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Sammandrag 
 

Lagstiftning används för att styra företag mot ett visst beteende. Detta påverkar även företags              

förhållanden till andra företag. I uppsatsen undersöks hur lagstiftning, innan den har trätt             

ikraft, påverkar affärsrelationer och affärsnätverk. Syftet är att undersöka hur påverkan           

manifesterar sig och hur den uppstår genom att undersöka vilka variabler som styr den.              

Uppsatsens teoretiska ansats utgår till stor del från en modell om ändring i affärsnätverk av               

Halinen et al. (1999). För att uppnå syftet genomfördes en fallstudie på ett företag aktivt inom                

en bransch som påverkas av införandet av en ny dataskyddsförordning (GDPR). Resultatet            

visar att affärsrelationer och affärsnätverket påverkas av införandet av lagstiftning och att            

modellen kan förklara observationerna förhållandevis väl. Vidare påvisas att osäkerhet spelar           

en central roll för påverkan. Slutsatserna är att modellen kan tillämpas även vid studier av               

påverkan på företag vid införande av lagstiftning, samt att osäkerhet är en viktig faktor utöver               

modellen som förklarar varför denna påverkan uppstår. 

 

Nyckelord: Affärsnätverk, Affärsrelationer, Ändringar i affärsnätverk, Lagstiftning, GDPR,        

Osäkerhet 
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1. Bakgrund 
1.1 Inledning 

Ibland sker händelser som från en dag till en annan ändrar vår omgivning. Den tredje               

september år 1967 övergick Sverige till högertrafik. Inför övergången spreds skrämsel-           

propaganda om de dramatiska effekter denna övergång skulle medföra. I efterhand kan det             

dock konstateras att resultatet blev tillfredsställande och övergången var inte alltför dramatisk            

(Trafikverket, 2010). Framgången har tillskrivits det omfattande informationsarbete som         

föregick ikraftträdandet (Proposition 1981/1982:81, s. 4). En situation som påminner om           

högertrafiksomläggningen, men i en företagskontext, är ikraftträdandet av ny lagstiftning          

eller annan reglering som från politiskt håll påverkar förutsättningarna för          

affärsverksamheten inom en bransch.  

  

Dramatiska händelser för företag beroende av varandra kan vara en konkurs eller            

företagsförvärv. Det kan även vara teknologiska framsteg som förändrar marknaden (Halinen           

et al., 1999; Hertz, 1993). Den här typen av händelser som förändrar omgivningen verkar ha               

mer dramatiska effekter än den typ av händelser som rör politisk reglering (jfr Hertz, 1993;               

Welch & Wilkinson, 2004). En naturlig följd blir då att försöka identifiera vad som skiljer de                

olika typerna av händelser åt. 

  

Konkurser, företagsförvärv och liknande händelser kan framstå som plötsliga, för andra           

parter än hos de där händelserna uppstår. Företagen saknar information om vad som kommer              

att ske och tvingas att reagera på händelsen när den uppkommer. Ytterligare en gemensam              

nämnare kan vara att händelsens påverkan på andra företag styrs av vilket förhållande ett              

företag har till det företag där händelsen uppstår (jfr Håkansson & Snehota, 1995; Salmi,              

2000). 

  

En betydande skillnad mellan införandet av lagstiftning och konkurser och företagsförvärv är            

dess bundenhet till en tidigare händelse. Innan lagstiftning kan träda ikraft måste den föreslås              

och beslutas om. Ett ikraftträdande blir därmed oupplösligt sammanbundet en händelse i ett             

tidigare skede. Ett vanligt förfarande vid införande av ny reglering är att ett visst tidsspann               
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brukar föreligga mellan beslut och ikraftträdande (se exempelvis Regeringen, 2017). Då           

dessa två händelser är oupplösligt sammanbundna kan de ses som en i tiden pågående              

händelse och process. Ytterligare en skillnad är tillgången på information. Efter att            

lagstiftningen beslutas om kan företag ta del av den information som görs tillgänglig gällande              

den nya lagstiftningen i fråga. En sista skillnad är händelsens räckvidd. Lagstiftning har             

vanligtvis en vidare räckvidd och en mer generell påverkan än enskilda händelser såsom             

företagsförvärv och konkurser (jfr Hertz, 1993; Welch & Wilkinson, 2004). 

  

Hur händelser hos och mellan företag påverkar företag och andra företag i deras närhet har               

studerats omfattande av forskningsgruppen IMP (Industrial Marketing and Purchasing) inom          

det så kallade nätverksperspektivet (se exempelvis Håkansson & Snehota, 2006; Mattsson &            

Johanson, 2006). I business-to-business sammanhang karaktäriseras ofta marknader av ett          

begränsat antal företag som utvecklar långvariga affärsrelationer mellan varandra.         

Affärsrelationerna mellan de olika företagen skapar ett beroende företagen emellan och dessa            

affärsrelationer och beroenden utgör affärsnätverket (Håkansson & Snehota, 2006). 

  

Halinen et al. (1999) har tagit fram en modell som kan användas för att studera hur händelser                 

sprider sig från ett företag till ett annat och sedan vidare till andra företag inom affärsnätverk.                

Modellen utgår från att nätverket är någorlunda stabilt men att vissa händelser avbryter             

stabiliteten och driver på ändringar av affärsrelationerna inom nätverket och nätverket som            

helhet. Modellen ser dessa händelser som momentana och efter att de har inträffat uppstår              

deras påverkan. Två faktorer, tröghet i nätverket och så kallade kritiska händelser, spelar en              

viktig roll i hur händelser sprider sig och påverkar andra företag i nätverket (Halinen et al.,                

1999). Det framgår tydligt att införande av lagstiftning skiljer sig på flera plan från händelser               

av mer momentan karaktär. Det är därför av intresse att studera om och hur processen att                

införa lagstiftning skiljer sig från momentana händelser samt om det är ytterligare faktorer än              

tröghet och kritiska händelser som påverkar hur processen påverkar affärsrelationer och           

affärsnätverk. Skulle så vara fallet krävs modifiering av modellen av Halinen et al., (1999)              

vid studier av införande av lagstiftning och dess påverkan. 

  

Ett pågående införande av lagstiftning ger möjlighet att studera fenomenet närmare. En ny             

dataskyddsförordning (GDPR), som ska ersätta det gamla dataskyddsdirektivet, antogs 27          
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april 2016 av EU. De nya reglerna har varit aktuella sedan förslaget till ändring lades fram 25                 

januari 2012. Förordningen kommer att träda i kraft den 25 maj 2018, varvid företag i               

skrivande stund har ett år kvar att anpassa sina processer. Den nya förordningen kommer att               

ställa högre krav på hur företag hanterar sina personuppgifter och data samt få en stor               

påverkan på företag där sådan datahantering utgör en central del av verksamheten (se SOU              

2017:39 för en genomgång om vad förordningen kommer att innebära för svensk rätt). Det              

anpassningsarbete som nu pågår hos företag som berörs av den nya förordningen ger möjlig-              

heter att analysera hur affärsrelationer mellan företag påverkas av lagstiftningsprocesser. 

 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte ämnar studera GDPR:s påverkan på ett svenskt företags affärsrelationer och            

affärsnätverk genom att undersöka om förändringsvariablerna tröghet och kritiska händelser i           

modellen av Halinen et al. (1999) kan förklara förändringarna i företagets affärsrelationer och             

affärsnätverk, även vid lagstiftningsprocesser. Målet är att bidra till nätverksperspektivets          

förståelse för hur processer, skilda från momentana händelser, påverkar affärsrelationer och           

affärsnätverk. Vidare undersöks om någon annan faktor än tröghet och kritiska händelser har             

en påverkan på hur processer påverkar affärsrelationer och affärsnätverk.  

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande: först presenteras det teoretiska ramverket och           

uppsatsens analysmodell. Därefter redogörs för uppsatsens metod, följt av observationerna          

från fallstudien. Därpå följer analys av underlaget utifrån uppsatsens analysmodell.          

Avslutningsvis redogörs för uppsatsens slutsatser, begränsningar samt förslag på vidare          

forskning. 
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2. Teoretisk referensram 
I den här delen presenteras inledningsvis affärsrelationer, en av grundstenarna i ett            

affärsnätverk. En särskild teori om affärsrelationer lyfts fram då denna kommer att användas             

som utgångspunkt för att inhämta mer detaljerad information om hur affärsrelationer           

påverkas av lagstiftningsprocesser. Detta eftersom uppsatsens syfte kräver detaljerad         

information om hur och varför affärsrelationer påverkas i sammanhanget. Därefter          

introduceras affärsnätverk och en modell framtagen av Halinen et al. (1999) för studier av              

hur affärsnätverk förändras. Efter modellen utvecklas hur händelser av politisk karaktär har            

behandlats tidigare vid studier av affärsnätverk. Avslutningsvis sammanfogas det         

ovanstående i en analysmodell. 

 

2.1 Affärsrelationer 

2.1.1 Allmänt om affärsrelationer 

Affärsnätverk består i grunden av en mängd olika affärsrelationer. Det är därför rimligt att              

utgå från affärsrelationer vid en teoretisk beskrivning av affärsnätverk. Aktiviteter,          

tillsammans med utbytet av resurser, mellan olika företag leder till att beroendeförhållanden            

uppstår. Aktiviteter består av en mängd olika handlingar som ett företag kan vidta. Dessa kan               

delas in i interna och externa aktiviteter. Interna aktiviteter är exempelvis produktion,            

forskning och administration medan externa aktiviteter kan vara inköp och försäljning,           

finansiering samt anställande av personal. Resurser i sin tur utgör en disparat kategori av              

tillgångar som används i ett företags verksamhet, såsom maskiner, arbetskraft, material och            

dylikt. De kan även vara av immateriell karaktär, som exempelvis know-how, patent eller             

image. Genom varaktiga interaktioner mellan företag bildas långsiktiga affärsrelationer,         

grundade på ömsesidig anpassning, engagemang och förtroende. (Håkansson & Snehota,          

1995) 

  

Förtroende och engagemang har använts för att undersöka hur affärsrelationer påverkas av            

andra typer av förbindelser, exempelvis politiska (Hadjikani & Thilenius, 2009). I Hadjikhani            

och Thilenius studie (2009) påverkades affärsrelationernas styrka och hållfasthet av dessa           
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förbindelser till andra än affärsaktörer. Affärsrelationernas styrka och hållfasthet mättes i           

studien med hjälp av begreppen förtroende och engagemang. Begreppen har sitt ursprung i             

“Commitment-Trust”-teorin så som den har utvecklats av bland annat Morgan & Hunt i             

artikeln “The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing” från 1994. 

  

2.1.2 Förtroende 

Förtroende har beskrivits som en av de viktigaste faktorerna för lyckade affärsrelationer            

(Naudé & Buttle, 2000; Spekman, 1998). Förtroende kan uttryckas som villighet att förlita sig              

på en utbytespartner (Moorman et al., 1993). Denna definition har sedan kommit att användas              

i en utvecklad form av Morgan och Hunt (1994), där en part har förtroende för               

affärsrelationens motparts pålitlighet och integritet. Moorman et al. (1992) anser att           

förtroende för en motpart grundar sig i en tro, känsla eller förväntning att motparten är               

trovärdig, som i sin tur härstammar från motpartens kunskap, pålitlighet och intentioner.            

Förtroende kan därmed delas in i två olika typer. En som bygger på motpartens kunskap och                

förmåga samt en som bygger på värderingar i form av pålitlighet och intentioner. Vid längre               

affärsrelationer med återkommande interaktion och ökad kunskap om utbytespartnern ökar          

förtroendet (Morgan & Hunt, 1994). 

 

2.1.3 Engagemang  

Utöver förtroende har engagemang framförts som en central faktor för långvariga           

affärsrelationer (Dwyer et al., 1987; Moorman et al., 1992; Morgan & Hunt, 1994). En              

övergripande definition av begreppet är en varaktig vilja att upprätthålla en värdefull relation             

(Moorman et al., 1992). Moorman et al. (1992) urskiljer tre element av definitionen; engage-              

mang är varaktigt och inte en tillfällig företeelse, engagemang är grundat i en vilja där               

frivillighet utgör en bestående del, samt att värde utgör en del av engagemang. Engagemang              

visas mot affärsrelationer där det upplevs finnas ett värde att upprätthålla relationen (Morgan             

& Hunt, 1994).  

 

Mer konkret består engagemang av uppoffringar vidtagna av relationsparterna för att           

upprätthålla relationen. Uppoffringarna är kopplade till resurser och handlingar som används           

för att bibehålla relationen. Upplevs en relation vara viktig att upprätthålla kommer en part att               
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lägga ner resurser och agera för att relationen ska bestå även i framtiden. Vidare har               

engagemang och förtroende en koppling till varandra. Då affärsrelationer byggda på           

förtroende anses särskilt värdefulla följer av definitionen av engagemang att värdefulla           

affärsrelationer är något som förtjänar engagemang. Ett högt förtroende leder därmed till att             

parterna visar mer engagemang till relationen. (Morgan & Hunt, 1994) 

 

2.2 Affärsnätverk 

Studier av affärsnätverk innefattar ett brett spektrum av olika forskning och det saknas därför              

konsensus kring en enad definition av affärsnätverk (Håkansson & Snehota, 1995). De            

fundamentala dragen i teorierna är dock desamma (Ford & Mouzas, 2013). Då företag             

tenderar att behöva utveckla affärsrelationer till mer än ett företag utvecklas flera            

affärsrelationer och därmed indirekta beroendeförhållanden mellan företag som inte har          

direkta affärsrelationer med varandra (Håkansson & Snehota, 1989). Tillsammans utgör dessa           

direkta och indirekta beroendeförhållanden affärsnätverket (ibid.).  

 

Eftersom affärsrelationer mellan två företag kan vara beroende av vad som händer i andra              

affärsrelationer skapas en invävdhet av affärsrelationerna och affärsnätverket (Salmi, 2000).          1

Med invävdhet åsyftas de beroenden som finns inom affärsnätverket, dels mellan företagen            

och dels i kopplingarna mellan de olika affärsrelationerna (Håkansson & Snehota, 1995).            

Invävdhet har därmed ett nära samband med hur förändringar i affärsnätverket påverkar ett             

företag. Detta då en hög grad av invävdhet innebär att ett starkt beroende finns för vad som                 

händer i övriga affärsnätverket (ibid.).  

 

Affärsnätverk har en organisk karaktär, utveckling av strukturen av nätverket sker genom            

företagens handlingar som påverkar karaktären på de kopplingar och affärsrelationer som           

finns i nätverket samt skapar eller tar bort sådana kopplingar och affärsrelationer (Håkansson             

& Snehota, 1995). En konsekvens av detta synsätt är hur händelser och ändringar i              

omgivningen tar sig till uttryck i nätverket, enligt synsättet kommer händelser och ändringar i              

omgivningen att upplevas genom affärsrelationerna i nätverket, som ändrar karaktär till svar            

1 Eng. “embeddedness”. 
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på vad som händer i omgivningen (Håkansson & Snehota, 1995; McLoughlin & Horan,             

2002).  

 

2.3 Ändringar i affärsnätverk 

2.3.1 Grundläggande om ändring i affärsnätverk 

Hur ändringar i olika samhälleliga system och företag går till är komplexa fenomen som har               

studerats under en längre tid. Flera olika paradigm har använts för att beskriva hur förändring               

går till. Ett darwinistiskt synsätt utgår från Darwins evolutionsteorier och små ändringar och             

mutationer driver utvecklingen framåt. Ett annat synsätt som har vunnit mark utgår från så              

kallad avbruten jämvikt . Utveckling enligt detta synsätt drivs, till skillnad från det            2

darwinistiska synsättet, av större och mer omfattande förändringar, som bryter den stabila            

jämvikt som annars råder. (Gersick, 1991) 

 

Med utgångspunkt i avbruten jämvikt har Gersick (1991) utvecklat ett paradigm för studier             

av förändring i organisatoriska system. Paradigmet utgår från att system befinner sig i långa              

perioder av jämvikt där endast mindre förändringar kan ske. Dessa perioder avlöses av             

kortare perioder med mer drastisk utveckling där de större förändringarna av systemet sker.             

Gersicks (1991) paradigm har av Halinen et al (1999) anpassats och tillämpats inom             

nätverksperspektivet för att studera förändringar och utveckling i affärsnätverk. Ramverket          

utgår från tre huvudbeståndsdelar. För det första, ändringar i dyader och ändringar i             3

affärsnätverket. För det andra, radikal förändring och inkrementell förändring. För det tredje,            

överföringar mellan radikal förändring och inkrementell förändring. Ramverket illustreras av          

Figur 1 nedan.    

2 Eng. “punctuated equilibrium”. 
3 Dyader enligt modellen motsvarar vad som i uppsatsen benämns som affärsrelationer. 
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Figur 1: Modell av Halinen et al. (1999, s. 789) för studier av förändring i affärsnätverk. 

  

Ändringar påkallade av händelser i omgivningen sker enligt ramverket på dyadnivå.           

Ändringarna kan stanna vid den enskilda dyaden eller sprida sig och påverka andra dyader              

och därmed nätverket. Ändringarna kan i sin tur var radikala vilket på dyadnivå innebär att en                

ny relation kommer till stånd eller att en existerande upphör. Inkrementella ändringar består i              

ändringar i karaktären av en relation. Dessa former av ändringar har sedan sin motsvarighet              

på nätverksnivå. (Halinen et al., 1999) 

  

2.3.2 Förändringsvariabler - tröghet och kritiska händelser 

Vad som påverkar vilken effekt ändringar får kan förklaras till viss del med de två begreppen                

tröghet och kritiska händelser . Tröghet främjar stabiliteten och strukturen i nätverket och            4 5

visar på beroendeförhållandena mellan olika företag i nätverket, vilket håller nätverket i            

jämvikt. Tröghet som faktor begränsar effekten av händelser med potential att förändra            

nätverket. Kritiska händelser består i dramatiska förändringar som möjliggör radikal          

förändring av dyader och nätverk. Anledningen till att detta sker är att en kritisk händelse               

släpper lös inneboende spänningar i dyaderna och nätverket. En sådan kritisk händelse kan             

vara ändringar i förutsättningarna på marknaden av politisk karaktär, vilket kan ske            

exempelvis genom lagstiftning. (Halinen et al., 1999)  

 

4 Eng. “inertia”. 
5 Eng. “critical events”. 

8 



Med den definition av kritisk händelse som Halinen et al. (1999) använder borde dock följa               

att införande av lagstiftning inte nödvändigtvis är en kritisk händelse. Detta eftersom det inte              

är självklart att införandet har en sådan påverkan som en kritisk händelse har. Införandet av               

lagstiftning behöver inte nödvändigtvis möjliggöra radikal förändring.  

 

2.3.3 Grundläggande förändringsmönster  

Ur cirklarna i ramverket kan olika förändringsmönster i affärsnätverk läsas ut. För det första              

föreslås att inkrementella ändringar i en dyad vanligtvis leder till inkrementella ändringar i             

nätverket och inkrementella ändringar i nätverket leder till inkrementella ändringar i dyader,            

vilket illustreras av cirkeln i mitten av Figur 1, “Incremental change circle”. För det andra,               

föreslås att radikala ändringar i dyader vanligtvis leder till radikala förändringar i nätverket             

och vice versa, vilket illustreras av den yttre cirkeln i Figur 1 “Radical change circle”. Utöver                

dessa två grundläggande förändringsmönster finns även ett tredje mer komplext alternativ           

som uppstår vid övergångar mellan “Incremental change circle” och “Radical change circle”.            

Detta består i att en radikal förändring i en dyad kan leda till en inkrementell förändring i                 

nätverket och vice versa eller en radikal förändring i nätverket kan leda till en inkrementell               

förändring i en dyad eller vice versa. (Halinen et al., 1999) 

 

2.3.4 Förändringsvariablers påverkan på förändringsmönster 

Vilket förändringsmönster som uppstår beror på de två förändringsvariablerna tröghet och           

kritiska händelser. Radikala förändringar i en dyad med en hög grad av tröghet i nätverket               

kan innebära att nätverket endast upplever en inkrementell ändring. Slutligen bör lyftas fram             

att ändringar ses som cirkulära och utvecklas genom de olika förändringscirklarna. Detta            

visar på komplexiteten i att studera nätverk. Ytterligare ett exempel kan se till en              

inkrementell förändring i en dyad, som på grund av att den ses som en kritisk händelse i                 

nätverket, leder till radikal förändring i nätverket, vilket i sin tur kan leda till en radikal                

förändring i den ursprungliga dyaden. (Halinen et al., 1999) 
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2.4 Politisk påverkan på affärsnätverk genom införande av 

lagstiftning 

En typ av händelse i modellen av Halinen et al. (1999) som kan förändra affärsnätverk är                

politisk påverkan genom införande av lagstiftning. Påverkan på affärsnätverken från andra än            

företag var länge ett outforskat område, eftersom främst företag togs hänsyn till i             

affärsnätverket. Senare forskning har därför förespråkat ett bredare perspektiv (se exempelvis           

Easton & Araujo, 1992; Hadjikhani & Thilenius, 2009; Welch et al., 1998). Med detta              

bredare perspektiv lyfts bland annat politisk påverkan från exempelvis lagstiftare och           

myndigheter fram som en särskild typ av aktörer i ett företags omgivning (se Boddewyn,              

1988; Ring et al., 1990). 

  

Hur politiska handlingar påverkar affärsrelationerna i affärsnätverk har studerats av bland           

annat Hadjikhani och Thilenius (2009) med hjälp Morgan och Hunt (1994) och deras teori              

om relationer. Nyckelvariablerna med ursprung hos Morgan och Hunt som användes för att             

undersöka hur affärsrelationer påverkades var engagemang och förtroende. Politiska         

handlingar kan differentieras och delas upp på många olika sätt, en kategori av handlingar              

utgörs av införande och ändring av reglering (Welch & Wilkingson, 2004). Ändringar i             

reglering eller införande av nya regleringar används som instrument för att styra marknader             

och företag på marknaden och när ändringar sker kan även förutsättningarna för            

affärsverksamheten förändras. (Halinen et al., 1999)  

 

I en lagstiftningsprocess finns flera viktiga skeenden. Två händelser kan dock ses som             

fundamentala, eftersom utan dessa kan lagstiftning inte börja gälla. Först måste lagstiftningen            

beslutas om, sedan måste den träda ikraft. Ett vanligt förfarande är att dessa två händelser               

sker vid två olika tidpunkter. (Se exempelvis Regeringen, 2017)  

 

Då dessa händelser är så tätt sammanbundna föreslås i denna uppsats att de ska ses som en                 

händelse som pågår i tiden - en process. Processen sätter en tidsram från beslutandet till               

ikraftträdandet och företag har under denna tid möjlighet att anpassa sig till vad som kommer               
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att gälla vid ikraftträdandet. Detta eftersom reglerna som kommer att gälla vid ikraftträdandet             

blir tillgängliga vid beslutandet. Det ramverk som Halinen et al (1999) har tagit fram utgår               

dock från att händelser är momentana och inte pågående under en längre tid. 

 

Tidigare forskning har i viss mån granskat hur företags anpassningsprocess ser ut och hur de               

påverkar affärsnätverk i tungt reglerade branscher där tillstånd eller licenser krävs för att få              

verka (Persson & Steinby, 2006). Där framförs att politiska aktörer genom sin styrning av              

licenser och liknande påverkar affärsnätverk och affärsrelationerna inom dem. Tillstånd- och           

licensgivning är dock av en annan karaktär än lagstiftning då de riktar sig till ett enskilt                

företag medan lagstiftning har en generell räckvidd.  

 

2.5 Analysmodell 

Uppsatsen syfte är att undersöka om lagstiftningsprocesser skiljer sig från momentana           

händelser vid tillämpningen av modellen av Halinen et al. (1999). Den skillnad som ska              

undersökas är huruvida de två förändringsvariablerna tröghet och kritiska händelser i           

modellen även är tillämpliga vid studier av lagstiftningsprocesser samt om det finns ytter-             

ligare förändringsvariabler som behövs ta hänsyn till. För att uppfylla syftet kommer            

analysmodellen bestå av fem delar. 

 

Den första delen har sin utgångspunkt i den problematisering som har gjorts angående hur              

lagstiftningsprocesser skiljer sig från momentana händelser. Med bakgrund i observationerna          

kommer analys kring huruvida distinktionen mellan processer och momentana händelser bör           

upprätthållas. 

 

Den andra delen analyserar observationerna utifrån förändringsvariabeln tröghet i modellen          

av Halinen et al. (1999). Analysen utgår från den definition av variabeln som har angivits i                

teoriavsnittet. Del två avser att utreda om tröghet såsom beskrivet av Halinen et al. (1999)               

även påverkar vid lagstiftningsprocesser. 

 

Den tredje delen analyserar observationerna utifrån förändringsvariabeln kritiska händelser i          

modellen av Halinen et al. (1999). Analysen utgår från den definition av variabeln som har               
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getts i teoriavsnittet. Likt del två syftar del tre till att utreda om kritiska händelser, såsom                

beskrivna av Halinen et al. (1999), även påverkar vid lagstiftningsprocesser. 

 

Den fjärde delen analyseras hur affärsrelationerna har påverkats med hjälp av begreppen            

engagemang och förtroende. Syftet med denna del är granska hur och varför            

affärsrelationerna har påverkats, viket är relevant för uppsatsens syfte. För att kunna            

identifiera ytterligare förändringsvariabler krävs en förståelse för hur och varför          

affärsrelationerna påverkas av införandet av lagstiftning.  

 

Den femte delen analyseras med bakgrund i del ett till fyra och diskuterar huruvida det går att                 

identifiera ytterligare förändringsvariabeler som påverkar affärsrelationerna och affärs-        

nätverket vid studiet av införande av lagstiftning. 
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3. Metod 
I denna del presenteras den valda metoden och tillvägagångssättet för fallstudien. Först            

argumenteras för val av studieobjekt samt dess avgränsning, därefter motiveras valet av det             

specifika fallföretaget, följt av valet av informanter. Sedan redogörs för insamlingsmetoden,           

utformningen av intervjuerna och intervjutillfällena. Slutligen diskuteras bearbetningen av         

underlaget och analysmetoden, följt av en kortare reflektion kring metoden i sin helhet.             

Genomgående i metoddelen diskuteras och reflekteras över metodens implikationer och          

begränsningar. 

 

3.1 Forskningsansats 

Underlaget för studien har samlats in med hjälp av en undersökning av ett enskilt företag               

genom en fallstudie. Användandet av undersökningsmetoden motiveras av Halinen och          

Törnroos (2005) som optimal då ett särskilt fenomen ska granskas inom nätverksperspektivet.            

Metoden lämpar sig särskilt i situationer då förändring och processer ska studeras (ibid.).             

Vidare kan en undersökning på ett enskilt företag i dessa sammanhang ge en mer detaljerad               

och djupgående bild ur det valda företagets perspektiv (ibid.). Uppsatsen avser granska hur             

ett enskilt företags affärsrelationer påverkas av den kommande regleringen i syfte att bidra             

teoretiskt. Då det specifikt avsedda området inte tidigare har granskats i sammanhanget            

lämpar sig enskild fallstudie, enligt Saunders et al. (2016, s. 186). Vidare, i enlighet med               

Saunders et al. (2016, s. 186), representerar det valda fallföretaget ett typexempel i             

sammanhanget då det i hög grad påverkas av GDPR. 

 

Det studieobjekt som uppsatsen avser att studera är införandet av GDPR:s påverkan på             

affärsrelationer och affärsnätverk. Det är en process som pågår i tiden varför det är relevant               

att definiera tidsramarna för studieobjektet enligt Halinen och Törnroos (2005). GDPR           

beslutades att införas 27 april 2016 och träder ikraft 25 maj 2018. Då denna studie utförs                

under våren 2017 blir studieobjektet avgränsat i tiden från 27 april 2016 till tiden fram till                

intervjuerna, det vill säga början av maj 2017. Detta är en begränsning för fallstudien.              

Studien är dock fortfarande relevant då en del av problematiseringen som ligger till grund för               
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uppsatsen är att införande av lagstiftning påverkar företag även innan den träder ikraft. Om              

en påverkan observeras i början av processen finns goda grunder att anta att processen              

kommer att påverka företag ända fram till ikraftträdandet. 

 

3.2 Val av fallföretag 

Fallföretaget tillhandahåller tjänster inom kredit-, marknad- och affärsinformation till         

företagskunder (B2B) och har verksamhet i de flesta länderna i Europa. Majoriteten av dessa              

tjänster är beroende av behandling av personuppgifter. Detta innebär att införandet av GDPR             

kommer att påverka hur företaget kan utföra sina tjänster och företaget måste anpassa sig till               

regleringen för att kunna fortsätta tillhandahålla sina tjänster, om de inte vill riskera             

sanktioner och förlorat rykte på grund av bristande regelefterlevnad. Som tjänsteleverantör är            

företagets verksamhet till stor del beroende av kundrelationer, vilket i längden också innebär             

att de är beroende av vad kundernas relationsmotparter efterfrågar. Fallföretaget anses           

lämpligt att undersöka för uppsatsens syfte då det både påverkas av införandet av GDPR och               

som tjänsteföretag med många kundrelationer uppvisar drag som gör det lämpligt att studera             

utifrån ett nätverksperspektiv. (Fallföretagets hemsida, 2017) 

 

3.3 Val av informanter 

Informanterna har strategiskt valts i avseendet att skapa en rättvis bild över företagets             

affärsrelationer. För att undersöka syftet har individer med direkt kundkontakt, företagsinsyn           

och involvering i projekt relaterade till GDPR intervjuats. Vidare har selekteringen av            

informanterna tagit hänsyn till informanternas senioritet och ansvar. Genom variation av           

informanternas yrkesroller ämnar valet av informanter att ge en bredd i underlaget.  

 

Inom fallföretaget intervjuades fyra informanter i syfte att ge en heltäckande och            

övergripande representation av fallföretaget. Med hänsyn till informanternas anonymitet         

kommer de benämnas som A, B, C och D. Två intervjuer riktade sig mot informanter med                

olika kunduppdrag inom fallföretaget. Informanterna A och B arbetar som Key Account            

Manager, respektive Major Account Manager inom olika team i fallföretaget. Genom att se             
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till försäljning mot olika kundsegment och branscher avser selektering att ge bredd gällande             

direkta kundkontakter. 

 

Informant A arbetar som Key Account Manager på fallföretaget, med ansvar för fyra av              

fallföretagets största kunder inom telekomsektorn. Yrkesrollen innebär försäljning mot         

företagskunder rörande marknad-, affärs och kreditinformation. Informant B har en liknande           

roll som Major Account Manager, mot stora företag inom spridda branscher. I och med att               

informant A:s kundansvar riktar sig mot telekomsektorn ger informant B ytterligare insyn i             

fler branscher.  

 

Informant C arbetar inom avdelningen för Analytics and Advisory. Övergripande          

arbetsuppgifter inkluderar rådgivning i anslutning till fallföretagets tre primära segment.          

Informant C har kunduppdrag av annan karaktär än föregående informanter och valdes            

dessutom då informanten var väl insatt inom GDPR och det interna anpassningsarbetet inom             

fallföretaget.  

 

Informant D arbetar som försäljningschef inom fallföretagets avdelning för bank och           

försäkring, med ansvar för ett team på ett tjugotal personer. I och med informant D:s               

yrkesroll gavs en övergripande bild av kundrelationerna på företaget.  

 

Efter intervjuerna, och tillsammans med sekundärdatan, ansåg uppsatsförfattarna att teoretisk          

mättnad nåtts, som beskrivet av Saunders et al. (2016, s. 596), då ingen ny information eller                

variation som ansågs essentiell tillkommit vid den sista intervjun.  

 

3.4 Insamlingsmetod 

Underlaget för uppsatsen samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer och           

kompletterades med sekundärdata. Insamlingsmetoden lämpar sig då uppsatsen syfte ämnar          

besvara hur affärsrelationer och affärsnätverk påverkas samt förändras. I och med metodvalet            

ges möjligheten att studera det avsedda fenomenet på djupet. Resultatet av en sådan             

djupgående studie blir enligt Bryman och Bell (2015, s. 406) utförliga redogörelser om det              
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fenomen som har observerats, något som enligt den här uppsatsens författare krävs för att              

uppfylla uppsatsen syfte på ett adekvat sätt. 

 

Semistrukturerade intervjuer möjliggör för följdfrågor och diskussioner (Bryman & Bell,          

2015, s. 213). Genom en semistrukturerad intervju gavs uppsatsförfattarna möjligheten att           

avvika från de frågor som förberetts för att utforska teman av intresse utförligare, som              

beskrivet av Saunders et al. (2016, s. 391). Uppsatsförfattarna har även möjligheten att             

omstrukturera efter intervjuns flöde och kan därmed omorganisera strukturen efter behov,           

enligt Saunders et al. (2016, s. 391). Vidare, enligt Saunders et al. (2016, s. 397) har                

partiskhet tagits i åtanke vid utförandet av intervjuerna och formulering av frågorna, i syfte              

att ge en så objektiv bild som möjligt. Slutligen anonymiseras både företag och             

informanterna, då informationen som uppgavs kan anses vara känslig samt även för att stärka              

reliabiliteten i informanternas svar genom ökad trygghet, i enlighet med Saunders et al.             

(2016, s. 202 f). 

 

Användandet av sekundärdata inom undersökningen är begränsat till information hämtad från           

fallföretagets hemsida samt en statlig utredning om GDPR:s införande och påverkan på            

svensk rätt. Endast sekundärdata som har ansetts relevant för undersökningen har använts, i             

syfte att ge ett övergripande kontext som motiverat av Saunders et al. (2016, s. 335). För att                 

säkerställa anonymiteten har fallföretagets hemsida angetts anonymiserat som referens i text           

och referenslista. 

 

3.5 Utformning av intervjuerna 

Den intervjuguide som togs fram har sitt ursprung i den teori som presenterades i              

teoriavsnittet och utgår från analysmodellens fyra första delar. Den femte delen bygger på de              

fyra tidigare. Det första temat behandlar anpassningsprocessen till ny lagstiftning och vad            

som karaktäriserar denna. Det andra temat behandlar tröghet såsom det har definierats i             

teoridelen. Det tredje temat behandlar kritiska händelser såsom det har definierats i            

teoridelen. Det fjärde temat behandlar hur affärsrelationer har påverkats och utgår från            

begreppen förtroende och engagemang. De viktigaste begreppen och centrala delarna av           

teorierna översattes från dessa olika teman till frågor. Syftet med frågorna var att säkerställa              
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att alla teman behandlades i intervjuerna. Frågorna syftade därmed till att ge struktur till              

intervjuerna.  

 

Vid översättningen från teori till teman och frågor avsågs att behålla teorins nyanser             

samtidigt som språket förenklades för att informanterna lätt skulle kunna förstå och ge             

relevant information. Den teori som översattes till teman och frågor förklaras ingående i             

uppsatsens teoridel och analysmodell. En del av intervjuerna utmärker sig då detaljnivån på             

denna dels teman är högre. Som redogjorts för i teoridelen har uppsatsen för avsikt att få                

information på en djupare nivå gällande hur och varför affärsrelationer påverkas av införande             

av lagstiftning. Därför, med utgångspunkt i Morgan & Hunts operationalisering (1994) och            

uppsatsens teoriavsnitt, var intervjun mer styrd och detaljerad angående temat om påverkan            

på affärsrelationer genom ändringar i förtroende och engagemang.  

 

En svårighet vid översättandet av teori och analysmodell till teman är att den litteratur som               

uppsatsens teoridel bygger på sällan tydliggör tillvägagångssättet vid översättning.         

Översättningarna är därför till stor del gjorda av författarna utan stöd från tidigare forskning.              

För intervjuguiden i sin slutgiltiga form inklusive vilka teman utifrån analysmodellen som            

behandlas var, se Bilaga 1. 

 

3.6 Intervjutillfällena 

Inför intervjuerna fick informanterna ta del av en övergripande sammanfattning samt           

uppsatsens syfte via email. Vidare konversation fördes via email i syfte att reda ut eventuella               

oklarheter såväl samt för tidsbokning av intervjuer. I och med dessa åtgärder hade             

informanterna tid att förbereda sig och reflektera över ämnet i stort. Intervjutillfället            

påbörjades med det generella upplägget för intervjun. Informanterna informerades om          

anonymitet i undersökning, vad undersökningen innebar och hur underlaget skulle behandlas           

och användas, i enlighet med Bryman och Bell (2015, s. 139). Vidare informerades             

informanterna om att en sammanfattad transkription av deras svar skulle skickas till dem via              

email för deras godkännande. Även en fullständigt transkription erbjöds informanterna.          

Uppsatsens bakgrund och syfte presenterades återigen för informanterna för att ge dessa            

ytterligare inblick. 
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Intervjuerna utfördes dels i företagets möteslokaler i Stockholm, dels över telefon. De två             

återstående intervjuerna utfördes över telefon. Saunders et al. (2016, s. 421 f) beskriver             

telefonintervjuer som praktiska då möten inte kan arrangeras på grund av tid och kostnader. I               

syfte att etablera rapport med informanterna skedde även i dessa fall mailkonversation innan             

telefonintervjuerna bokades in (Saunders et al, 2016, s. 421). 

 

Informant Yrkesroll Plats Intervjutid Datum för 
intervju 

A Key Account Manager Företagets 
möteslokaler, 
Stockholm 

79 min Kl. 08:45,  
8 maj 2017 

B Major Account 
Manager 

Telefon 58 min Kl. 14:00,  
13 maj 2017 

C Analytics & Advisory Företagets 
möteslokaler, 
Stockholm 

64 min Kl. 10:15,  
8 maj 2017 

D Försäljningschef (Bank 
och Finans) 

Telefon 62 min Kl. 12:15, 
11 maj 2017 

Tabell 1: Sammanställd information om informanterna och intervjuerna. 

 

3.7 Bearbetning av underlag och analysmetod 

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Då underlaget är av kvalitativ karaktär             

syftar transkriptionen även till att förmedla informanternas ton och hur svaren levererades,            

som beskrivet av Saunders et al. (2016, s. 572-573). En sammanfattning av transkriptionen             

sändes sedan till respektive informant för godkännande i enlighet med tidigare överens-            

kommelse. 

 

Sorteringen av underlaget skedde med hjälp av tematisk analys, såsom beskrivet av Saunders             

et al. (2016, s. 579). I enlighet med Saunders et al. (2016, s. 580) kodades återkommande                

nyckelord, stycken och meningar efter relevanta teman i syfte att skapa en övergripande bild              

och familjaritet med underlaget. För att minimera felaktigheter och misstolkningar skedde           
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kodningen först av respektive författare separat, sedan i en gemensam ansats och slutligen i              

ett jämförande skede. Åtgärderna togs i syfte att stärka reliabiliteten av materialet och             

undvika partiskhet vid tolkning av informanternas svar, i enlighet med Saunders et al. (2016,              

s. 202). 

 

3.8 Metodreflektion 

Informanterna anses representativa och till antalet tillräckliga då teoretisk mättnad nåddes,           

som beskrivet av Saunders et al. (2016, s. 596), och ingen ny information tillkom som               

motsatte tidigare underlag. Ytterligare intervjuer hade möjligtvis stärkt underlagets reliabilitet          

och vidare bekräftat dess riktighet, men ansågs ej nödvändigt. 

 

Då studiens baseras på kvalitativt underlag uppstår viss risk kring tolkningen av underlaget,             

som förklarat av Saunders et al. (2016, s. 568). Underlaget är direkt beroende av              

informanternas tolkning och uppfattning av händelserna, vilket kan ha en påverkan på            

resultatet enligt Saunders et al. (2016, s. 568). Vidare förklarar Saunders et al. (2016, s. 203)                

att det även föreligger risk att informanternas medvetet svarar i favör för fallföretaget             

alternativt i enlighet med vad de tror sig förväntas svara. Åtgärder vidtogs i syfte att stärka                

reliabiliteten. Valet av plats tillföll ej uppsatsförfattarna, men då möteslokalen där           

intervjuerna utfördes inte var i direkt anslutning till informanternas respektive arbetsplatser           

kan den uppfattas som förhållandevis neutral och kan inte sägas ha effekt på intervjun genom               

exempelvis extern påverkan från informantens kollegor, vilket också hade kunnat påverka           

underlagets reliabilitet, som förklarat av Saunders et al. (2016, s. 203, 403 f).  
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4. Införandet av GDPR och dess påverkan 
I denna del kommer observationer från intervjuerna samt sekundärdata att presenteras i            

strukturerad form. Inledningsvis kommer GDPR och dess bakgrund att redogöras för, då den             

ligger till grund för den anpassningsprocess som studeras hos fallföretaget. Strukturen, med            

grund i intervjuguiden och teoriavsnittet, kommer därefter vara den följande: först           

presenteras fallföretaget och deras arbete med affärsrelationer generellt, därefter redogörs          

för observationer gällande hur anpassningsprocesser generellt går till, både inom fallföretag           

och inom kundrelationer samt hos kunder. Detta följs av GDPR:s påverkan på fallföretaget             

och inom kundrelationer samt hos kunder. Avslutningsvis redovisas i närmare detalj hur            

affärsrelationer har påverkats av GDPR. 

 

4.1 Allmänt om GDPR 

Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 16 har var och en rätt till              

skydd av personuppgifter som rör personen. EU har även enligt samma artikel rätt att anta               

rättsakter för att skydda denna rättighet. Ett förslag till en sådan rättsakt lades fram år 2012 i                 

och med förslaget till en ny dataskyddsförordning . Förslaget syftade till att stärka skyddet av              6

personuppgifter, ge mer kontroll till individer över sina egna personuppgifter och ersätta det             

tidigare gällande dataskyddsdirektivet. 15 december 2015 nåddes politisk enighet om att           

införa förslaget (SOU 2017:39, s 71 f). 

  

Förordningen i sin slutgiltiga form antogs den 27 april 2016 och benämns vanligtvis med den               

engelska förkortningen GDPR eller som dataskyddsförordningen. GDPR kommer att träda          7

ikraft den 25 maj 2018 och utgöra EU:s reglering av skyddet för personuppgifter (SOU              

2017:39 s 72). 

  

6 COM [2012] 11 final av den 25 januari 2012. 
7 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 

20 



Syftet med GDPR är att harmonisera skyddet av personuppgifter och göra tillämpningen av             

reglerna uniform i hela Europeiska unionen. En mer enhetlig reglering ska vara fördelaktigt             

både för individens skydd och för EU:s gemensamma marknad, vilket ska gynna företags             

möjligheter att bedriva verksamhet i flera länder inom unionen (SOU 2017:39, s 73). Mer              

konkret kommer förordningen innebära en skärpning och utvidgning av det tidigare           

dataskyddsdirektivets regler och individers rättigheter stärks därmed, samtidigt som kraven          

på företag ökar. Tillsynsmyndighetens befogenheter ökar och de får möjligheter till en ökad             

insyn i hur hantering av personuppgifter faktiskt går till. Samtidigt införs omfattande            

sanktionsmöjligheter mot de som bryter mot reglerna (SOU 2017:39 s 73-76). Överlag ställer             

de nya reglerna stora krav på företag vars verksamhet använder eller behandlar            

personuppgifter och att inte följa reglerna kan ge stora konsekvenser för verksamheten (se             

SOU 2017:39). 

 

4.2 Om fallföretaget 

4.2.1 Fallföretaget 

Fallföretaget är verksam på den europeiska marknaden, med huvudkontor i Stockholm,           

Sverige, och har omkring 2500 anställda totalt i den europeiska verksamheten. De            

tillhandahåller information inom kredit-, affärs- och marknadssegment mot företagskunder,         

myndigheter och kommuner. Företaget erbjuder även processlösningar och strategisk         

rådgivning. De riktar sig mot ett flertal branscher med fokus på bank och finans, offentlig               

sektor och myndigheter, fastighet, försäkring, handel och tillverkningsindustri. Fallföretaget         

hanterar stora mängder av dataflöden dagligen och påverkas i hög grad av den nya              

dataskyddsförordningen. (Fallföretagets hemsida, 2017) 

 

4.2.2 Fallföretagets arbete med affärsrelationer 

Enligt alla informanter arbetar fallföretaget nära sina kunder och värnar om kundrelationer.            

De två informanterna med direkt kundansvar, A och B, ansvarar för fyra av fallföretagets              

största kunder respektive. I syfte att upprätthålla sina affärsrelationer uppges kontinuerlig           

dialog och kundbesök som huvudsakliga verktyg. Vidare uppger de två informanterna att            

eventdagar och seminarium används för att ytterligare stärka kontakten. Enligt informant A            
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och B kan arbetet skilja sig mellan stora och små kundföretag. De båda informanterna uppgav               

att större kunder krävde större närhet och mer kontinuerlig kontakt. Kundundersökningar           

uppgavs av informant B som verktyg, i syfte att mäta kundnöjdhet med återkoppling av              

feedback till teamen. Informanten D, med en yrkesroll som fokuserar på företag inom bank-              

och finanssektorn, uppgav att han och hans team har konkret uppsatta mål och direktiv              

gällande kundbesök. Mot B2B-företag förväntas säljarna i hans team träffa sina respektive            

kunder åtminstone tre gånger per månad. Som försäljningschef möter han själv sitt teams             

olika kunder mellan två till tre gånger i veckan. 

  

Enligt informant A arbetar långsiktigt med ”accountplans”, där kundernas mål är tydligt            

utstuderade. Att prata med kunderna om mål och visioner, såväl som specifika åtgärder är              

fundamentalt, uppger informant A. Informant C uppger att fallföretaget i och med sina             

tekniska lösningar gällande datahantering även kopplat till kunderna tekniskt genom          

CRM-system. Vidare berättar informant C att genom dessa kan kunderna nå fallföretagets            

lösningar och produkter genom sina egna system. Alla informanter uppger att fallföretaget ser             

starkt på etik och regler, vilket de uppger återspeglas i affärsrelationerna. Informant C             

understryker att i och med den stora hanteringen av kunddata tillåts ingen felhantering,             

varken internt eller hos relationsmotparten. 

 

4.3 Generellt om anpassningsprocesser  

4.3.1 Inom fallföretaget 

Alla informanter beskriver fallföretaget som förhållandevis långsamma när det kommer till           

att förändra och förnya sin verksamhet. Detta tar sig uttryck på flera olika sätt. Informant C                

berättar att företaget levererar många olika tjänster till sina kunder. Vissa av dessa tjänster är               

enligt informanten föråldrade och borde fasas ut. Eftersom vissa kunder dock fortfarande            

efterfrågar dessa tjänster anser informanten att de borde fortsätta leverera tjänsterna även om             

det innebär att företaget inte kan förnya sin verksamhet till den grad det behövs. Vidare               

uppger informant C att företagets IT-system, tillsammans med det stora utbudet av tjänster,             

skapar vissa problem att förändra verksamhet snabbt i takt med ändringar i omgivningen.             

Informant C förklarar att alla företagets tjänster vilar i någon mån på IT-system och att förnya                
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IT-system är komplicerat. När det kommer till anpassningsprocesser till följd av ny reglering             

som är det därför något som fallföretaget värderar högt, uppger informant C. Även resterande              

informanterna uppger vikten “att vara compliant”, det vill säga efterleva relevanta regler, som             

central för att företaget ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet på ett framgångsrikt sätt.              

Informant A understryker att det handlar om riskaversion och därför läggs mycket resurser på              

interna processer, så att dessa processer hanteras på rätt sätt.  

 

4.3.2 Inom kundrelationerna och hos kunderna 

Hur anpassningsprocesser går till i nätverket är svårt att uttala sig generellt om, enligt              

samtliga informanter. En övergripande observation är att förändringsarbeten tar tid, enligt           

informant A, B och C. Informant A uppger: 

 

“Många saker tar ganska lång tid och det är inte alltid att man ens bejakar att man vill                  

ändra, utan man kan hålla fast vid det som är” 

 

Vidare säger informant A att detta gör att anpassningsprocesserna till nya processer hos             

kunderna tar tid, men lyfter även fram vissa mindre företag som undantagsfall. Enligt             

informant B har större företag i nätverket mer tid och resurser för att ställa om sin                

verksamhet. Informant B uppger vidare att samtidigt har de större företagen mer verksamhet             

att ställa om och omställningen kan därför bli tidskrävande, då de har fler kunder och               

leverantörer att förhålla sig till. Även informant C uppger att när det kommer till              

anpassningsprocesser till följd av nya regler anses det också vara processer som tar tid och               

det är svårt att ändra invanda beteenden och ersätta dem med andra.  

 

Informant A lyfter en ytterligare aspekt. Tidigare, inför annan reglering, har det förekommit             

samarbeten i nätverket, då flera företag har samlats i så kallade “rundabordssamtal”. Enligt             

informant A hade företagen där möjligheten att diskutera hur de skall se på, samt hantera ny                

reglering. Enligt informanten resulterade detta i att företag som tidigare inte haft kontakt             

kunde påbörja dialoger och relationer.  
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Enligt informant D har företag inom bank- och finanssektorn en stor vana av att anpassa sig                

till nya regler, eftersom de verkar i en bransch styrd av hård reglering och ständig förändring.                

Informant D uppger att denna vana gör att de förhåller sig lugnare till ny reglering av                

verksamheten, då de har erfarenhet av anpassning till nya regler. 

 

4.4 Kommande införandet av GDPR:s påverkan 

4.4.1 Inom fallföretaget 

Informanterna är alla eniga om att införandet av GDPR är en fråga av högsta vikt. Eftersom                

GDPR reglerar hanterandet av personuppgifter, vilket är centralt för företagets verksamhet,           

blir dess inverkan stor, uppger samtliga informanter. Informant C berättar att GDPR kommer             

att gälla inom hela EU vilket innebär att fallföretaget måste efterfölja GDPR i alla              

medlemsländer. Detta kombinerat med att företaget har en mängd olika tjänster och ett flertal              

datasystem där data som berörs av GDPR finns, gör att det kommandet införandet får en               

mycket stor påverkan på företaget, enligt informant C. Eftersom GDPR slår mot företagets             

kärntjänster påverkar det nästan alla kundrelationer, vilket samtliga informanter uppger. Detta           

resulterar i ett genomgående arbete för att anpassa hela verksamheten, så att även kunderna              

efterlever reglerna vid utnyttjandet av företagets tjänster, något som poängteras av samtliga            

informanter. Informant A uppger: 

 

“...just med GDPR-hysterin, det är lite som millenniumskiftet.” 

 

Vidare poängterar informant D att fallföretaget prioriterar regelefterlevnad högt, eftersom det           

ses som en förutsättning för att kunna fortsätta verksamheten och bibehålla sin trovärdighet             

och rykte gentemot andra företag. 

  

Inom företaget upplever informanterna mycket av GDPR som ett frågetecken. Ingen av            

informanterna kan uttala sig om den exakta påverkan på verksamheten, men alla är av              

uppfattningen om att effekterna kommer bli tydliga. Informanterna uppger alla att           

anpassningsprocessen för att kunna efterleva de nya reglerna är startad och pågående men             

upplevs gå förhållandevis långsamt. Det är en del gråzoner och tolkningsproblem med            
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reglerna som gör det svårt att kunna förutsäga hur fallföretaget behöver anpassa sig, uppger              

informant B.  

 

För att hantera införandet av GDPR och kunna anpassa sig till de nya reglerna har företaget                

tagit fram en intern plan med sträckning över hela den europeiska verksamheten enligt             

informant C. Informant C beskriver att mycket handlar om att kartlägga vad som kommer att               

påverkas av det nya reglerna. Det handlar om att se vilken data man har, var man har den,                  

vilka syften man har den till och vilken legal grund. Vidare förklarar informant C att detta gör                 

att företaget kan se hur den data som finns kommer att påverkas av GDPR och vilka åtgärder                 

som måste vidtas. Informant C berättar: 

 

“Det är en gigantisk uppgift att gå igenom allt det här. Då har vi ett väldigt stort program,                  

internt, som sköter det här.” 

 

Informant D berättar att fallföretaget också har vidtagit konkreta åtgärder till följd av de krav               

som ställs i GDPR med exempelvis införandet av en “General Data Protection Officer”.             

Vidare har företaget utifrån den kunskap de har fått från sitt interna arbete och erfarenheter               

med GDPR börjat utveckla koncept och tjänster de kan tillhandahålla kunder, i syfte att              

hjälpa till med deras anpassningsprocesser som följd av GDPR enligt informant B.  

 

4.4.2 Inom kundrelationerna och hos kunderna 

Fallföretagets kunder har reagerat på GDPR genom att fråga fallföretaget vad reglerna            

kommer att innebära för deras verksamhet och affärsrelationerna, uppger informanterna A           

och B. Informant B beskriver: 

 

“...mina [kunder] är mer i diskussionsfasen om vad som ska göras.”  

 

Informanterna A och D säger att kunderna generellt inte har någon större klarhet än så länge i                 

vad de nya reglerna faktiskt kommer att innebära. Informant A uppger vidare att detta har lett                

till att kunderna i vissa fall har kontaktat fallföretaget för att få information om de nya                

reglerna. Kunderna skall även ha frågat huruvida fallföretaget kommer att kunna leverera sina             
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tjänster och samtidigt efterleva de nya reglerna, enligt informanten. En orsak till dessa frågor              

tros av informant A vara att kunderna vill veta att fallföretaget kommer kunna hantera              

förändringen samt vilka åtgärder fallföretaget tar för att minimera riskerna med den nya             

regleringen. Kunderna tycks även enligt informant A tro att fallföretaget, med sin ställning             

som leverantör av tjänster som påverkas av GDPR, har mycket goda kunskaper om vad som               

kommer att ske när reglerna börjar att gälla. Något som i nuläget är oklart, vilket enligt                

informant A anses vara en källa till osäkerhet som påverkar hur man hanterar anpassningen              

till det nya regelverket. 

  

Enligt informant A har det gått förhållandevis långsamt för många motparter att reagera på              

vad GDPR kommer att innebära samt vilka åtgärder fallföretaget måste vidta. Detta, uppger             

informant A, trots att de är medvetna om att GDPR är på gång och att reglerna kommer                 

påverka deras verksamhet. Samma informant tror att en acceleration av anpassningsarbetet           

kommer att ske inom kort, då företagen inser att de måste vidta konkreta åtgärder för att                

anpassa sig. Informant D är uttrycker liknande tankar och uppger att GDPR ännu inte har               

kommit in i det allmänna medvetandet bland den grupp som kan utöva påtryckning mot              

företaget att följa GDPR:s regler. Informant D tror dock att detta är på gång. Bank- och                

finanssektorn som än idag förlitar sig på gamla IT-system och består av stora organisationer              

har en långsam förändringstakt, enligt informant D. Informant D poängterar samtidigt att just             

dessa företag påbörjade anpassningsarbetet och lyfte frågan kring GDPR:s påverkan i ett            

väldigt tidigt stadie.  

  

Med anledning av GDPR uppger informanterna A, B och D att det har tillkommit många nya                

affärsrelationer hos fallföretagets kunder. Dessa består i nuläget enligt samma informanter           

främst av olika typer av rådgivare som har kopplats in för att hjälpa företagen att hantera                

anpassningsarbetet. Det rör sig om såväl juridiska rådgivare som olika former av konsulter             

som kan hjälpa till att anpassa IT-system och liknande till GDPR. Dessa nya företag som har                

tillkommit har även börjat komma i kontakt med fallföretaget enligt informanterna A och D              

och ha en viss påverkan på fallföretagets verksamhet uppger informant A. Informant A             

uppger att:  

 

“De tar ju in, flera har tagit in konsulter. Och då kan de här konsulterna och personer från                  
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kund helt plötsligt ta kontakt med oss. Som vi inte har hört från tidigare.” 

 

Enligt informanterna A och D utgör den anpassningsprocess som framtvingas av GDPR och             

som företagen genomgår en affärsmöjlighet för dessa olika rådgivare. Informant D uppger            

att: 

 

“... för det är delvis drivet av folk som tjänar pengar. Ta alla Ernst och Young och alla                  

konsulter, de kan ju göra hur stora GDPR-projekt som helst nu på svenska storföretag och               

säljer utbildningar och konferenser, så att det hjälper ju till att blåsa upp den här oron och                 

då skulle jag säga att de flesta dras med i det och börjar ganska tidigt. Om man nu kan säga                    

att tidigt är nu, nu är det ju ett år kvar.” 

 

Informanterna A och D tror att det framöver, även efter införandet av regleringen, kommer              

bli allt mer förekommande med nya affärsrelationer mellan företag i syfte att samarbeta med              

varandra i frågor kopplade till GDPR. Informanterna poängterar att dessa nya relationer inte             

behöver vara med rådgivare. 

 

Samtliga informanter anser att kunderna har upplevt någon form av osäkerhet inför vad             

GDPR kommer att innebära för dem. Detta har fått dem att söka kontakt med företag som kan                 

hjälpa dem, där fallföretaget utgör ett sådant företag. För att dämpa denna oro anser              

informant A att det är viktigt att fallföretaget kan anpassa sig till de olika tidsplaner som                

motparterna lägger upp för sin anpassningsprocess: 
 

“Jag tror tidsplan är en nyckel i det här. Att man kan följa kundens tidsplan, för det skapar                  

väldigt stor oro och försämrad relation om man säger - ta det lugnt, vi kommer svara om sex                  

månader.” 

 

Enligt informant D delas inte oron inom bank- och finansföretagen. Uppfattningen hos            

kundföretagen tycks enligt informanten vara att GDPR utgör en av många regleringar de             

måste förhålla sig. Det här lyfts som av informanten som en positiv aspekt och kundernas               

vana vid regleringar anses påverka anpassningsprocessen positivt.  
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4.5 Observerad påverkan på affärsrelationer 

4.5.1 Engagemang  

Från informanterna A, B och C framgår att resurser har lagts ned för att bibehålla               

affärsrelationerna till kunder. Fallföretaget har enligt informanterna A, B, C och D använt             

interna resurser, bestående av kompetens inom företaget för att besvara kunders frågor kring             

GDPR och deras anpassningsprocesser. Informanterna A och C uppger att fallföretaget           

eftersträvar att vara experter kring frågan. Från kundernas sida uppger informanterna A, B, C              

och D att främst tid som resurs investerats, i och med den ökade mängden frågor.               

Informanterna A upplever att den ökade dialogen som GDPR har fört med sig leder till en                

trevligare relation där företagen har fått närmare kontakt med varandra på ett personligt plan.              

I och med fallföretagets typ av kunder konstaterar informanterna A, B och D att i och med                 

kundens storlek ses engagemanget ständigt som stort och varaktigheten har inte ifrågasatts.            

Enligt informanten D som arbetar mot bank- och finanssektorn hade ingen skillnad i             

engagemanget i relationen noterats.  

 

4.5.2 Förtroende 

Sett till förtroendet i relationerna till kunder är den generella uppfattningen hos informanterna             

A, B och C att det har ökat. Den stora anledningen till detta anses vara en större insatthet hos                   

fallföretaget, såväl som en ändring i kommunikationen i relationerna. Sett till           

kommunikationen uppges både tillvägagångssättet och mängden ha förändrats. Informanterna         

A och B uppger att nya kontaktytor har skapats med nya individer hos relationsmotparten.              

Vidare uppges att kommunikationsmängden har ökat och att diskussionsämnen tillkommit          

rörande GDPR. Informant A uppger: 

 

 “Ju mer dialog, leder till en bättre relation, leder till bättre förtroende”. 

 

Förtroendet uppges enligt informanterna A, B och C också ha ökat i och med en ökning av                 

riskerna som GDPR för mer sig. Däremot kvarstår faktumet om att informanterna arbetar             

med stora kunder, varvid förtroendet alltid anses vara högt mellan parterna. Även här var              

informant D ett undantag, som uppgav att inga förändringar i förtroende hade skett. 
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5. Analys 
I den här delen kommer observationerna som har gjorts att analyseras utifrån            

analysmodellen. I det första avsnittet analyseras om lagstiftningsprocesser skiljer sig från           

momentana händelser. I det andra avsnittet analyseras förändringsvariabeln tröghet vid          

lagstiftningsprocesser. I det tredje avsnittet analyseras förändringsvariabeln kritiska        

händelser vid lagstiftningsprocesser. I det fjärde avsnittet analyseras påverkan på          

engagemang och förtroende i affärsrelationerna. I det femte och avslutande avsnittet           

diskuteras en faktor som inte utgör en del av modellen av Halinen et al. (1999). 

 

5.1 Införande av lagstiftning 

I inledningen av denna uppsats problematiserades att införandet av lagstiftning är process och             

en i tiden pågående händelse. Modellen av Halinen et al. (1999) utgår från att händelser är                

momentana. Införande av lagstiftning kan enligt Halinen et al. (1999) och Persson & Steinby              

(2006) användas av som ett politiskt instrument för att styra marknader och företag på              

marknaderna, vilket får till följd att affärsrelationer och affärsnätverk påverkas. Att införande            

av lagstiftning styr företag som påverkas av lagstiftningen framgår från underlaget, i fallet             

med GDPR. Gällande införande av lagstiftning som process, med sin början i beslutsfattandet             

och avslut i ikraftträdandet, stöds de observationer som har gjorts om hur fallföretaget och              

företag i dess närhet har agerat för att anpassa sig till GDPR. Med viss variation mellan                

fallföretagets olika kunder påbörjade anpassningsarbetet relativt direkt efter beslutsfattandet         

om GDPR. Anpassningsprocesserna pågår fortfarande hos fallföretaget såväl som hos          

fallföretagets kunder och förväntas öka i tempo.  

 

Ett annat perspektiv, istället för att se införandet som en process, är att se beslutet om att                 

införa lagstiftning som den händelse som påverkar affärsrelationer och affärsnätverket i           

modellen av Halinen et al. (1999). Fördelen är att detta kan ses som en händelse som                

påverkar affärsrelationer och affärsnätverket, vilket passar in i modellens syn på händelserna            

som momentana. Vad detta synsätt inte tar i beaktning är att det finns en förhållandevis klar                

slutpunkt för hur länge företag har på sig att anpassa sig till de nya reglerna, nämligen då                 
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reglerna träder ikraft, samt att anpassningsarbetet pågår under en längre tidsperiod. I            

resterande delar av denna analys kommer det att utredas närmare om lagstiftningsprocesser            

påverkas av samma förändringsvariabler som andra händelser, enligt modellen av Halinen et            

al. (1999). Vidare undersöks också om det finns andra faktorer, vilket i så fall eventuellt               

skulle motivera en annan behandling av processen att införa lagstiftning vid studier av             

ändring i affärsnätverk. 

 

5.2 Tröghet som förändringsvariabel 

Tröghet som förändringsvariabel beskrivs som ett främjande medel för stabiliteten och           

strukturen samt som en begränsande faktor för effekten av händelser med potential att             

förändra affärsnätverket (Halinen et al, 1999). Trögheten har sin grund i           

beroendeförhållandena i affärsnätverket, inklusive affärsrelationerna. En viss tröghet som         

faktor kunde observeras inom fallföretagets affärsrelationer. Ett exempel på detta är           

fallföretagets olika tjänster. Trots att vissa av de tjänster som fallföretaget tillhandahåller            

anses förlegade inom företaget kan kunderna fortfarande efterfråga de äldre tjänsterna, vilket            

på grund av intresse att bevara affärsrelationen bromsar fallföretagets förändringsarbete.          

Liknande mönster har även noterats inom bank- och finanskunderna, där ett beroende av             

äldre IT-system bromsar utvecklingen.  

 

I nuläget går det även att notera en viss tröghet bestående i att företagen inte besitter                

kunskapen eller resurserna som krävs för att agera. Detta leder till att de söker kontakt med                

andra företag som de tror besitter dessa resurser och kan således inte agera självständigt i sitt                

anpassningsarbete. Företagen är därmed beroende av en resurs i affärsnätverket som de ej har              

tillgång till. Beroendeställning skapar en tröghet i förändringen då företag i affärsnätverket            

blir beroende av andra företag för att kunna anpassa sig till de nya reglerna. 

 

5.3 Kritiska händelser som förändringsvariabel 

Kritiska händelser har teoretiskt beskrivits som händelser som främjar radikal förändring           

genom att inneboende spänningar i affärsrelationer och affärsnätverket släpps lösa, vilket           

möjliggör en omstrukturering av affärsnätverket (Halinen et al., 1999). En radikal förändring            
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innebär att kopplingar tillkommer eller bryts. Flera radikala förändringar har observerats i            

fallet med införande av GDPR. Dessa har bestått i att många företag har skapat nya               

affärsrelationer till företag för att kunna hantera införandet av GDPR. Det har både bestått i               

juridisk expertis och i mer affärs- och IT-inriktad expertis. Gemensamt för de nytillkomna             

affärsrelationerna i affärsnätverket är består av rådgivare av olika slag. Rådgivarnas kunskap            

har setts som viktiga resurser att ta del av i syfte att hantera de nya kraven som ställs på                   

företagen. Att affärsrelationer tillkommer med anledning av händelser som dessa indikerar att            

händelsen kan kategoriseras som en kritisk händelse.  

 

Bakgrunden till de radikala förändringar som har skett har sin grund i företagens behov av               

hjälp och rådgivning i anpassningsprocessen till GDPR. Det finns en stor osäkerhet hos             

företagen gällande hanteringen av frågan, vilket har lett att de anställt olika typer av rådgivare               

med expertis inom området. Rådgivarna borde besitta en större kunskap än övriga företag.             

Denna kunskap skulle kunna ses som en resurs som de andra företagen vill ta del, dels för att                  

kunna anpassa sin verksamhet till GDPR, dels för att hantera den osäkerhet som de upplever               

inför hela anpassningsprocessen (jfr Håkansson & Snehota, 1995). Osäkerheten kan          

eventuellt förklaras med en bristande kunskap, vilket kan hanteras med utvecklandet av nya             

affärsrelationer med företag som besitter denna resurs. Denna kunskapsbrist skulle eventuellt           

kunna sorteras in som en inneboende spänning som börjar uppstå redan vid beslutet om att               

införa ny reglering. En kritisk händelse i positiv riktning skulle då vara när denna spänning               

hanteras genom nya affärsrelationer till företag med den efterfrågade resursen. 

 

5.4 Påverkan på affärsrelationer, förtroende och engagemang 

I syfte att kartlägga hur affärsrelationer påverkas av införande av lagstiftning har engagemang             

och förtroende använts som faktorer. Enligt informant A, B och C av har en generell ökning                

av både engagemang och förtroende i affärsrelationerna till kunderna kunnat observerats. I de             

här fallen noterades ingen negativ påverkan på engagemang eller förtroende. I intervjun med             

informanten inom bank och finans fanns ingen förändring, varken positiv eller negativ.            

Istället sades att affärsrelationerna sedan innan präglades av högt engagemang och           

förtroende. En möjlig anledning till att affärsrelationerna gentemot bank och finans inte har             

påverkats är den branschens vana av införandet av ny reglering. Detta skulle kunna innebära              
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att de besitter en relativt högre kunskap om hur dessa processer går till, vilket skulle kunna                

medföra en lägre osäkerhet om införandet av GDPR.  

  

Ökningen av engagemanget är en effekt av de ökade resurserna motparterna har investerat på              

respektive sida, såsom interna resurser allokerade till motparten i syfte att informera om             

förändringsprocessen. Det ökade engagemanget har grund i den ökade kommunikation och           

det förändrade kommunikationssättet, vilket även har lett till en ökning i förtroende. Det bör              

noteras att affärsrelationerna sedan innan sågs som starka och långvariga och utfallet hade             

kunnat vara annorlunda om affärsrelationerna var nyetablerade.  

 

En bakomliggande faktor till förändringar, samt avsaknaden på förändring i informant D:s            

fall, är den osäkerhet som skapats inom nätverket som ett resultat av det kommande              

införandet. Anledningen till att kommunikationen har ökat och kommunikationssättet         

förändrats är den osäkerhet inför GDPR som upplevts av fallföretaget såväl som kunderna.             

Det närmare samarbete som denna osäkerhet har framtvingat har resulterat i att parterna             

känner större tillit för varandra. Inom bank och finans, som inte har upplevt samma osäkerhet               

inför GDPR tack vare sin regelvana, har inte heller några större förändringar i             

affärsrelationerna skett. Osäkerhet tycks därför vara en faktor som driver ändringar i            

engagemang och förtroende i affärsrelationer vid införandet av nya regler. Orsaken           

härstammar från att företag tvingas att samarbeta med andra företag för att minska             

osäkerheten och detta närmare samarbete stärker affärsrelationerna.  

 

5.5 Osäkerhet som förklarande faktor 

Gemensamt för trögheten, kritiska händelser och påverkan på affärsrelationer i kontexten är            

att samtliga till viss del påverkas av osäkerhet skapad av bristande kunskap. Osäkerhet             

skapad av bristande kunskap har bidragit till tröghet genom att företag blir beroende av              

varandra och inte självständigt kan anpassa sig till den förändrade omgivningen. Osäkerheten            

har vidare skapat spänningar i nätverket, vilka har släppts i kritiska händelser när nya              

affärsrelationer har tillkommit för att reagera på spänningarna. För att hantera osäkerheten            

har företagen kommit närmare varandra och informationsdelningen och kommunikationen         
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har ökat. I modellen av Halinen et al. (1999) med momentana händelser lyfts inte osäkerhet               

som faktor fram.  

 

Frågan är om skillnaden mellan momentana händelser och processer kan förklara varför            

osäkerhet påverkar flera faktorer i modellen vid studier av processen att anpassa sig till ny               

lagstiftning. En tydlig poäng med synsättet att det är en process är att en förhållandevis klar                

start- och slutpunkt finns för hur länge händelsen har sin huvudsakliga verkan på att förändra               

nätverket. Från den punkt då regler beslutas om kan företag börja förhålla sig till dem. När                

anpassning till reglerna kräver resurser i form av kunskap som ett företag inte besitter uppstår               

osäkerhet, vilket påverkar nätverket på de sätt som beskrivits ovan. När reglerna sedan träder              

ikraft borde det bli tydligt vad som ska gälla och företag har en större kunskap för de nya                  

reglerna och osäkerheten sjunker därmed. 

 

Faktorn osäkerhet som har observerats kan användas för att förklara varför           

lagstiftningsprocesser påverkar affärsrelationer och affärsnätverk. Detta är en skillnad mot          

hur förändringsvariablerna tröghet och kritiska händelser används i modellen av Halinen et            

al. (1999). Förändringsvariablerna i deras modell används för att beskriva vilken effekt och             

vilket tempo en förändring i nätverket kommer att ha. Osäkerhet, utifrån vad som har              

observerats, har inte denna funktion direkt. Däremot indirekt som har visats när osäkerhet             

påverkar förändringsvariablerna. Av denna anledning karaktäriseras osäkerhet inte som en          

förändringsvariabel, då den inte fyller samma typ av funktion som tröghet och kritiska             

händelser. Då osäkerhet däremot kan användas för att förklara lagstiftnings påverkan anses            

det fortfarande vara relevant. Därför benämns den som en förklarande faktor och inte en              

förändringsvariabel enligt synsättet i modellen av Halinen et al. (1999). 
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6. Avslutning 
6.1 Slutsatser 

I den här uppsatsen har processen att införa lagstiftnings påverkan på affärsrelationer och             

nätverk undersökts. Utifrån paradigmet om avbruten jämvikt (Gersick, 1991) och en modell            

baserat på detta paradigm för studier av ändring i affärsnätverk (Halinen et al., 1999) har det                

undersökts vilka förändringsvariabler som påverkar ändringen i affärsrelationer och         

affärsnätverk vid införandet av ny lagstiftning. Modellens båda variabler, tröghet och kritiska            

händelser, har haft en påverkan på hur förändringen har gått till. Ytterligare en faktor,              

osäkerhet, tycks påverka varför införande av lagstiftning påverkar affärsrelationer och          

affärsnätverk. Det skulle kunna tolkas som att när ny lagstiftning införs uppstår en resursbrist              

i form av kunskap. Denna brist skapar osäkerhet som företagen försöker minimera genom att              

utveckla redan existerande eller nya band till företag som besitter denna resurs.  

 

Sammanlagt tycks modellen av Halinen et al. (1999), trots att den är avsedd för momentana               

händelser, fungera förhållandevis väl för studier av anpassningsprocesser till lagstiftning.          

Osäkerheten som har observerats fungerar som en faktor som förklarar varför införandet av             

lagstiftning skapar nya behov i nätverket. Den förklarar snarare varför lagstiftning påverkar,            

vilket skiljer sig från tröghet och kritiska händelser som syftar till att förklara hur och i vilket                 

tempo ändringar i nätverket sprids. Slutsatsen blir därmed att modellen av Halinen et al.              

(1999) inte behövs modifieras vid studier av processen att införa lagstiftning, samt att             

osäkerhet kan användas som en förklarande faktor för varför ändring sker.  

 

6.2 Begränsningar 

Undersökningen har vissa begränsningar. Inledningsvis skulle det kunna vara så att start- och             

slutpunkten för anpassningsprocessen i praktiken är andra punkter än beslut om införande av             

lagstiftning och ikraftträdandet. Vissa företag kan börja förbereda sig redan tidigare då            

förslag till lagar läggs fram innan beslutandet. Även slutpunkten kan var en annan, då regler               

inte alltid är tillräckligt klara för att börja tillämpas när de träder ikraft. För det andra har                 

undersökningen utgått från ett företag och de observationer som har gjorts blir därmed             
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sammanknutna till företagets bild av vad som sker. Vidare är fallföretaget ett företag som              

påverkas mycket av införande av GDPR vilket måste beaktas när resultatet tolkas. Även det              

begränsade antalet informanter skulle kunna påverka bilden som har angivits och           

observationerna som har gjorts blir därmed till viss del beroende av hur informanterna har              

uppfattat situationen. Avslutningsvis har undersökningen inte kunnat observera hela         

anpassningsprocessen från start till slut, utan endast vad som har skett fram till idag. Det               

återstår i nuläget ungefär ett år till ikraftträdande, vilket skulle kunna innebära att händelser              

sker som medför ändringar i de slutsatser som dras här. 

 

6.3 Framtida forskning 

Utifrån observationerna i undersökning och den diskussion som har förts skulle det vara             

intressant att undersöka närliggande teman. Primärt skulle det vara intressant att studera olika             

typer av lagstiftning som är olika ingripande för företagen och se om de påverkar              

affärsrelationer och affärsnätverk olika. Detta skulle kunna ge ytterligare insikt om hur            

osäkerhet påverkar. Därutöver skulle det vara intressant att försöka identifiera andra i tiden             

pågående händelser som inte kan sorteras in som momentana och se om liknande slutsatser              

kan dras i dessa fall. Vidare skulle även start- och slutpunkterna för händelser som pågår i                

tiden kunna studeras närmare. Utöver dessa skulle det vara nyttigt för att säkerställa denna              

undersöknings slutsatser genom att undersöka anpassningsprocessen från start till slut, hos           

flera företag i ett nätverk samtidigt, med ett större antal informanter. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Tema 1: Lagstiftningsprocesser 

Tema 2: Tröghet 

Tema 3: Kritiska händelser 

Tema 4: Förtroende och engagemang 

 

Introduktion 

- Upplägg på intervjun 
- Anonymitet 
- Skicka transkriberade underlaget för godkännande 

 

Bakgrund och syfte  

 

Generellt  

- Hur länge har du jobbat på [Fallföretaget]? 
- Vad är din nuvarande roll i företaget? 
- Vilka är dina huvudsakliga uppgifter? 

 

Generellt om relationer och arbete med relationer  
- Hur ser [Fallföretaget] på, samt jobbar med, relationer? [Tema 4 & 2] 

 

Generellt om branschen 

- Hur arbetar företag generellt i branschen?  
- Är tempot högt/går förändringar fort eller långsamt? [Tema 2] 

- Hur mottas nya idéer? [Tema 2] 
- Hur hanteras ny lagstiftning som kommer? [Tema 1] 

 

Generellt GDPR [Tema 1] 

- Vad är din uppfattning om hur GDPR påverkar er? [Tema 1] 

- Har det märkts på [Fallföretaget]? [Tema 1,2 & 3] 

- Åtgärder för att anpassa sig? [Tema 2 & 3] 

 
[Tema 3] 
Har några relationer tillkommit eller brutits på grund av GDPR? 
Vet ni om några indirekta relationer som tillkommit eller brutits på grund av GDPR? 

Varför?  
Nya strategiska samarbeten?  
 

Kan ni identifiera relationer som har påverkats på något sätt av GDPR? [Tema 2 & 4] 

(Exklusive de som tillkommit och brutits) 

- I de identifierade relationerna:  
- Beskriv relationen 
- Vad har hänt? Vilka åtgärder har vidtagits? 
- Hur har engagemang påverkats? (underfrågor - Se A)  
- Hur har förtroende påverkats? (underfrågor- Se B)  
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- Upplevs relationen som starkare, svagare eller oförändrat? 
 

Följdeffekter [Tema 2, 3 & 4] 

- Identifiera eventuell påverkan som relationsmotparter har upplevt 
- Följdeffekter på åtgärder som har vidtagits i direkta relationer 
- Har ni behövt anpassa er till något som har hänt i någon indirekt relation? 

 

A Hur har engagemang påverkats? [Tema 4] 

1. Varför valde ni att vidta åtgärder? 
2. Har den tid och kraft som lagts på relationen ökat på grund av arbete i anledning av                 

GDPR? Och har de resurser som lagts ner påverkat er vilja att bibehålla relationen? 
3. Har de resurser som lagts på relationen fått effekter på hur ni ser på varaktigheten av                

relation? Förtydligande: Har det lett till att ni ni vill vara kvar i relationen kortare eller                
längre än innan resurser lades ner på relationen? 

4. Hur har arbetsrelationen påverkats av de åtgärder som vidtagits? 
5. Hur har motparten reagerat? Har den lagt ner mer eller mindre resurser än vanligt på               

att bibehålla relationen? 
6. Har den eventuellt ökade mängden aktivitet påverkat hur trevligt/otrevligt ni tycker           

arbetet i relationen är? 
7. Har gemensamma värderingar haft någon betydelse för hur mycket resurser ni har lagt             

på en relation som påverkats av GDPR?  
8. Sammanlagt, upplever ni att ert engagemang för relationen har ändrat på grund av             

GDPR? 
 

B Hur har förtroende påverkats? [Tema 4] 

1. Har förväntningarna på motparten förändrats under perioden? Förväntade åtgärder         
från (Fallföretagets) sida? 

2. Förändringar i kommunikationen mellan parterna, sett till kommunikationsmängd        
resp. kommunikationssätt? 

3. Har det skett några ändringar i mängden information som delas med varandra i             
relationen? 

4. Har den uppfattade tillförlitligheten hos motparten ändrats under 
anpassningsprocessen? 

- Exempelvis, har tilliten ändrats, håller motparten löften 
5. Har den uppfattade integriteten hos motparten ändrats under anpassningsprocessen? 

- Exempelvis, har motparten agerat utanför “delade värderingar” 
6. Hur har det uttryckt sig i relationen? 
7. Har opportunistiskt beteende hos någon motpart ägt rum? 

- Exempelvis då motparten agerat mot förväntningarna i egenintresse 
8. Har några oförväntade händelser i relationerna skett? 
9. Har motpartens eventuellt ökade/minskade engagemang påverkat ert förtroende för         

motparten? 
10. Sammanlagt, upplever ni att ert förtroende för motparten i relationen har ändrats på             

grund av GDPR? 
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