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Xeeda åberopar sekretess rörande: 

Metod: Xeeda har beskrivit vår metod och tillvägagångssätt för Svenska kyrkan. Uppgifterna är en del av 
Xeedas arbetssätt och rutiner samt är en del av Xeedas intellektuella kapital. Uppgifterna utgör en stor 

konkurrensfördel på en marknad som redan är hårt konkurrensutsatt. Metodbeskrivningen avser sådana 

uppgifter om Xeedas affärs- och driftförhållanden som avses i 31 kap. 16 § första stycket OSL. Om 

uppgifterna kommer till konkurrenternas kännedom kan det skada Xeedas verksamhet. 
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Inledning 

Xeeda vill gärna bistå Svenska kyrkans församlingar och pastorat i Göteborg stift, Skara stift och 

Karlstad stift med dataskyddsombudstjänster. Vårt föreslagna tillvägagångssätt bygger på 

erfarenheter från tidigare uppdrag där vi framgångsrikt hjälpt andra verksamheter både med att ha 
rollen som dataskyddsombud, samt rådgivning när det gäller efterlevnad av dataskyddsförordningen. 

Vårt förslag till upplägg kommer säkerställa högkvalitativa och hållbara resultat för församlingarna 

och pastoraten. 

Xeeda har djup erfarenhet av de områden som förfrågan berör och vill särskilt lyfta fram följande 

kunskaper och erfarenheter, som vi bedömer kan vara av värde i detta uppdrag: 

 Vårt konsultteam har en gedigen erfarenhet av dataskyddsfrågor och GDPR och är vana att 

både arbeta tillsammans, samt var för sig. Det som är gemensamt i alla våra uppdrag är att 

hitta den bästa unika lösningen för våra kunder. 

 Vår erfarenhet baseras både på ett stort antal genomförda uppdrag tillsammans med våra 

kunder, samt ett genuint intresse vilket gör att vi kontinuerligt omvärldsbevakar och håller oss 

uppdaterade kring ny praxis.  

 Genom åren har vi byggt upp ett genomarbetat och vältestat strukturkapital av mallar, metoder 
och checklistor för dataskyddsarbete. Det snabbar upp vårt arbetet och ökar kvaliteten på vårt 

arbete som kommer våra kunder tillgodo. 

 Genom att vi är ett mindre och specialiserat bolag som arbetar med verksamhetsutveckling av 

organisationer som arbetar med viktiga samhällsfunktioner. Med verksamhetsutveckling avser 

vi informationssäkerhet och dataskyddsförordningen.  

 

Vår förståelse av uppdraget 

Beställarna i denna regionala ramavtalsupphandling utgörs av tre stift i Svenska kyrkan. Stiften som 

samverkar i denna upphandling är Göteborg-, Skara-, och Karlstads stift och utgörs av totalt 105 
ekonomiska enheter. Dessa enheter har ett behov av att anlita extern leverantör om 

Dataskyddsombud (DPO). Samtliga församlingar och pastorat inom Göteborgs stift, Skara stift och 

Karlstads stift ska kunna avropa de tjänster som kommer att utgöra del av detta ramavtal.  

Viktigt för uppdragets genomförande är en effektiv pris och prissättningsmodell, uppfyllande av 
efterfrågade tjänster, leverantörens arbete med miljö hållbarhet och etik samt samordningsinitiativ 

och strävan efter effektiva arbetssätt. 

 
Angreppssätt 

Xeeda förordar och kommer att sträva efter att standardisera arbetssätt med processer, rutiner, 

mallar och incidenthantering. Detta för att förenkla styrning och uppföljning, kunskaps- och 

resursdelning mellan pastorat och församlingar, effektivisering av arbetet med personuppgifter. Som 

grund för arbetet kommer Xeeda nyttja sitt strukturkapital i detta arbete. 

 

Övergripande årlig plan, s k årshjul 

Sedan dataskyddsförordningen trädde i kraft har det vuxit fram en etablerad arbetsmetodik hur 
dataskyddsarbete ska bedrivas. Arbetsmetodiken börjar få mer och mer fäste inom både offentlig 

och privat sektor, och premieras av tillsynsmyndigheter och andra myndigheter som arbetar med 

dataskyddsfrågor.  

Metodiken kan beskrivas som ett strukturerat och systematiskt arbetssätt utifrån ett 
årshjulsschema, där särskilt fokus läggs på olika dataskyddsfrågor varje månad. Genom att arbeta 

systematiskt blir arbetet för verksamheten att efterleva dataskyddsförordningen hanterbart och 

effektivt. Xeeda använder denna arbetsmetodik i samtliga kunduppdrag där vi arbetar med 

dataskyddsfrågor med påvisbara goda resultat.  

Med utgångspunkt från Xeedas generiska årshjul har vi med hjälp av vad vi kunnat utläsa från 

förfrågningsunderlaget anpassat till ett årshjul som vi uppfattar svarar upp mot församlingarna och 
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pastoratens behov. Detta årshjul kommer i det inledande arbetet ytterligare kunna kalibreras och 

anpassas till behoven. 

 

Figur 1: Anpassat årshjul för att arbeta med dataskyddsfrågor i församlingar och pastorat 

 

Xeedas anbud när det gäller dataskyddsombudstjänster 

Utifrån vår kompetens och erfarenhet av dataskyddsförordningen samt utifrån vad vi kunnat utläsa 
från förfrågningsunderlaget har vi satt ihop ett paket vad som ingår i den prenumerationstjänst vi 

erbjuder.  

För att samordna och minska kostnaderna för församlingar och pastorat, vilket också kommer att 

förenkla och underlätta vid den årliga revisionen kommer vi att ta fram mallar om ska användas för 
t.ex. personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal), registerförteckning samt konsekvensbedömning. Att 

använda enhetliga mallar underlättar också för anställda som arbetar i flera församlingar och 

pastorat alternativt när man byter tjänst mellan olika förvaltningar och pastorat. 

Ett annat område där det finns möjlighet att samordna insatser är leverantörsrelationer. Många 
församlingar använder sig idag av samma IT-system och därmed även samma leverantör. Ett rimligt 

antagande är därför att församlingarna bör kunna dra nytta av att erfarenheter delas mellan 

församlingarna. Även om församlingarna är enskilda juridiska personer och avskilda ekonomiska 

enheter delar de med all säkert utmaningar, planer och förhoppningar. Om en församling får en 
rekommendation av Xeeda hur de ska hantera en utmaning med ett visst system är chansen stor att 

andra församlingar har likande problem. Om Xeeda utför en granskning av förhållandet mellan en 

församling och en leverantör, som flera församlingar använder sig av, är chansen stor att andra 

församlingar har intresse av att veta vad Xeeda rekommenderar att församlingen vidtar för åtgärd.   

 

Förtydligande vad som omfattas i prenumerationstjänsten 

Svenska kyrkan har i sin förfrågan angett de aktiviteter som ska ingå i den tjänst som församlingar 
och pastorat ska kunna prenumerera på. Vi har nedan utifrån dessa krav ställt samman vilka 

aktiviteter som vi uppfattar ska ingå i en prenumerationstjänst. 
 

Krav 1: Övervaka efterlevnaden av den allmänna dataskyddsförordningen 

Enligt dataskyddsförordningen ska varje verksamhet följa dataskyddsförordningen vid behandling av 

personuppgifter. Det är också viktigt att verksamheten dokumenterar hur de följer dessa principer. 

Som dataskyddsombud är det Xeedas uppgift att hjälpa församlingarna att efterleva dessa principer. 

Församling och pastorat: 

Varje församling och pastorat behöver samla in vilka personuppgiftsbehandlingar som utförs och 

dokumentera dessa personuppgifter i en s k registerförteckning. Med hjälp av Xeedas 

registerförteckningsmall är det enkelt att dokumentera. Dataskyddsombudet finns tillgänglig för 

rådgivning och stöd. 
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DSO-rollen: 

När registerförteckningen är klar kan Xeeda i rollen som dataskyddsombud granska och se vilka  
personuppgiftsbehandlingar som behöver justeras för att vara mer i linje med dataskydds-

förordningens regler. Xeeda rekommenderar att det bör framgå av registerförteckning om 

principerna för behandlingarna följs för att församlingen och pastoratet ska ha ett grunddokument 

som visar att de följer GDPR.  

En central uppgift för dataskyddsombudet är att kontinuerligt ge råd och rekommendationer hur 

verksamheten ska optimera sitt dataskyddsarbete. Det finns ingen fråga som är för liten eller för 

stor, utan vem som helst inom verksamheten kan alltid vända sig till dataskyddsombudet med frågor 

kopplade till dataskyddsförordningen eller annan dataskyddslagstiftning.  
 

Krav 2: Ge stöd och rådgivning i samband med konsekvensbedömningar avseende 

dataskydd 

Församlingar och pastorat: 

Som regel ska konsekvensbedömningen alltid utföras av verksamheten själv eftersom det är 

verksamheten som är ansvarig för att dataskyddsförordningen följs. Med hjälp av Xeedas 

konsekvensbedömningsmall är det enkelt att göra en konsekvensbedömning. Dataskyddsombudet 

kan hjälpa verksamheten med att utreda vilka åtgärder som är lämpliga att vidta, men det alltid 

verksamheten som måste fatta beslut vilka åtgärder som ska vidtas. 

DSO-rollen: 

Dataskyddsombudets uppgift är att säkerställa att konsekvensbedömningen utförs korrekt och att de 

relevanta riskerna beaktas. Ibland kan det finnas anledning att bjuda in en extern part att delta i 
konsekvensbedömning, t.ex. en leverantör. Xeeda kommer ge rekommendationer om sådana 

externa parter bör delta eller inte. 

Inom ramen för abonnemangstjänsten kommer dataskyddsombudet ge stöd och rådgivning samt  

rekommendationer när det gäller om och hur en konsekvensbedömning behöver göras. Vi kommer 
också ge rekommendationer vilka skyddsåtgärder som bör vidtas för att begränsa eventuella risker, 

samt även följa upp den konsekvensbedömning som gjorts och om den är förenlig med 

dataskyddsförordningen.  

Om det finns behov av mer operativ hjälp vid genomförandet av en konsekvensbedömning faller det 

under tilläggstjänster.  
 

Krav 3: Att samarbeta med tillsynsmyndigheten och fungera som kontaktpunkt  

DSO-rollen: 

Det är dataskyddsombudets uppgift att vara kontaktperson för både de registrerade och 

Integritetsskyddsmyndigheten.  

Det är dataskyddsombudet huvudsakliga uppgift att säkerställa att församlingen/pastoratet värnar 

om de registrerades rättigheter enligt dataskyddsförordningens regler. Enligt 

dataskyddsförordningen är de registrerade och deras personuppgifter är skyddsvärda. Därför ska det 
alltid vara enkelt för en registrerad att kontakta sitt dataskyddsombud om fråga hur dennes 

personuppgifter behandlas.  

En av dataskyddsombudets viktigare uppgift är att finnas till hands för personalen vid församlingar 

och pastorat för att rådge när det har frågor om personuppgiftsbehandlingar.  

Dataskyddsombudet är också kontaktperson gentemot Integritetsskyddsmyndigheten. Detta kan bli 

aktuellt om de har frågor, eller vill utöva tillsyn genom inspektion. Vid inspektion är 

dataskyddsombudets församlingens/pastoratets representant för att underlätta genomförandet av 

inspektionen.  
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Krav 4: Årligen utföra en översyn/revision av organisationens dataskydd utifrån gällande 

regelverk  

DSO-rollen: 

Dataskyddsombudet ska övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen vilket bl.a. kan göras 

genom att utföra granskning. Det framgår inte av dataskyddsförordningen exakt vad granskningen 

ska innehålla, eller när den ska utföras.  

Utifrån vår erfarenhet och kompetens, samt efter att ha tagit del av information i 

förfrågningsunderlaget är vår rekommendation att en revision av en församlings eller pastorats 

dataskyddsarbete genomförs årligen och innehåller: 

• Granskning av dokumentation av personuppgiftsbehandlingar 
• Granskning av organisation och ansvar 

• Granskning av information till de registrerade 

• Granskning av leverantörsrelationer 

• Granskning av registrerades rättigheter  

Granskningen kan sammanställas på olika sätt, exempelvis som en årsrapport. Granskningen kan 

även omfatta fler delar och detta kan då beställas som en utökad granskning. 
 

Krav 5 Samordna utbildningstillfällen/nätverksträffar kring GDPR och nyheter inom 

området. Leverera regelbundna nyhetsbrev via epost till slutkund 

Utbildning 

Xeedas förslag är att genomföra tre olika utbildningar som hålls vid två olika tillfällen vardera under 

det första året. Utbildningarna tar ca en timma och kommer behandla de delar av dataskydds-
förordningen vi anser att berörda medarbetare inom församlingarna och pastoraten bör ha en 

grundläggande kunskap om.  

Utbildningarna kommer genomföras digitalt vilket gör det möjligt att samordna utbildningar så att 

fler kan delta vid ett och samma utbildningstillfälle. Det är också enklare för utbildningsdeltagarna 
att delta på en digital utbildning genom att de slipper restiden. Vårt mål är att säkerställa att 

utbildningar hålls på ett så effektivt sätt som möjligt genom att hålla utbildningarna öppna för alla 

som vill delta.  

Den första utbildningen kommer att vara en allmän dataskyddsutbildning där vi går igenom vad 

dataskyddsförordningen innebär. Under utbildningstillfället kommer vi bl.a. besvara följande frågor: 

• Vad är dataskyddsförordningens syfte? 
• Vad är en personuppgift? 
• Vad är en personuppgiftsbehandling? 
• När behandlas personuppgifter i församlingarna? 
• Vilka olika roller och ansvar finns? 
• Vad ska jag som medarbetare tänka på? 
• Vilka rättigheter har enskilda individer? 
 

Den andra utbildningen redogör för det praktiska arbetet med dataskyddsförordningen. Under 

utbildningstillfället kommer vi visa hur medarbetare ska dokumentera arbetet med 

dataskyddsförordningen genom användningen av Xeedas malldokument. Vi kommer bl.a. beskriva: 

• Hur använder vi oss av registerförteckningsmallen och vad ska den innehålla? 

• Hur använder vi oss av avtalsmallen och hur upprättar vi avtal med våra leverantörer? 

• Hur använder vi oss av konsekvensbedömningsmallen och hur genomför vi en 
konsekvensbedömning? 

 

Den tredje utbildningen kommer baseras på och ta upp vanliga frågor vi har fått under det första 

året. Detta för att ge alla ett tillfälle att höra oss resonera kring hur församlingarna kan arbeta med 

frågorna och våra rekommendationer för hur särskilda situationer kan hanteras.  
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Nyhetsbrev 

Eftersom dataskyddsförordningen gäller lika för alla ser vi potential att ha ett gemensamt 
nyhetsbrev som skickas regelbundet till samtliga församlingar och pastorat. Vårt förslag är ett 

nyhetsbrev skickas ut sex gånger per år och innehåller: 

• Information från Integritetsskyddmyndigheten om och när det kommer ett nytt beslut eller 

rekommendation, samt annan relevant information kring GDPR.  

• Annan värdefull och relevant information som Xeeda tar del av via sina nätverk. 

• Goda exempel från olika verksamheter som ingår i ramavtalet. Detta brukar vara ett 

uppskattat sätt att dela kompetens och erfarenhet mellan verksamheter. 

• Vanligt återkommande frågor som kan fångas upp genom ”Fråga DSO”. Många verksamheter 
står inför samma frågor vilket gör att dessa kan fångas upp på ett enkelt sätt.  

• Vidare kan det finnas ett mervärde att Xeeda i nyhetsbrevet delar med sig av 

rekommendationer som vi anser har en allmän tillämplighet. Kunskap är till för att delas och 

erfarenheter likaså – allt för att vi gemensamt ska bidra till varandras förbättring. 
 

 

Krav 6: Inhämta kunskap av hur personuppgifter behandlas i Svenska kyrkan och främja 

en god dataskyddskultur inom uppdragsgivarens organisation 

Under det inledande arbetet kommer tre till fem s k workshops och ca fem intervjuer genomföras för 
att förstå hur dagens arbete bedrivs rörande personuppgifter och vilken kunskap som finns. Genom 

den planerade utbildningen och informationsmail kommer utbildningen kring vad, varför och hur 

personuppgiftfrågor ska behandlas tas upp. Vad avser vad är en personuppgift, varför är det viktigt 

att behandla den på ett korrekt sätt och vilket som är det korrekta sättet.  
 

Krav 7: Djupgående kunskap om dataskyddsförordningen 

Våra konsulter har i tidigare uppdrag varit ett stöd och hjälpt våra kunder med implementeringen 

och efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Under de senaste åren har våra konsulter genomfört 
ett omfattande arbete såväl med att förbereda verksamheter inom både offentlig och privat sektor 

inför ikraftträdandet av dataskyddsförordningen (GDPR), som att verka rådgivande och stödjande 

efter ikraftträdandet.  

Arbetet har inneburit såväl kartläggningar/inventeringar och nulägesanalyser med åtgärdsplaner 
som följd, som konkreta implementeringsåtgärder i form av upprättande av policys och riktlinjer, 

utbildningar, framtagande och etablering av nya processer (exempelvis incidenthanteringsprocesser 

och konsekvensbedömningar), införande av stödsystem samt granskning av befintliga 

personuppgiftsbiträdesavtal utifrån ett GDPR-perspektiv.  

Krav 8: Djupgående kunskap om dataskyddslagstiftning och hur den tillämpas nationellt 

och i EU 

Vi har en djupgående kunskap om dataskyddsförordningen och hur den tillämpas i Sverige och andra 

EU-medlemsstater. Många av våra konsulter är jurister och är därmed väl införstådda med EU-

rättens regler och nyanser. Det innefattar även hur andra EU-medlemsstater arbetar med 
dataskyddsfrågor, t.ex. genom att hålla oss uppdaterade om hur andra europeiska 

tillsynsmyndigheter agerar, de rekommendationer den europeiska dataskyddsstyrelsen publicerar 

och de lagförslag om framarbetas av EU-kommissionen och EU-parlamentet. Vi medverkar även i 

dataskyddsnätverk där representanter från företag och myndigheter delar med sig av erfarenheter, 

insikter och råd, samt vidareutbildar oss genom att delta i utbildningar och seminarier.  

Krav 9: Dokumenterad sakkunskap om dataskyddsombudets roll och uppgifter utifrån 

GDPR 

Samtliga offererade konsulter är antigen diplomerade dataskyddsombud eller diplomerade 
dataskyddsstrateger. Flera av våra konsulter arbetar idag som dataskyddsombud och samtliga är 

vana att arbeta och hjälpa våra kunder med såväl rådgivning som operativt arbete rörande 

dataskyddsförordningen. 
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Krav 10: Inhämta kunskap om kyrkoordningen och lagstiftning som Svenska kyrkan har 

att följa 

I samband med att Xeeda startar upp ett nytt uppdrag gör vi en nulägesanalys av kunden. I denna 

analys ingår att ta reda på vilka yttre faktorer och regelverk som påverkar församlingarna och 

pastorat. För oss är det viktigt att förstå hur Svenska kyrkans organisation är uppbyggd vilket 

förenklar samarbete mellan leverantör och kund. Vi tror att detta löses naturligt med uppdraget men 
vi är måna om att uppdragstagaren sätter sig in i enheternas IT-system, datasäkerhet och hur vi 

hanterar personuppgifter idag samt har en förståelse för kyrkoordningen och vår organisations 

struktur. 

Krav 11: Inhämta kunskap om Svenska kyrkans organisatoriska uppbyggnad, IT-system 

och personuppgiftsbehandlingar 

I samband med att Xeeda startar upp ett nytt uppdrag gör vi en nulägesanalys av kunden. I detta 

ingår att vi tittar på kundens organisation, kundens system, hur långt man har kommit när det gäller 

arbete med dataskyddsarbete. 

Krav 12: Vid avtalstidens slut överlämnas en rapport av kundens GDPR organisation till 

varje enskild kund ledning 

Som avslut av ett uppdrag levererar Xeeda alltid en slutrapport av vad som åstadkommits och 

uppnåtts under uppdragstiden.  

Krav 13: Leverera alla fakturor elektroniskt, fakturorna ska vara detaljerade utifrån vilka 

tjänster som har utförts 

Xeeda levererar alla fakturor elektroniskt och dessa är detaljerade med vilken konsult som utfört 

vilka tjänster per månad. 
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Om Xeeda 

Xeeda är ett managementkonsultföretag som grundades 2004 och som ända från starten har arbetat 

med ledningsfrågor. Det innebär att vi arbetar med frågor som innefattar en kombination av att 

leda, styra och utveckla kundens verksamhet. Med ledning avser vi att arbeta med mänskliga 
relationer och ledarskap på individ-, grupp- och organisationsnivå. Styrning handlar om att mäta, 

följa upp, fatta beslut och kommunicera riktlinjer, direktiv och mål för arbetet. Utveckling består i att 

skapa förutsättningar för att nå långsiktigt resultat med hjälp av strategier och förbättringsarbete. Vi 

har lång erfarenhet av att arbeta med organisationer som arbetar med viktiga samhällsfunktioner – 
ofta komplexa, strategiska och långsiktiga frågor som berör många människor och där det måste 

fungera. Vi arbetar bl.a. med kunder inom offentlig verksamhet såväl vård och omsorg som 

kommunal och statlig förvaltning samt icke-statliga organisationer såsom Stadsmissionen. 

Inom Xeeda finns ett flertal konsulter med inriktning på dataskyddslagstiftning, varav några har 
juridisk bakgrund. Våra konsulter har i tidigare uppdrag stöttat och hjälpt våra kunder med 

implementeringen och efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Under de senaste åren har våra 

konsulter genomfört ett omfattande arbete såväl med att förbereda verksamheter inom både 

offentlig och privat sektor inför ikraftträdandet av dataskyddsförordningen (GDPR), som att verka 
rådgivande och stödjande efter ikraftträdandet. Arbetet har inneburit såväl 

kartläggningar/inventeringar och nulägesanalyser med åtgärdsplaner som följd, som konkreta 

implementeringsåtgärder i form av upprättande av policys och riktlinjer, utbildningar, framtagande 

och etablering av nya processer (exempelvis incidenthanteringsprocesser och 
konsekvensbedömningar), införande av stödsystem samt granskning av befintliga 

personuppgiftsbiträdesavtal utifrån ett GDPR-perspektiv. Xeeda har idag flera uppdrag inom offentlig 

sektor liknande den tjänst som efterfrågas av Svenska kyrkan.  

Xeeda arbetar regelbundet med omvärldsbevakning och utbyggnad av ett internt strukturkapital. Vi 
bevakar flöden från Integritetsskyddsmyndigheten. Vi har stöddokument, mallar, processkartor 

m.m. för att vi på ett bättre och effektivt sätt ska kunna stödja våra kunders arbete. Förutom 

beprövade metoder och projektstyrningsmodeller har vi tillgång till Karnovs rättsdatabas med 

uppdaterad lagstiftning och expertkommentarer och Gartner Group som är en världsledande 
leverantör av forskning och marknadsinformation. Vi är medlemmar i nätverk såsom Forum för 

dataskydd, som är ett kompetensnätverk för dataskyddsombud, och ISACA som är en global 

organisation specialiserad inom informationssäkerhet.  

Samtliga konsulter från Xeeda har bred erfarenhet och inblick i politiskt styrda organisationer 
antingen som tidigare anställda eller som konsulter. Våra konsulter arbetar självständigt och 

lösningsorienterat, men vi ser gärna ett nära samarbete med anställda för att vi möjliggöra en 

kompetensöverföring till anställda för att därigenom åstadkomma en långsiktig nytta för 

uppdragsgivaren.  

 

Leveransorganisation 
Xeedas leveransorganisation kommer att bestå av en kundansvarig som är uppdragsanansvarig i 

vilket ligger kvalitetsuppföljning. Det operativa arbetet kommer ledas av en leveransansvarig och 

som kommer att ha ansvar för någon eller några konsulter i rollen som dataskyddsombud (DSO). Vid 
behov finns även specialiststöd att tillgå både från leveransansvarig och från andra konsulter inom 

Xeeda. Gruppen kommer att samverka och arbeta tillsammans vilket gör att det vid sjukdom och 

semester kommer finnas ”backup”. 
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Ett urval av Xeedas konsulter som arbetat med dataskyddsfrågor 

Vi vill här presentera några av våra konsulter som finns tillgängliga och kan komma att tillgodose de 

behov Svenska kyrkan har. Med vår sammanlagda expertkompetens inom it-rätt, dataskydd, 

informationssäkerhetsfrågor, i kombination med vår projekterfarenhet och komplexa 
verksamhetsfrågor, har Xeeda den samlade och breda kunskapsbas som krävs för att kunna hantera 

Svenska kyrkans integritets- och säkerhetsfrågor. Samtliga konsulter har den kunskap och det stöd 

som krävs för att samtliga ekonomiska enheter ska efterleva dataskyddsförordningen.  

Anna Herre  

Anna kommer vara kund- och uppdragsansvarig samt hålla ihop arbetet såväl internt som gentemot 

församlingar och pastorat. Anna är projektledare och har arbetat med olika utredningar och 

förstudier inom offentlig verksamhet i närmare 20 år. Hon är även diplomerad dataskyddsstrateg. 

Emma Abelsson 

Emma är juridisk konsult och inriktad mot GDPR och dataskyddsfrågor. Hon har arbetat som 

dataskyddsombud och stöttat kommuner med implementeringen och efterlevnaden av 

dataskyddsförordningen. Hon är van utbildare och har haft grundutbildningar avseende 

dataskyddsfrågor för olika nivåer i organisationen.  

Magdalena Makowski 

Magdalena är tänkt som leveransansvarig och hon arbetar som juridisk konsult och är specialiserad 

inom dataskyddslagstiftning och integritetsfrågor. Hon är diplomerad dataskyddsstrateg samt 

certifierad ”ISO/IEC 27001 Lead Implementer”. Hon har hjälpt såväl privata som offentliga aktörer 
att förbereda sig inför de stora förändringar som GDPR inneburit, arbetat som DSO samt stöttar upp 

med rådgivning kring informationssäkerhet i ett flertal kommuner.  

Gabriel Axelsson 

Gabriel är jurist och inriktad mot GDPR och dataskyddsfrågor. Gabriel är diplomerad 
dataskyddsstrateg och diplomerad dataskyddsombud. Han har flera uppdrag som dataskyddsombud 

i offentlig verksamhet och arbetar operativt med flera av våra kunder med att höja deras 

mognadsnivå när det gäller GDPR bl.a. genom att informationssäkerhetsklassa system, mäta en 

organisations mognadsnivå. 

Peter Andersson 

Peter är inriktad mot dataskyddsfrågor och verksamhetsutveckling, med fokus på 

informationshantering. Han är diplomerad dataskyddsstrateg samt certifierad ”ISO/IEC 27001 Lead 

Implementer”. Peter har arbetat med dataskyddsfrågor i ett flertal kommuner och privata företag. 

Sarah Edstroem 

Sarah är juridisk konsult och inriktad mot GDPR och dataskyddsfrågor. Hon är diplomerad 

dataskyddsstrateg och arbetar operativt hos våra kunder med att höja deras mognadsnivå när det 

gäller GDPR bl.a. genom att informationssäkerhetsklassa system, mäta en organisations 

mognadsnivå. 

Urban Jonsson 

Urban är civilekonom/MBA och som seniorkonsult inriktad på ledningsfrågor (ledningssystem) och 

revision/granskning. Han är certifierad IT-revisor (ISACA) och diplomerad 

informationssäkerhetsstrateg.  
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