikationer  som hanterar
personuppgifter.  Vi  har  funnit  att  webbapplikationerna  ska  kunna  samla  in  och  spara
samtycken, och i samband med det även förmedla information till den registrerade. Det ska
också vara lika lätt att återta sitt samtycke som det är att ge det. Den personuppgiftsansvarige
ska kunna visa att samtycke har givits.

För behandling av personuppgifter så bör en webbapplikation som hanterar personuppgifter
kunna utföra de grundläggande CRUD-operationerna (Skapa, Läsa, Uppdatera och Radera).
Det måste även finnas möjlighet att begränsa behandling, samt möjlighet till portabilitet av
personuppgifterna. 

Gällande IT-säkerheten i och kring webbapplikationerna så ska den personuppgiftsansvarige
genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten kring
personuppgifterna.  Exempel  på  sådana  tekniska  åtgärder  kan  bland  annat  vara  pseud-
onymisering och kryptering. GDPR går inte närmare in på vilka tekniska lösningar som är
tillräckliga, utan det måste avgöras från fall till fall. 

Vi har även tittat på vilka skillnader som finns mellan GDPR och PuL gällande krav som
ställs  på webbapplikationer.  De mest  utmärkande skillnaderna är  att  samtycke ska kunna
återtas lika lätt som det lämnades, samt att det ska finnas möjlighet till portabilitet av person-
uppgifter. 

Sen tittade vi på vilka lösningar som finns för de krav som GDPR ställer, och fann att det
finns specifika tjänster för samtycke. Det finns också aktörer som inriktar sig på att hjälpa till
med hela anpassningen till att uppfylla GDPR. 

Sist i kapitlet svarade vi på de frågeställningar som har ställts upp och som berör området
kring GDPR. 
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5.2. Framtidssäkrade webbapplikationer

5.2.1. Inledning

I  kapitel  1  ställde  vi  oss  frågan vad en  framtidssäkrad  webbapplikation  innebär?  Enkelt
uttryckt skulle man kunna säga att en framtidssäkrad webbapplikation ska uppfylla de krav
som framtiden ställer på den. Men den största utmaningen med det är att vi inte vet vad
framtiden  kommer  ställa  för  krav.  Vi  kan  omöjligt  säga  att  vi  har  skapat  en  helt
framtidssäkrad webbapplikation. Däremot kan vi gardera oss så långt det är möjligt. Det vi
kan göra är att se till att webbapplikationerna  åtminstone är enkla att ändra och förändra,
som [10]  skriver.  Vi  måste  kunna  byta  ut  delar,  och  kunna  lägga  till  ny funktionalitet.
Litteraturen bidrar till viss del med hur vi kan bygga webbapplikationerna för att göra dem så
framtidssäkrade som möjligt. För att ytterligare finna indikationer på hur vi bör bygga så har
en enkät  utförts  för  att  ta  vara  på erfarenheter  kring  framtidssäkrade webbapplikationer.
Resultatet av den är beskrivet i följande kapitel. 

5.2.2. Enkätundersökning

För  att  ta  reda  på  mer  hur  framtidssäkrade  webbapplikationer  kan  se  ut  så  har  en
enkätundersökning utförts bland utvecklare med relativt lång erfarenhet. Enkäten skickades
ut till ett 15-tal personer, och har i sin tur enligt uppgift spridits vidare från dessa. Trots det
så kom det endast in fyra svar. Av de som svarat så har en angett 0-5 års erfarenhet inom
programvaruutveckling, två har angett 11-20 års erfarenhet,  och en har angett  21 år eller
längre som erfarenhet inom programvaruutveckling. Först i enkäten definierades framtids-
säkrad webbaserad programvara enligt följande punkter:

• programvara som kommer fungera under lång tid framöver.

• är enkel att driftunderhålla.

• ej påverkas, eller påverkas minimalt, av programvara som når end-of-life.

• är flexibel i att det (relativt enkelt) ska gå att lägga till, ta bort och justera innehåll 
och funktionalitet.

Första frågan som ställdes var ”Finns det programvara / ramverk som är mer eller mindre väl
lämpad för framtidssäkrad webbaserad programvara? I så fall vilka och varför?“. 

Av svaren kan vi utläsa att man bör hålla sig till de stora etablerade alternativen som borde
vara användbara ”lång” tid framöver. När det kommer till val av programmeringsspråk så
bör  man  välja  språk  som  används  av  många,  utvecklas  och  som  även  i  hög  grad  är
bakåtkompatibla. Däremot bör man akta sig för att  välja språk eller ramverk som är hårt
kopplade till enstaka företag, då riskerna finns att produkterna utdateras med en nergång för
det specifika företaget. 

Den andra frågan som ställdes var ”Finns det arkitekturmönster, it-arkitektur (dvs hur koden
struktureras och delas upp) inom programmering som lämpar sig extra väl för framtidssäkrad
webbaserad programvara? Vad och varför?” 
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Med lite olika formuleringar så säger alla svaren att koden ska vara modulär, och att man ska
skilja på backend och frontend. Här lyfts specifikt att vi som utvecklare har koll på vår egen
server,  men att  vi  inte  vet  vilken webbläsare  våra besökare använder.  När  det  gäller  att
koppla ihop backend och frontend nämns främst  att använda sig av ett interface, t.ex. en
RESTful koppling. 

Den tredje frågan handlade om erfarenheter kring framtidssäkrad programvara, som visade
sig inte vara framtidssäkrad. Här lyfts flera exempel upp av de deltagande. Ett fall beskriver
hur  defaultvärden  ändrats  vid  en  uppdatering  av  PHP-version  som  skapade  problem.
Uppdateringen gjordes av ett  webbhotell, och låg utanför användarens kontroll.  Ett annat
exempel som lyfts är när smartphones var nytt, och flera mobiltillverkare anpassade Android
till den grad, att mobilerna sen inte kunde uppdateras till nästkommande Android-version.
Det tredje exemplet som enkätundersökningen bidrar med är en webbapplikation som krävt
en plugin (Silverlight) för att fungera. Det fungerade tydligen bra i början, men när intresset
för  pluginen  avtog  så  blev  användarna  allt  färre.  Det  är  ett  tydligt  exempel  på  att
webbapplikationer bör använda teknik som inte tvingar besökarna till teknik som de inte vill
använda, eller som det inte finns inbyggt stöd för i webbläsarna. Det sista exemplet är lite
annorlunda, och handlar istället om kod som inte var framtidssäkrat. Det var legacy code där
java och html blandades i jsp. Även xslt, java och jsp användes. Det visades sig vara en
mardröm  att  underhålla,  framför  allt  eftersom  affärslogik  och  presentationslogik  låg
utspridda på allt för många olika ställen. 

Fjärde frågan i enkätundersökningen var ”Vilka utmaningar ser du med att skapa framtids-
säkrad programvara? Vad är viktigt att ta hand om?“ Tydligen var utmaningarna svårast att
sia om, där egentligen endast ett svar har getts. Det tar upp att vissa program som kördes på
pc för drygt 15 år sedan, inte går att köra på dagens pc utan vissa ändringar. Ska man då
tänka  riktigt  långsiktigt  så  blir  hårdvara  och  kanske  även  energiförsörjning  intressanta
utmanande faktorer i framtiden. När det kommer till vad som är viktigt att ta hand om så
nämns minimering av beroenden mellan olika lager/komponenter/moduler utan att bryta ner
dessa komponenter för långt. Man kommer då förhoppningsvis undan med att byta ut eller
uppdatera så lite som möjligt när förutsättningarna ändras så det gamla inte längre fungerar.
Man  nämner  att  följa  etablerade  konventioner  och  standarder.  Att  inte  blanda  in
tredjepartsprodukter som används av få eller har låg uppdateringsfrekvens nämns också. En
sak som tas upp är att det är viktigt att ha låg teknisk skuld. Detta för att det ska vara enkelt
att  göra  förändringar,  då  omvärlden  hela  tiden  förändras.  Vidare  så  talas  det  om
automatiserade enhetstester, integrationstester och GUI-tester som verktyg för att undvika
problem med sin kod. 

Den sista frågan i enkäten var ”Finns där några standarder som du ser på horisonten som du
tror kommer ställa till problem?”. Här blir det tydligt vilken svårighet det är med att försöka
skapa framtidssäkrad programvara. Vi vet inte vilka svårigheter som väntar oss, och det blir
tydligt på deltagarnas svar. De flesta kan inte se problem på horisonten, eller kan inte se
vilka problemen kommer vara. För problem kommer uppstå enligt ett svar. Ett annat svar
nämner WebAssembly som en standard att hålla reda på inom webbutveckling i framtiden. 
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5.2.3. Svar på frågeställningen för framtidssäkrade 
webbapplikationer

I kapitel 2 definierades ett antal frågeställningar. För frågeställningen om framtidssäkrade
webbapplikationer så kommer här en sammanfattning av vad som framkommit i studien.  

RQ3:

Hur bygger vi en webbapplikation så att den är framtidssäkrad? 

• bygg modulär kod.

• isolera beroenden mellan moduler, och mellan frontend och backend genom 
interfaces.

• använd automatiserade tester.

• välj språk och programvara som varit i bruk under lång tid, förväntas vara i bruk 
under lång tid framöver, används av många i nya projekt, och som backas upp av 
stora etablerade företag eller communities.

• undvik programvara som är hårt kopplade till enskilda företag.

5.2.4. Sammanfattning av framtidssäkrade webbapplikationer

Vi har ställt upp ett antal kriterier för vad en framtidssäkrad webbapplikation innebär. Från
litteraturen och enkäten har vi fått indikationer på hur vi kan bygga webbapplikationer för att
uppfylla dessa kriterier. Sammanfattar vi så har vi att vi ska bygga modulär kod, som skapar
möjlighet  ett  enkelt  ändra,  lägga till  och ta bort  funktionalitet.  Vi ska isolera beroenden
mellan moduler, och mellan frontend och backend genom interfaces. Använd automatiserade
tester  för  att  kontrollera  koden  och  minimera  bekymmer  i  framtiden.  Välj  språk  och
programvara som varit i bruk under lång tid, förväntas vara i bruk under lång tid framöver,
används  av  många  i  nya  projekt,  och  som backas  upp  av  stora  etablerade  företag  eller
communities. Undvik programvara som är hårt kopplad till enskilda företag. Självklart kan
vi inte helt och hållet skydda oss mot vad som kommer ske i framtiden, men ovanstående
kan vara ett sätt att skydda våra webbapplikationer så gott det går. 
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5.3. GDPR och framtidssäkrade webbapplikationer

5.3.1. Resultat av GDPR och framtidssäkrade webbapplikationer

RQ1 ställer frågan om GDPR i samband med en framtidssäkrad webbsida är förenliga med
varandra? Finns det finns motsättningar mellan dem, eller påverkar de inte varandra alls?
Utifrån resultaten av de krav som GDPR ställer på webbapplikationer, och resultaten som vi
kommit  fram till  om hur  vi  bygger  en  framtidssäkrad  webbapplikation  kan  vi  finna  en
indikation på svar.  

Kortfattat så säger GDPR att samtycken ska hanteras, samt att det ska finnas möjligheter till
CRUD-operationer, begränsning av behandling och möjlighet till dataportabilitet. Vidare så
ska  det  genomföras  lämpliga  tekniska  och  organisatoriska  åtgärder  för  att  säkerställa
säkerheten kring personuppgifterna. Vad som anses som lämpliga åtgärder specificeras inte
noggrannare. 

En framtidssäkrad webbsida kan vi bygga genom att skapa modulär kod så vi enkelt kan
justera, lägga till och ta bort kod. Våra moduler ska vara isolerade genom interfaces, likaså
ska frontend och backend skiljas åt. Vi ska jobba med automatiserade tester, och välja språk
och programvara som förväntas ha lång livstid. 

Utifrån dessa resultat kan vi dra slutsatsen att det inte bör finnas motsättningar mellan de
krav  som GDPR ställer  på  webbapplikationer,  och  de  krav  som vi  ställer  på  en  webb-
applikation  för  att  kalla  den  framtidssäkrad.  I  arkitekturen  som krävs  för  att  bygga  en
webbapplikation framtidssäkrad finns inget som säger att  applikationen inte kan uppfylla
GDPR.  

Vidare så kan det vara så att en GDPR-anpassning av webbapplikationer utförd enligt de
principer som framkommit i undersökningen om framtidssäkerhet, kan hjälpa till att säker-
ställa långsiktig efterlevnad av GDPR. Det skulle då säkerställa, eller åtminstone möjliggöra,
att efterlevnaden av GDPR behålls intakt vid andra ändringar av applikationen. 

5.3.2. Svar på frågeställningen för GDPR och framtidssäkrade 
webbapplikationer

Här nedan kommer frågeställningen om GDPR och framtidssäkrade webbapplikationer kan
samverka eller inte, och likaså svaret på frågan. 

RQ1:

Kan en webbsida som hanterar personuppgifter uppfylla kraven som GDPR ställer, och 
samtidigt vara framtidssäkrad? Finns det motsättningar mellan GDPR och framtidssäkring, 
eller påverkar de inte varandra?

Utifrån de resultat som har framkommit i denna studien så drar vi slutsatsen att det inte bör
finnas några motsättningar mellan GDPR i webbapplikationer och framtidssäkring av webb-
applikationer. Dessa två områden bör gå alldeles utmärkt att kombinera tillsammans. Det kan
också vara så att om man efterlever GDPR-kraven med framtidssäkring i åtanke, så kan det
vara ett sätt att säkerställa framtida efterlevnad av GDPR. 
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6. SLUTSATSER

Den nya förordningen från EU, nämligen GDPR eller Dataskyddsförordningen, träder i kraft
och ger EU:s invånare stärkta rättigheter. Samtidigt ställer den högre krav på företag och
organisationer  som hanterar  personuppgifter.  Dessa organisationer  måste  se  över  rutiner,
processer  och  mycket  annat.  Framför  allt  måste  de  se  över  de  webbapplikationer  som
hanterar personuppgifter, för att de ska uppfylla de krav som GDPR ställer. 

Dessa webbapplikationer existerar i en omgivning som förändras kontinuerligt.  Vi ser ny
funktionalitet  som introduceras,  och användarnas  krav på webbapplikationerna ökar  hela
tiden. Risken att applikationerna blir utdaterade är överhängande, om man inte arbetar aktivt
med att uppdatera och förnya. Man kan dock hamna i ett läge där enklare uppdateringar inte
längre är tillräckligt, och man tvingas till att skriva om hela sin webbapplikation. För att
undvika det bör man se till att framtidssäkra sina webbapplikationer. 

Denna  studie  har  undersökt  vilka  krav  som ställs  av  GDPR på  webbapplikationer  som
hanterar personuppgifter, hur vi bygger framtidssäkrade webbapplikationer, och om dessa
två områden är förenliga med varandra eller om det finns motsättningar dem emellan. 

Kraven som GDPR ställer på webbapplikationer kan sammanfattas med att samtycke ska
kunna samlas in och återtagas, samt att specifik information ska lämnas. Att samtycke givits
ska  även kunna visas  av den  personuppgiftsansvarige.  Applikationerna  bör  kunna utföra
CRUD-operationer,  begränsa  behandling  och  vara  anpassade  för  portabilitet  av
personuppgifter.  Vidare så ska den personuppgiftsansvarige genomföra lämpliga tekniska
och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten kring personuppgifterna. Det kan
exempelvis innebära pseudonymisering och kryptering.  I studien har det  även undersökts
skillnader mellan GDPR och PuL gällande krav på webbapplikationer, samt vilka lösningar
som finns på de krav som ställs. 

För att bygga framtidssäkrade webbapplikationer så har studien kommit fram till att vi ska
bygga modulär kod som möjliggör justeringar och tillägg. Vi ska isolera beroenden mellan
moduler,  och  mellan  frontend och  backend genom interfaces.  Automatiserade  tester  ska
nyttjas för att kontrollera kod och minimera bekymmer i framtiden. Språk och programvara
ska väljas med tanke på förväntad livslängd, och som används och backas upp av många. Vi
ska även undvika programvara som är hårt kopplad till enskilda företag. 

Utifrån dessa två områden och de resultat som har framträtt har det inte framkommit något
som  påvisar  motsättningar  mellan  GDPR  och  framtidssäkring  av  webbapplikationer.  I
arkitekturen som krävs för att  bygga  en webbapplikation framtidssäkrad finns inget  som
säger att applikationen inte kan uppfylla GDPR. Vidare så kan det vara så att en GDPR-
anpassning  av  en  webbapplikation  utförd  enligt  de  principer  som  framkommit  i
undersökningen om framtidssäkerhet kan hjälpa till att säkerställa långsiktig efterlevnad av
GDPR. Det skulle då säkerställa, eller åtminstone möjliggöra, att efterlevnaden av GDPR
behålls intakt vid framtida justeringar av applikationen. 
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7. FRAMTIDA ARBETE

Då GDPR är helt nytt, och framför allt oprövat, så finns det en hel del frågetecken kring
olika saker. Det kommer utarbetas förslag och riktlinjer kring exempelvis certifiering och
uppförandekoder. Framtida arbete kan undersöka hur de förslagen och riktlinjerna kommer
påverka  företag  och  organisationer,  och  framför  allt  hur  de  påverkar  webbapplikationer.
Kommer de underlätta, eller ställer de ännu högre krav på företagen och organisationerna? 

En annan aspekt att studera skulle kunna vara att skapa ett teoretiskt ramverk för certifiering
av organisationer.  Troligen kommer  organisationerna vilja  visa  genom certifiering att  de
uppfyller kraven som ställs av GDPR. 
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9. APPENDIX

Här inkluderas den enkät  som skickades ut till  utvecklare för att  närmare undersöka hur
webbapplikationer kan byggas för att framtidssäkras. Efter varje fråga redovisas de svar som
inkommit. 

Framtidssäkrad webbaserad programvara

I denna enkät definierar vi framtidssäkrad webbaserad programvara som:
• programvara som kommer fungera under lång tid framöver.
• är enkel att driftunderhålla.
• ej påverkas, eller påverkas minimalt, av programvara som når end-of-life.
• är flexibel i att det (relativt enkelt) ska gå att lägga till, ta bort och justera innehåll 

och funktionalitet.

Hur många års erfarenhet har du inom programvaruutveckling? 

Svar:

Finns det programvara / ramverk som är mer eller mindre väl 
lämpad för framtidssäkrad webbaserad programvara? I så fall vilka
och varför? 
Svar:

Trots  lång tids  programvaruutveckling har  jag inte  lagt  så  mycket  fokus  på  webbaserad
programvara. Gissar att t ex React och andra ramverk som bygger på React är en bra grund
för att skriva webb/frontend och att det bör hålla en tid framåt. För backend/server/moln tror
jag  det  säkraste  är  att  hålla  sig  till  de  stora  etablerade  alternativen  som  borde  vara
användbara "lång" tid framöver. Tänker främst på C#, Java eftersom språken är väl använda,
lever och utvecklas  men också är  bakåtkompatibla i  väldigt  hög grad.  Å andra sidan är
"framtidssäker" ett väldigt osäkert begrepp så snart nästa större teknikskifte dyker upp. Om
man däremot väljer språk, ramverk eller produkter som är hårt kopplade till enstaka företag
är riskerna större. Jämför t ex med Eastman Kodak som dominerade branschen foton och
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film totalt men inte klarade omsvängningen till digital kamerateknik, trots att de var först
eller bland de första som hade en fungerande digitalkamera.
Wildfly AS - för att den är mycket konfigurerbar och uppdateras regelbundet av en open 
source community.

De som bygger på etablerade standarder såsom SQL och HTML5

Generellt sett har är ramverk för webb ganska rörliga och har ganska kort livslängd. Jag tror
att man bör undvika dem.

Finns det arkitekturmönster, it-arkitektur (dvs hur koden 
struktureras och delas upp) inom programmering som lämpar sig 
extra väl för framtidssäkrad webbaserad programvara? Vad och 
varför? 
Svar:

Spontant vill jag svara ja. Genom att hålla sig till beprövade "best-practices" och etablerade
tekniker har man större chans att  klara av att  uppgradera enskilda komponenter  etc.  Det
tydligaste exemplet på mönster  är väl isf att  använda interface och särskilt  vid anrop till
andra komponenter/programvaror.

Modulär kod är alltid bra för att framtidssäkra programvara. Att hålla presentation (html,css
etc) och affärslogik (kod) separerad är viktigt för webbaserad programvara. Använding av en
RESTful koppling mellan dessa lager är en bra lösning.

Lägg  i  princip  all  logik  på  backend  och  håll  frontend  så  enkel  som möjlig.  Detta  gör
visserligen att  användarupplevelsen blir  dålig,  men enligt  definitionen för framtidssäkrad
webbaserad programvara så är detta det bästa, eftersom vi har full koll på egen server, men
inte vilken webbläsare som användaren använder.

Nej,  det  viktiga  är  att  man  har  en  beprövad  arkitektur,  och  att  man  har  kontrollerad
förvaltning på sina librarys. Eventuellt har MVVM hyfsade framtidsutsikter.

Har du egna erfarenheter av programvara som du trodde var 
framtidssäkrad, men som visade sig inte vara det? Berätta om dem? 
Svar:

Det första exemplet jag kommer på är att ett webbhotell gjorde en förändring som påverkade
vilken PHP-version ett konto jag jobbade med använde. Oklart exakt vad som hände, för
webbhotellet påstod sig inte ha ändrat någonting när vi frågade vad som hände. Det som
gjorde detta  kritiskt  var  att  PHP vid en viss  version ändrade defaultvärdet  för  en viktig
konfigurationsparameter från true till false eller möjligen tvärtom. Jag kanske inte levde med
tron att "vår" PHP-kod var den mest framtidssäkra, men det var ett uppvaknande att inse att
den helt  plötsligt till  stora delar slutade fungera bara för att  någonting utom vår kontroll
orsakade byte till nyare version av PHP. Annars är det väl snarare så att jag blivit överraskad
av att stora ändringar i förutsättningarna, som millenieskiftet, inte har haft större påverkan.
Ett exempel som drabbade många fler var tidigt i smartphone-eran när flera mobiltillverkare
gjorde  egna  anpassningar  av  Android  som var  så  långtgående  att  de  sedan  inte  kunde
uppgraderas till följande Android-version.
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Nej. Men jag har jobbat med legacy code där javakod och html blandades i jsp. Även en mix
av xslt, java och jsp användes. Den som skrev det ursprungligen trodde säkert att det var
framtidssäkrat men det var en mardröm att underhålla. Framför allt för att affärslogiken och
presentationslogiken låg utspridd på så många olika ställen.

Har skrivit webbapplikation som kräver plugin (Silverlight) till webbläsare för att fungera.
Detta  fungerade bra  i  början,  men  allt  eftersom intresset  för  pluginen minskade  så  blev
användarna allt färre. Det hade varit bättre att satsa på HTML5-stöd direkt.

Generellt  sett  får  man  problem om man  inte  följer  seriösa  mönster  eller  implementerar
antimönster.

Vilka utmaningar ser du med att skapa framtidssäkrad 
programvara? Vad är viktigt att ta hand om? 
Svar: 

Förutsättningarna ändras hela tiden. Min PC klarar inte att köra de program testat som jag
hade på min första PC (ca 15 år äldre) utan vissa ändringar. Om man verkligen vill tänka
långa tidsperioder blir hårdvara en intressant faktor, energiförsörjning kanske blir en annan i
framtiden.  Men  jag  tror  att  det  viktigaste  är  att  minimera  beroenden  mellan  olika
lager/komponenter/moduler utan att bryta ner dessa komponenter eller liknande för långt. På
så sätt kan man förhoppningsvis komma undan med att byta/uppdatera så lite som möjligt
när  förutsättningarna  förändrats  så  mycket  att  det  gamla  inte  fungerar  längre.  I  det  mer
vardagsnära perspektivet fokuserar vi på att  följa etablerade konventioner och standarder.
Dessutom försöker vi undvika att blanda in tredjepartsprodukter som används av få eller har
låg uppdateringsfrekvens. 

Clean code och moduläritet.

Det är viktigt att ha låg teknisk skuld i ett projekt och hög testtäckning. Omvärlden förändras
hela tiden och det måste de flesta IT-system också. Därför måste det vara enkelt att göra
förändringar i system. En kombination av automatiserade Enhetstester, Integrationstester och
GUI-tester (Selenium) kommer man långt med.

Lita aldrig på främmande ramverk, låt varje typ ha max 1 ansvarsområde och strukturera
efter hur applikationen planerades från början.

Finns där några standarder som du ser på horisonten som du tror 
kommer ställa till problem? 

Svar: 

Problem kommer alltid att uppstå, men jag ser inte nu något som kommer att få stor 
påverkan.

Nej

Den kommande stora standarden att hålla reda på inom webbutveckling tror jag blir 
WebAssembly

Nej, inte nu. I webbvärlden är det ramverken som är det stora problemet.
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