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Abstract 
 
On May 25th in 2018, the old EU directive that has been used as a guideline for data 
protection since 1995 was replaced. The new regulation, General Data Protection Regulation 
(GDPR) was implemented with a primary purpose to strengthen the rights of individuals and 
to give them greater control over their personal data. In general, the law involves changes for 
those who process personal data and strengthened rights of every individual's privacy. 
Change is a recurring element in every organization and how it's handled is crucial to the 
future of the company. This paper intends to investigate how change management can be 
applied in connection with the introduction of the new data protection regulation and how 
oganizations ensure compliance with changes. The interviews conducted in this paper has 
generated qualitative data and the result shows that there is a comprehensive conversion for 
companies of any size. Companies have an iterative approach regarding change managment 
and several changes have been required to reach full compliance with the law. To ensure 
compliance, companies have created an awareness of the law, educated all employees within 
their organization, and helped their employees apply the gained knowledge to their everyday 
work. However there are flaws companies may need to work on, which includes motivating 
employees to follow the newly implemented changes and use reinforcement to avoid 
returning to old habits. 
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Sammanfattning 
 
Den 25 maj år 2018 ersattes det gamla EU-direktivet som behandlat dataskydd sedan år 1995. 
Den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR) har som 
huvudsakligt syfte att stärka privatpersoners rättigheter och ge dem en större kontroll över 
sina personuppgifter. I det stora hela innebär lagändringen förändringar för de  som behandlar 
personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde individens personliga integritet.   
Förändring är ett återkommande element i organisationslivet och hur dessa hanteras är 
avgörande för företagets framtid. Studien ämnar att undersöka hur ett förändringsarbete hos 
företag kan genomföras i samband med införandet av den nya dataskyddsförordningen och 
hur de säkerställer att förändringarna efterlevs. Datainsamlingen har genererat kvalitativ data 
och resultatet visar att det är en omfattande omställning för företag oavsett storlek. Företag 
har ett iterativt tillvägagångssätt i förändringsarbetet och flera förändringar har behövts 
genomföras för att uppfylla lagen. För att säkerställa en efterlevnad har företag varit 
noggranna med att skapa en medvetenhet om lagen, utbilda samtliga anställda inom företag 
och hjälpt till att applicera kunskapen på det vardagliga arbetet. Dock finns det brister företag 
kan behöva arbeta på vilket innefattar att motivera anställda till att följa förändringar och 
använda förstärkning för att undvika att de återgår till gamla arbetssätt. 
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1 Inledning  
 
1.1 Bakgrund  
 
Den 25:e maj år 2018 trädde en ny lag i kraft vid namn General Data Protection Regulation 
(GDPR) eller den svenska beteckningen av lagen, dataskyddsförordningen. Det är ett EU 
direktiv som kommer att gälla i samtliga EU:s medlemsländer. Det huvudsakliga syftet med 
förordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, mer specifikt 
deras rätt till skydd av personuppgifter (Datainspektionen 2017a). Begreppet personuppgift 
innefattar all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person  
(Nationalencyklopedin 2018). Trots att lagen endast gäller för medlemsländer har den en 
större räckvidd, detta på grund av att varje organisation i världen som tillhandahåller tjänster 
till EU som innefattar personuppgifter kommer att behöva följa lagen. Det innebär att GDPR 
är förmodligen idag den mest omtalade datasäkerhetslagen i världen (IT Governance 2017).  
 
Det finns två huvudsakliga anledningar till det nya dataskyddsdirektivet. Främst har tidigare 
lagstiftning inom EU blivit splittrad, det äldre direktivet som infördes år 1995 har tolkats 
olika av länderna inom Europa. En fri tolkning av lagen har resulterat i att en del länder har 
haft strikta regler och hårda påföljder till skillnad från andra där knappt inga böter eller 
liknande har getts ut. Det har resulterat i att organisationer som verkar globalt står inför en 
problematik i samband med de olika tolkningarna. Den andra anledningen till ny lagstiftning 
är att det är en ny teknologisk era. När det äldre skyddsdirektivet infördes använde en procent 
av världens befolkning internet. (Tankard 2016) Ökningen av användarna för internet har 
ökat avsevärt och i dagens samhälle ett flertal år senare används det av cirka 40% av världens 
befolkning (Internet live status 2018). 
 
Förändring är ett återkommande element i organisationslivet (Todnem 2005). Lagen är 
omfattande och effekterna av att den träder i kraft innebär förändringar inom organisationer, 
specifikt för organisationer med ett kundregister som hanterar diverse uppgifter som namn, 
personnummer, adress och dylikt (Datainspektionen 2017c). De kommer att behöva anpassa 
organisationen, ändringar i sin behandling och lagring av data för att inte strida mot den nya 
lagstiftningen. Hur förändringar hanteras inom organisationen är avgörande för att överleva 
och lyckas i den nuvarande konkurrenskraftiga och ständigt utvecklande miljön (Todnem 
2005).  
 
 
1.2 Problemformulering 
 
Det är ett faktum att den nya lagen kommer att träda i kraft och att alla organisationer har en 
skyldighet att följa lagen (IT Governance 2017). Det resulterar i att alla innan 25:e maj år 
2018 ska vara klara med omställningen dataskyddsförordningen innebär. Kraven kommer att 
gälla för alla behandlingar av personuppgifter från stora IT-system till enkla excelfiler. 
Samtlig personal som hanterar personuppgifter bör utbildas eftersom alla inom 
organisationen har ett ansvar. (Privacyline 2018) Företag från olika branscher kommer att 
påverkas i mindre eller i högre grad av förändringarna. En av branscherna som påverkas mest 
är bank- och finansbranscherna (Malmqvist 2018). Men organisationer i alla branscher 
kommer i någon grad att påverkas och behöva ändra sina IT-system för att leva upp till det 
nya kraven.  
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Det är svårt för organisationerna att förbereda sig fullt ut, eftersom det är många IT-system 
som kommer att behövas byggas om för att uppfylla kraven och det kräver enormt mycket tid 
(Expert Network 2017). Organisationer bör ha en förståelse för hur viktigt förändringar är. 
Förmågan att kunna identifiera var organisationen ska befinna sig i framtiden och hur man 
hanterar förändringarna som krävs för att komma dit (Todnem 2005). Finns inte denna 
förståelse kommer en del organisationer inte hinna att implementera lösningar för 
förändringarna och därmed inte uppfylla kraven GDPR innebär, medan de som påbörjade 
arbetet i god tid kommer att vara klara.  
 
 
1.3 Syfte och forskningsfrågor  
 
Studiens syfte innehåller två viktiga delar. Den första delen, syftar i att få en djupare 
förståelse för förändringsarbetet tre olika företag genomfört för att följa den nya 
dataskyddsförordningen. Att undersöka vilka förändringar som genomförts, hur de har gått 
tillväga för att anpassa företaget och förändra deras IT-system efter GDPR:s krav. Den 
kommande förordningen träder snart i kraft och det är en oerhört omtalad lag i dagens 
samhälle, därav finns det ett stort intresse kring den. Den andra delen, syftar till att undersöka 
hur företagen gått tillväga för att säkerställa att förändringarna följs i praktiken, det vill säga 
arbetet för att organisationen i helhet uppnår en efterlevnad av lagen. Forskningsfrågorna 
studien ska besvara blir följande:  
 

1.   Hur kan ett förändringsarbete för företag genomföras i samband med införandet av 
GDPR:s krav?  
 

2.   Hur har företag säkerställt att förändringarna efterlevs i praktiken?  
 
 
1.4 Avgränsningar  
 
Studien avgränsar sig tydligt med ett enbart fokus på förändringsarbetet svenska företag med 
ett kundregister genomfört samt hur de gått tillväga för att uppnå en efterlevnad av lagen. Det 
innebär att studien avgränsar sig från företag i övriga länder inom europeiska unionen som 
genomfört ett förändringsarbete mot lagen och det går inte heller att generalisera till dessa. 
Forskningen kommer att genomföras på en företagsnivå, det innebär tre olika företag som 
erbjuder tjänster och produkter till privatpersoner runt om i Sverige och övriga delar i 
världen. Enbart intervjuer med anställda på respektive företag kommer att presenteras för att 
få deras synvinkel på förändringsarbetet i samband med lagen och efterlevnaden av den.  
 
 
1.5 Kunskapsintressenter  
 
Kunskap studien ämnar att förmedla är förståelsekunskap, en kvalitativ studie som ger en 
ökad förståelse i förändringsarbetet företag genomfört i samband med den nya 
dataskyddsförordningen och hur de säkerställt att efterlevnad uppfylls.  
Studien ger en djupare förståelse om vilka förändringar företag behöver genomföra i sitt 
arbete och hur förändringarna spridits internt. Resultatet av studien är givande för övriga 
företag på marknaden som står inför ett liknande sarbete gentemot den nya lagen. Företag i 
alla branscher påverkas som tidigare nämnt och i samband med resultatet från 
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undersökningen kan företag få en förståelse om vilka krav har prioriterats i arbetet och hur 
har arbetet inom organisationen kan gå tillväga för att hantera förändringarna. Vidare kan 
resultatet vara givande för privatpersoner, eftersom det kan ge en inblick i hur företag 
anpassar organisationen för att stärka sina kunders rättigheter.  
 
 
1.6 Disposition  
 
Resterande text i uppsatsen är disponerad enligt följande: först presenteras 2, teoretiskt 
ramverk som innehåller förändringsarbete, förordningen och efterlevnad. Därefter följer 3, 
metod och metodkapitlet beskriver forskningsprocessen samt motiverar för val i studien. 4, 
presentation av empiri innehåller insamlad data, det vill säga insamlat materialet från 
företagen. Vidare i 5, analys, dras paralleller från det insamlade materialet till tidigare 
forskning. Slutligen 6, slutsats och diskussion, besvaras forskningsfrågorna och följs vidare 
av en diskussion och reflektion kring studien och framtida studier. Avslutningsvis återfinns 
källförteckning och bilagor.   
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2. Teoretiskt ramverk 
 
Förändringsarbete är ett huvudelement i alla organisationer och definieras som processen att 
ständigt förnya en organisation för att tillgodose behoven hos externa och interna kunder 
(Todnem 2005). En del förändringar påverkas av externa faktorer, det vill säga av krafter 
utanför organisationen och dessa är svåra att bestrida (Hiatt 2006). Organisationer i dagens 
moderna samhälle hanterar mängder av data i olika former och detta är nödvändigt för att 
kunna bedriva verksamheten. Utan data förlorar en organisation sin förmåga att kunna 
leverera ett värde till sina kunder (Whitman & Mattford 2012). Dataskyddsförordningen är en 
ny lag som träder i kraft den 25:e maj år 2018 och reglerar hur information i form av 
personuppgifter får behandlas (Datainspektionen 2017a). Det är ett faktum att den nya lagen 
kommer att träda i kraft, det innebär att organisationer kommer att behöva utföra ett 
förändringsarbete för att inte strida mot lagen och uppfylla GDPR:s nya krav.  
 
 
2.1 Förändringsarbete 
 
Boken Organization development and change (Cummings och Worley 2009) redogör en 
generell modell inom ämnet planerad förändring. Tre olika modeller ligger till grund och den 
generaliserade modellen har utifrån dessa samlat alla steg en organisation går igenom när ett 
förändringsarbete genomförs. En av modellerna är Kurt Lewin’s trestegsmodell. Den har 
genom åren betraktas som det klassiska och grundläggande tillvägagångssättet för att hantera 
förändringar (Cummings, Bridgman, Brown 2015). Den generaliserade modellen innefattar 
fyra olika steg, se figur 1 nedanför. Namnen är Entering and Contracting, Diagnosing, 
Planning and Implementing Change och Evalutation and Institutionalizing (Cumming och 
Worley 2009). Vidare i studien kommer den svenska beteckningen av de olika stegen att 
användas, inmatning och avtal, diagnostisering, planering och implementering av förändring, 
utvärdera och institutionalisera. 
 

Figur 1: Konceptuell modifierad modell över förändringsfaser. Figuren är hämtad från Cumming, T & Worley, 
C (2009) i boken Organization development and change. 

 
I modellens första steg hålls en diskussion kring ämnet planerad förändring, för att se om 
olika ledarroller inom organisationen vill lägga resurser på att genomföra ett 
förändringsarbete. Steget innefattar initialt att samla in data för att förstå problematiken 
organisationen står inför med förändringen samt möjligheterna. Rollerna väger de olika 
faktorerna mot varandra och för en diskussion. (Cummings & Worley 2009) Efterkommande 
steg är ett av de viktigaste, i steget diagnostiseras organisationen för att på ett djup förstå 
problem och möjliga orsaker till problemen. Vidare måste ett ramverk väljas för att analysera 
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organisationen, samla in, analysera information och föra dialog med ledarna för att förklara 
vilka problem och möjligheter det i dagsläget finns (Cummings & Worley 2009). Även 
Hayes (2018) har ett liknande perspektiv på diagnostisering, att det innefattar en bedömning 
av eventuella problem, möjligheter och en analys om vad som faktiskt behövs förändras. När 
organisationen har genomgått diagnostisering påbörjas tredje fasen med planering och 
implementering av förändringar. Steget innefattar att undersöka vad som tagits fram ur 
tidigare steg för att kunna lägga upp en plan för implementering av åtgärderna (Cummings 
och Worley 2009). I detta skede motiverar man för den kommande förändringen, utvecklar 
förtroendet för organisationens vision och skapar ett momentum för att förändringsprocessen 
ska tas emot på bästa sätt. Slutgiltliga fasen är att evaluera och finputsa, det innebär en 
hantering av att förändringarna kvarstår. En förstärkning av den nya förändringen till 
anställda inom organisationen med hjälp av träning och belöningar. Samt kommunicera 
huruvida förändringarna fortfarande bör följas eller modifieras (ibid).  
 
Cummings och Worley (2009) förklarar att utvecklingen sällan följer stegen till punkt och 
pricka, utan att de ofta flyter in i varandra och arbetas iterativt. Hayes (2018) har också skapat 
en modell för huvudsakliga steg man går igenom i ett förändringsarbete och den består av sju 
olika steg. Där förklaras också att gränserna mellan stegen inte är tydliga och används 
iterativt. I studien används av samtliga fyra steg som Cummings och Worley (2009) 
presenterar det tredje, planering och implementering av förändring samt det fjärde, utvärdera 
och institutionalisera. Det innebär att ett större fokus ligger på slutet av förändringsprocessen, 
till skillnad från början.  
 
 
2.2 General Data Protection Regulation  
 
Innan 25 maj år 2018 var det personuppgiftslagen (PuL) som skyddade människor mot att 
deras personliga integritet kränktes när personuppgifter behandlas (SFS 1998: 204). Lagen 
trädde i kraft år 1998 och den bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det 
kallade dataskyddsdirektivet (Datainspektionen  2018b). Dataskyddsförordningen har ersatt 
personuppgiftslagen och det innebär förändringar om hur företagen behandlar 
personuppgifter kommer att genomföras. Stora delar av dataskyddsförordningen innehåller 
liknande regler som återfinns i personuppgiftslagen, men den nya lagen innehåller ett antal 
nya krav (Datainspektionen 2018a). Det huvudsakliga målet med GDPR är att stärka 
privatpersoner rättigheter och ge dem större kontroll över sina personuppgifter. I helhet 
innebär det förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den 
enskilde individens personliga integritet (Datainspektionen 2017b).  
 
 
2.2.1 Principer 
  
Förordningen innehåller en artikel som redogör principer för behandling av personuppgifter. 
Principerna innehåller bland annat nyckelorden laglighet, korrekthet och öppenhet. En 
redogöresle av orden innebär att uppgifter om en fysisk person ska behandlas öppet, korrekt 
och enligt lag. Vidare ska insamlade uppgifter ha ett huvudsakligt ändamål och inte 
behandlas oförenligt med dessa ändamål, det vill säga ändamålsbegränsning. Insamlade 
uppgifter ska vara relevanta, adekvata, uppdaterade och inte för omfattande, vilket innefattar 
nyckelordet uppgiftsminimering.  
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Åtgärder bör vidtas för att säkerställa att personuppgifter är korrekta och är dessa felaktiga 
för ändamålet ska de raderas eller rättas utan dröjsmål. Identifiering av en registrerad person 
får inte lagras under en längre tid än nödvändigt vilket benämns som lagringsminimering. 
Slutligen ska uppgifterna behandlas på ett lämpligt och säkert tillvägagångssätt, därav 
principer för integritet och konfidentialitet. Samt ska ansvarig för personuppgifter kunna se 
till att detta efterlevs därav finns det en ansvarsskyldighet. (Europaparlamentets och rådets 
förordning 2016/679, Artikel 5) 
 
 
2.2.2 Rättigheter 
 
I förordningen återfinns ett kapitel gällande den registrerandes rättigheter, privatpersoners 
rättigheter (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, L 119/39). Det innebär att 
en fysisk person har rätt till radering, det vill säga att utan dröjsmål få sina personuppgifter 
raderade. I dataskyddsförordningen benämns det som “rätten att bli bortglömd”. Artikeln 
består av sex olika punkter och rättigheten får användas om en valfri punkt uppfylls, antingen 
om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om samtycket återkallas 
(Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, Artikel 17). Ytterligare en rättighet är 
dataportabilitet, det vill säga att en fysisk person ska ha rätt att få ta del av de 
personuppgifter som berör personen i fråga. Det vill säga uppgifter den tillhandahållit 
organisationen i ett strukturerat och läsbart format. Personen har vidare rätt till att överföra 
uppgifter den tillhandahållit personuppgiftsansvarig till en annan ansvarig. Det innebär att 
personuppgifter kan överföras från ett företag till ett annat (Europaparlamentets och rådets 
förordning 2016/679, Artikel 20).  
 
För att lagligt kunna behandla och hantera personuppgifter krävs laglig grund, vilket återfinns 
i den sjätte artikeln i förordningen. Artikeln innehåller sex olika punkter och en valfri av 
dessa måste uppfyllas för att få en laglig grund. En punkt innefattar att behandling av 
personuppgifter är laglig om en fysisk person har lämnat samtycke om att dennes 
personuppgifter får behandlas för ett eller flera ändamål. Andra punkten innefattar laglig 
grund om behandling är nödvändig för att fullgöra ett avtal. (Europaparlamentets och rådets 
förordning 2016/679, Artikel 6) Om behandling av personuppgifter grundar sig i ett samtycke 
finns det ett antal villkor för vad ett giltigt samtycke är. Ett villkor innebär att den 
personuppgiftsansvarige ska kunna redogöra att en fysisk person har samtyckt till att de får 
behandla personuppgifterna. Vidare ska samtycke lämnas i ett tydligt format, om samtycke 
lämnas skriftligt tillsammans med övriga frågor ska det enkelt kunna särskiljas från dessa. En 
person ska ha rättigheten att enkelt kunna återkalla sitt samtycke. Bedömning huruvida 
samtycke är frivilligt beror på genomförandet av ett avtal, det vill säga tillhandahållandet av 
en tjänst. (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, Artikel 7) 
 
 
2.2.3 Allmänna skyldigheter 
 
Organisationer har skyldighet att utnämna ett dataskyddsombud, om personuppgifter i en stor 
omfattning systematiskt övervakas och behandlas. Valet av dataskyddsombud ska grunda sig 
i yrkesmässiga kvalifikationer, kunskap om lagstiftning och praxis inom ämnet dataskydd. 
Vidare får ombudet vara anställd inom organisationen eller utföra uppgifterna i samband med 
ett tjänsteavtal (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, Artikel 37).  
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Ombudets uppgifter är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisationen 
och övervaka efterlevnaden av den. Primära uppgifter för rollen är att informera och ge råd 
till anställda om deras skyldigheter i samband med förordningen. (Europaparlamentets och 
rådets förordning 2016/679, Artikel 39) 
 
  
2.3 Efterlevnad 
 
Alla organisationer som genomför ett förändringsarbete med GDPR måste ha uppnått 
efterlevnad den 25:e maj år 2018 när lagen verkställs. För att påvisa efterlevnad måste företag 
inte enbart visa vilka restriktioner som finns för att skydda resurser som finns lagrade, utan 
även hur och varför de olika resurserna lagras och används i företagens arbetsprocesser 
(Breaux et al. 2006). I studiens syfte är resurserna personuppgifter.  
 
För att uppnå en efterlevnad måste organisationer genomföra förändringar i samband med 
GDPR. Däremot kan tillvägagångssätten skilja sig i hur det har arbetat med förändringarna 
bland deras anställda inom organisationen. Cameron och Green (2015) redogör för att 
åstadkomma en organisatorisk förändring måste hänsyn till varje enskild individ inom 
organisationen tas, eftersom individerna påverkar huruvida förändringen är lyckad eller inte.  
Förändring genomförs på en individuell nivå, vilket innebär att om en hel organisation ska 
kunna förändras måste först individer inom organisationen förändras (Prosci 2018). Vilken 
avdelning respektive person tillhör spelar ingen roll, utan Whitman och Mattord (2012) 
påpekar vikten av att representationer från alla delar av företag måste vara delaktiga i arbetet 
rörande den kommande förändringen. Rosengren (2017) instämmer och påpekar att det är av 
yttersta vikt av att involvera alla delar av verksamheten, eftersom data och information om 
personuppgifter finns överallt i verksamheten.  
 
För att kunna mäta huruvida en organisation har arbetat med förändringarna på ett lämpligt 
sätt används i undersökningen ADKAR, som representerar begreppen awareness, desire, 
ability, knowledge och reinforcement. Modellen sätter upp mål för hur ett lyckat 
förändringsarbete kan genomföras. 
 
 
2.3.1 ADKAR 
 
I artikeln Change Management for Effective Quality Improvement: A Primer förklaras 
ADKAR som en av de uppmärksammade modeller organisationer, myndigheter och 
samhällen använder för att öka chanserna av ett lyckat förändringsarbete (Varkey & Antonio 
2010). Artikeln The integration of project management and organizational change 
management is now a necessity påstår att ADKAR modellen behandlar förändringsprocessen 
snarare än individerna som förändringen beror på och därmed misslyckas med att se 
förändring som det komplexa och systematiska fenomen det faktiskt är (Hornstein 2015).  
Enligt Hornstein (2015) är det viktigt att skilja på individuella och organisatoriska 
förändringar. Om man däremot tar hänsyn till Integrating Change Management into Clinical 
Health Information Technology Project Practice, redogörs snarare att ADKAR är den modell 
av flera undersökta modeller som lämpligast beskriver integrationen mellan projektledning 
och soft change management (Leyland, Hunter och Dietrich 2009). Soft management 
beskrivs som change management utan tydliga och mätbara variabler, såsom change 
management som hanterar individer (ibid).  
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Tidigare forskning har flera olika synsätt på modellen, i undersökningen appliceras den för att 
ta reda på om förändringar i samband med den nya förordningen implementerats på ett lyckat 
tillvägagångssätt och förstår dynamiken mellan en organisationsnivå och individnivå.  
ADKAR består av fem olika steg se figur 2. Enligt boken ADKAR skriven av Hiatt (2006) 
kan modellen beskrivas enligt följande.  
 

 
Figur 2: ADKAR-modell modifierad. Hämtad från Jeffery, H (2016) i boken ADKAR: a model for change in 

busniess, government and our community. 
 
Första steget awareness vidare betecknat medvetenhet, innefattar att skapa en grundläggande 
förståelse om förändringen. Det innebär att frågor besvaras om varför en förändring sker,  
riskerna organisationen står inför om förändringarna inte genomförs och varför förändringen 
genomförs nu (Hiatt 2006). År 2005 gjordes en studie som involverade 411 olika företag där  
man upptäckte att den största anledningen till att deltagarna ställde sig mot förändringen var 
på grund utav att de inte var medvetna om varför förändringen skulle komma att ske (ibid). 
Det är därför av yttersta vikt att skapa en medvetenhet, att involverade får reda på varför 
förändringen kommer att ske så att deras målbild kan stämma överens med företagets.  
 
Andra steget i modellen är desire, vidare betecknat motivation. Steget representerar 
motivationskällor och valet att stödja förändringen. Chefer kan skapa nya värderingar och 
arbetsuppgifter inom organisationen, det innebär dock inte att de kan tvinga anställda till att 
följa förändringarna (Hiatt 2006). Motivera anställda har i dagens samhälle blivit en 
betydande faktor för organisationer om de vill behålla sin position på marknaden. Genom att 
motivera kan prestationsförmågan öka och leda till positiva aspekter för företaget i helhet 
(Robescu & Iancu 2016). Ett förekommande misstag är att majoriteten antar att en 
motivationskälla finns genom att enbart skapa en medvetenheten, vilket dessvärre inte 
stämmer och de två olika begreppen bör särskiljas (Hiatt 2006). Bara för att en medvetenhet 
har skapats om ett problem betyder inte det att motivationen för att lösa problemet finns. En 
av faktorerna för motivation av att uppnå efterlevnad är den normativa. En redogörelse av 
den är att individer kan motiveras till att följa en lag på grund utav en moralisk plikt och att 
de litar på myndigheten som stiftar lagarna (Nielsen och Parker 2012).  
 
Har man i föregående steg skapat en kombination av medvetenhet och motivation för 
förändring leder det naturligt vidare till steget knowledge, vidare betecknat kunskap. Det 
innefattar att anställda ska ha kunskap om hur man förändrar, utbildning om förändringen och  
detaljerad information om hur arbete med nya processer ska gå tillväga. Samt en förståelse 
för nya roller och vad den nuvarande arbetsrollen kommer att få för förändrade 
ansvarsområden (Hiatt 2006). Utbildning innefattar en ökad kunskap hos de anställda om 
förändrade områden inom företaget.  
 
Steget ability, vidare betecknat förmåga, kan förklaras på ett tillvägagångssätt med meningen 
“Someone who recently completed lessons with a golf pro does not walk onto the course and 
par every hole” (Hiatt 2006, s 31). Det innebär att bara för att kunskapen har skapats från det 
tidigare steget behöver det inte betyda att förändringen är lyckad, utan att man behöver kunna 
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implementera förändringen till det dagliga arbete och uppnå den nivå av effektivitet som var 
tänkt från början (Hiatt 2006). När förmåga uppfyllts, det vill säga förmågan att 
implementera förändring måste den förstärkas för att upprätthållas. Det leder vidare till sista 
steget i modellen reinforcement, vidare betecknat förstärkning. Det beskrivs enligt Prosci’s e-
bok Reinforcement: How To Sustain Change (Prosci Inc. 2018) som någonting där man 
förstärker det nya och förändrade beteendet för att anställda inte ska gå tillbaka till den 
tidigare rutinen man arbetet på att förändra. En förstärkning är en belöning när individen har 
gjort någonting uppskattat. Det kan exempelvis vara att fira ett lyckat projekt eller att visa 
uppskattning mot individen efter ett väl utfört arbete. Ju mer individen uppskattar 
förstärkningen, desto mer effektiv blir den. (Hiatt 2006) 
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3. Metod 
 
Följande kapitel ämnar att ge en beskrivning kring valda metoder i undersökningen, för vilket 
förändringsarbete organisationer har genomfört i samband med den nya förordningen och hur 
de gått tillväga för att säkerställa att förändringarna efterlevs. För att kunna besvara 
frågeställningarna på bästa möjliga sätt utformades en kvalitativ fallstudie, vilket innebär att 
den grundar sig i konkreta exempel från företag på den svenska marknaden. 
 
 
3.1 Forskningsstrategi 
 
Undersökningen har genomförts i form av flera olika fallstudier, även kallat flerfallsstudie 
(Oates 2006). Fallstudier kan delas in i tre grundläggande kategorier. Exploratory, descriptive 
och explanatory som vidare benämns som undersökande, deskriptiva och förklarande (Yin 
2003). Deskriptiva studier innebär att en diskussion förs om vad som inträffat och hur olika 
parter tolkat det (Oates 2006). I den här studien innebär det en undersökning av tre företag 
som i olika utsträckning påverkats av den nya dataskyddsförordningen och har genomfört ett 
förändringsarbete för att uppfylla de nya kraven lagen innebär. Undersökningen försöker inte 
bevisa eller motbevisa en hypotes, utan det finns multipla subjektiva verkligheter. Innebörden 
är att det finns ingen enhetlig sanning över hur något bör utföras, utan det är en 
tolkningsfråga för varje enskilt fall. Respondenterna kommer att ge olika förklaringar i hur 
förändringsarbete genomförts eftersom att de verkar i olika branscher. Det leder till att 
resultatet mynnar ut till flera förklaringar som möjliggör diskussioner (Oates 2006).  
 
En studie kan försäkra sin validitet genom att den undersöker det den ämnar undersöka. ”Vid 
kvalitativa intervjuer strävar man vanligen efter att just komma åt, att få veta, vad den 
intervjuade menar med eller hur han eller hon uppfattar ett ord eller en företeelse” (Trost 
2010, s 133). I studien har frågor ställts till respondenter om hur de uppfattar företeelsen som 
är förändringsarbetet kring GDPR och varje enskild individ har besvarat alla frågor. Insamlat 
material innehåller relevant kunskap om ämnet, därav anses studien ha en validitet.  
 
 
3.2 Datainsamlingsmetodik 
 
På grund av att den mest relevanta informationen gällande studiens område ligger hos 
individer som har genomfört eller håller på att genomföra ett förändringsarbete har 
datainsamlingen utgått från kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer. Semi-strukturerade 
intervjuer används i undersökningen, eftersom där kunde vi utöka vår repertoar av frågor om 
något intressant upptäcktes under intervjuns gång och därav kunna gå djupare in på vissa 
ämnen (Oates 2006). Detta för att kunna ställa bredare frågor när det krävdes, samt kunna 
hålla oss till kortare, mer smala frågor när utförligare svar inte varit nödvändigt. Enligt 
Brinkmann (2013) är semi-strukturerade intervjuer bättre än den strukturerade typen när det 
kommer till att producera kunskap, vilket är ett av de huvudsakliga målen med studien. En 
styrka med valet är att det är lättare att få ut mer information om specifika punkter till 
skillnad från strukturerade, eftersom det kan liknas med en enkät som läses upp för 
respondenten. Ur ett annat perspektiv är det lättare att upprätthålla ett fokus på viktiga frågor, 
vid ostrukturerade intervjuer är det enkelt att sväva iväg till oviktiga ämnen för 
undersökningen eftersom man låter respondenten tänka fritt kring olika teman.  
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Intervjuerna har följt olika teman anpassade efter våra forskningsfrågor och snarare berört 
frågeområden till skillnad från specifika frågor som man använder sig utav i strukturerade 
intervjuer, eller enbart ämnen som används i ostrukturerade intervjuer. Teman studien har 
grundat sig i återfinns i studiens teoretiska ramverk och det är dataskyddsförordningen, 
förändringsarbete, efterlevnad, medvetenhet, motivation, kunskap, förmåga och förstärkning. 
Genom att strukturera intervjuerna enligt formen ovan kan ett mer naturligt samtal hållas och 
respondenterna kan i viss mån, styra i vilken ordning som saker och ting tas upp (Oates 
2006). För att kunna bearbeta och analysera informationen från respondenterna har 
anteckningar förts under intervjuerna och ljud har spelats in för att kunna återuppspela vad 
som sagts. Detta då det funnits en risk att delar försvinner om vi enbart förlitat oss på 
anteckningar vilket Oates (2006) anser vara ett minimikrav.  
 
 
3.3 Metodik för dataanalys 
 
Arbetet grundar sig i en kvalitativ dataanalys för att skapa en förståelse. En kvalitativ analys 
är lämplig på grund av att syftet med studien är att få en djupare förståelse av 
förändringsarbetet samband med införandet av den nya lagen och därav valet att använda 
semi-strukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Den typ av data som genereras av 
intervjuerna ligger i linje med undersökningens valda forskningsstrategin (Oates 2006). Det 
insamlade materialet i studien har analyserats i fyra olika steg enligt Hedin (1996): 
 
●   Först identifierades nyckelord. Texten reducerades och analyserades för att få en 

grundlig förståelse om vad den handlar om. Steget innefatta att skapa ett generellt 
intryck av texten.  

●   Nyckelord delades in i teman. De olika teman utgörs av frekventa nyckelord och 
liknande nyckelord. Texten kommer att generera många nyckelord och de ord som 
hör ihop utgör tillsammans ett tema.  

●   Kodning av varje tema i underkategorier. Innebär att varje enskilt tema undersöks och 
meningar eller ord kategoriseras ytterligare.  

●   Slutligen söktes mönster och ett sammanhang. En analys av hur faktorer interagerar 
med varandra och utifrån detta försöka få ett sammanhang kring undersökningens 
forskningsfrågor.  

 
Dataanalysen utförs parallellt med fältarbete som genererar studiens insamlade data. Det är 
viktigt att inte ta första rimliga förklaringen som verkar stämma utan att leta vidare efter 
alternativa förklaringar gentemot den första föreslagna (Oates 2006). Detta då Oates (2006) 
beskriver att forskare är reflexiva och att all forskning kommer att påverkas av forskarens 
egna tankar och viljor. Därav behövs studien hela tiden övervakas för att försäkra att 
resultatet inte påverkas. För att motverka det har vi båda som författare genomfört, 
transkriberat och analyserat intervjuer tillsammans. Det resulterar i att risken för att vinkla 
intervjuer minskar och bidrar till en mer transparant undersökning (Fejes och Thornberg 
2015). Under arbetsprocessen används ett induktivt tillvägagångssätt. Den bakomliggande 
tanken med valet är att ha ett öppet sinne och låta den data som samlats in och analyserats att 
leda vägen. Det är dock i praktiken i princip omöjligt att en individ helt och hållet kan koppla 
bort sina egna erfarenheter och värderingar (Oates 2006). Det finns en medvetenhet om denna 
aspekt och för att uppnå en objektivitet och öka tillförlitligheten av undersökningens resultat 
har vi i början skrivit ner våra egna åsikter och uppfattningar inom området på ett separat 
papper. Genom att gå tillväga på ett sådant sätt finns det en viss kontroll över egna 
förutfattade meningar (Hedin 1996).  
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3.4 Urvalsstrategi  
 
Studien har ett brett urval gällande vilken typ av företag som undersökts. Samtliga 
organisationer är verksamma inom olika branscher. Den gemensamma nämnaren för 
företagen är att det erbjuder privatpersoner tjänster och produkter. Medverkande företag i 
studien togs fram genom ett bekvämlighetsurval, vilket Oates (2006) påpekar är 
förekommande vid en urvalsprocess. Det innebär att befintliga kontakter inom respektive 
företag fanns innan studien och därav valdes dessa tre företag ut. Vidare kan urvalsstrategin 
delas upp i två olika steg. Först och främst valdes respondenter ut på företagen som har haft 
en ledande roll inom förändringsarbetet med förordningen. Förhoppningen var att få en 
grundlig förståelse för hur omfattande förändringsarbetet har varit för företaget och ta reda på 
vilka faktiska förändringar som måste genomföras. I det andra steget när tre stycken olika 
företag valts ut, kontaktades anställda som inte direkt arbetat med förändringarna eller haft ett 
övergripande ansvar för arbetet. Respondenterna skiljer sig från varandra se tabell 1, 
avseende roll och arbetsuppgifter. Cirka hälften av respondenterna har en högre position 
inom företaget, antingen en chefsroll eller en roll som har ett huvudsakligt ansvar för att 
genomföra sarbetet. Andra hälften har valts ut på grund av att de har mer grundläggande 
arbetsuppgifter och inte arbetat med utformningen av förändringsarbetet i någon större 
utsträckning. Huvudsakliga strategin var att få en jämförelse mellan planeringen och 
implementeringen hos respektive företag. 
 

Företag Roll Typ av intervju Antal 
intervjuer 

Datum Tid 

Företag A  Program 
manager for 

lawful basis and 
consent 

Telefonintervju 1 2018-04-10 45 min 

Företag A  Serviceagent Fysisk intervju 2 2018-05-02 40 min  

Företag B Chief 
Information 

Security Officer 

Telefonintervju 1 2018-04-11 45 min 

Företag B Global 
Transaction 

Analyst 

Fysisk intervju 1 2018-04-24 20 min 

Företag C IT-officer Fysisk intervju 1 2018-04-24 45 min 

Företag C  System 
developer 

Telefonintervju 1 2018-05-07 20 min 

Tabell 1: Översikt över samtliga respondenter i studien  
 
Antalet intervjuer under undersökningen har begränsats. Bland annat på grund utav att lagen 
snart träder i kraft och det pågår ett intensivt arbete hos respektive företag med 
dataskyddsförordningen. Det resulterar i att företagen inte haft särskilt mycket tid över för att 
kunna delta i studien. Samtidigt är varje intervju tidskrävande, då både förberedelser och 
efterarbete måste genomföras. Varje respondent har valts ut för att kunna besvara studiens 
huvudsakliga syfte. Initialt var det planerat att samtliga intervjuer skulle vara fysiska det vill 
säga ansikte mot ansikte, dock var det geografiska avståndet ett problem för ett antal 
respondenter och därav hölls telefonintervjuer.  
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Nackdelen med den form av intervju är att inte kunna se den aktuella miljön. Dock är 
telefonintervjuer ett effektivt alternativt tillvägagångssätt för att samla in data, och det är 
ingen större signifikant skillnad på kvaliteten av den insamlade datan jämfört med insamlad 
data från fysiska intervjuer (Trier-Bieniek 2012).     
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4. Presentation av empiri  
 
I kapitlet kommer intervjuer med tre olika företag att presenteras. Företagen verkar i olika 
branscher, men gemensamt för respektive är att alla erbjuder tjänster och produkter till 
privatpersoner. Alla har ett omfattande kundregister, det vill säga de hanterar och behandlar 
personuppgifter om deras kunder. Först presenteras en kort bakgrund om respektive företag, 
vidare tillkommer information om respondenter för att ge läsaren en bild om vilken roll de 
besitter. Därefter följs resultatet av intervjun, om vilka förändringar de genomfört och hur 
man försökt uppnå en efterlevnad. Intervjumallar återfinns i bilaga 1 och 2. Viktigt att 
poängtera att respektive företag är anonymiserade, varken namn på företag eller respondenter 
kommer att nämnas. Det innebär att källor som använts för att redogöra information om 
respektive företag inte kommer att presenteras i källförteckningen. 
 
 
4.1 Företag A  
 
Företag A är ett företag som verkar inom bank- och finansbranschen. De är en av de största 
företagen i Norden och finns bland annat i Sverige, Danmark och Norge. Dock återfinns 
företaget sammanlagt i 17 olika länder. Företaget erbjuder tjänster och produkter till cirka 10 
miljoner privatpersoner. Intervjuer har genomförts med tre olika personer. Den första 
respondenten är en person som har arbetat inom företag i cirka 16 år och är inlånad till en 
projektgrupp som arbetar med GDPR. De två andra respondenterna har arbetat inom företaget 
ett antal år och arbetar direkt gentemot kunder. Deras primära arbetsuppgifter är att ge 
rådgivning kring tjänster och produkter. 
 
 
4.1.1 Förändringsarbete 
 
Företag A påbörjade en förstudie om GDPR år 2016, i samma skede då beslutet om att lagen 
skulle träda i kraft gick igenom. Det påtagliga förändringsarbete och dess implementering 
påbörjades i början av år 2017. Till en början var det en mindre grupp individer som arbetade 
heltid med projektet, men med tanke på att det är en omfattande förändring ökade med tiden 
gruppen i storlek. Idag i slutetskedet av projektet är det cirka 220 personer som arbetar med 
GDPR implementeringen.  
 
Dataskyddsförordningen består av ett flertal olika delar och för att följa den har ett 
helhetsgrepp använts. Specifika delar av förordningen kräver mer arbete än andra, en stor del 
av tiden har lagts på minimering av data på grund av att det är ett äldre företag. Ett företag 
som funnits en längre tid på marknaden har oerhört mycket data som flödar, data i form av 
deras personuppgifter. Det innebär att ett stort fokus för IT-avdelningen på företag A har 
legat på att ta reda på hur, var och vilken information som flödar. I samband med de nya 
restriktionerna säkerställs att information inte flödar i lika stor omfattning som den tidigare 
har gjort. Respondenten påpekar att det hålls diskussioner om vilken information som måste 
finnas och vilken information som är bra att ha men inte är nödvändig. Detta upplever 
respondenten har blivit striktare med förordningen. En utmaning är huruvida det går att 
motivera till att samla in den uppgiften eller inte.  
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Vidare är en påverkande faktor i förändringsarbetet med GDPR att individernas rättigheter 
stärks och det resulterar i en del nya processer. Företag A nämner rätten att bli bortglömd och 
dataportabilitet som finns definierade i dataskyddsförordningen. För företaget innebär det att 
en kund kommer aldrig att kunna kräva att specifika delar av insamlad information ska tas 
bort eftersom det kan finnas annan lagstiftning som kräver att företaget får behandla och lagra 
informationen. Respondenten påvisar att ett företag som verkar inom bank- och 
finansbranschen är en av de mest regelstyrda verksamheter som finns. Det resulterar i att det 
finns annan lagstiftning företaget måste anpassa sig efter som andra företag inte behöver 
följa, på grund utav att de inte hanterar samma information. Sammanfattningsvis finns det 
olika lagliga grunder. En laglig grund innebär att för att få ta del av företagets tjänster och 
produkter behövs specifik information, en annan laglig grund är specifikt lagstiftningar som 
kräver att specifik information samlas in. En kund kan säga nej till en delar av information 
men då handlar det om samtycke.  
 
En ny funktionalitet som byggts in organisationens tekniska delar på grund av GDPR:s 
kravställningar handlar om samtycke. Det finns områden som tidigare inte behövt samtycke, 
men i samband med GDPR kräver ett samtycke. För företagets kunder ska det vara enkelt att 
ge respektive ta bort ett samtycke. Därmed har ett huvudsakligt fokus varit att bygga en 
kundvänlig applikation där funktionaliteten är inbyggd. Vidare har företag A skapat en ny 
enhet i samband med implementeringen av GDPR, i enheten har en ny roll tillkommit och det 
är ett dataskyddsombud.  
 
 
4.1.2 Efterlevnad organisatorisk nivå  
 
Företag A har haft ambition till att samtliga anställda ska vara informerade om 
förändringarna, det vill säga varför förändringen pågår och eventuella risker om företaget inte 
genomför förändringsarbetet. De har arbetat med olika verktyg för att skapa en medvetenhet 
inom företaget. Det har innefattat att lägga upp relevanta artiklar på intranätet men även att, 
via en plattform, skapat en grupp för GDPR där vem som helst kan ansluta för att lyssna eller 
ställa frågor. Förutom de tekniska verktygen har inbjudan till allmänna fysiska möten delats 
ut. Det innebär att individer med olika roller runt om på företag kan närvara på möten och få 
ta del av information om hur långt företaget har kommit i implementeringen, vilka leveranser 
som nyligen utförts och dylikt. Detta är uppskattat av anställda med en mer omfattande roll 
och ett hundratal brukar medverka. Att motivera till en förändring har inte behövts nämner 
respondenten och någon insats i att enbart motivera personalen har därmed inte utförts. 
Företaget har känt att lagen fått väldigt stor uppmärksamhet från början och i samband med 
att det finns en sanktionsrisk finns det redan en motivation att ta avstamp från.  
 
Samtliga anställda inom företag A kommer att genomgå en obligatorisk grundutbildning 
inom GDPR. Detta är även någonting som är fortsatt tänkt att ingå i grundutbildningen som 
nyanställd. Grundutbildningen är en e-utbildning där man får information om GDPR och 
därefter får svara på kontrollfrågor för att företaget ska kunna försäkra sig om att en anställd 
har tagit till sig informationen. Har man en mer omfattande roll inom företaget finns det 
tilläggsutbildningar som man kommer att behöva ta del av för att den benämnda tjänsten 
berörs mer av GDPRs områden än andra tjänster inom företaget. Tilläggsutbildningar består 
till stor del av skype-möten och mer personliga instruktioner för att säkerställa att den som får 
utbildningen har tagit del av materialet och förstått det på rätt sätt då lagar ofta är svårtolkade 
och komplicerade.  
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För att öka kunskapen har man, utöver utbildningar och artiklar, försökt att träffa alla med så 
stor träffsäkerhet som möjligt om vad man ska behöva ändra i sitt dagliga arbete. 
Respondenten förklarade enligt följande: 
 

“GDPR är ju enormt brett, men vi försöker att svara på 
frågan ‘hur påverkar det här dig?’ Så att du vet vad som 
krävs av dig efter GDPR som inte krävdes av dig innan 

GDPR.” 
     - Styrgruppsmedlem för GDPR 

  
Respondenten förklarade även att det finns en förståelse för att man inte kommer att kunna 
försäkra sig om att allt kommer att vara perfekt anpassad ned till individnivå, men att man 
hela tiden strävat efter att komma tillräckligt nära genom att ändra policys, 
arbetsbeskrivningar och dylikt. Företag A har uppföljning av utbildning och deltagande, allt 
kontrolleras och loggas. Det innebär att det finns en kontroll på individnivå, har en anställd 
inte genomfört en utbildning som är obligatorisk kommer den att bli påmind av både systemet 
eller närmsta chef. Vid varje e-utbildning, visas det tydligt om utbildningen är godkänd eller 
underkänd. Har man uppnått till de antal rätt som behövs kommer det fram ett certifikat, ett 
enklare bevis för den anställde.  
 
 
4.1.3 Efterlevnad individuell nivå 
 
Båda anställda nämner att företaget förmedlat en medvetenhet kring den nya 
dataskyddsförordningen. Först har båda två läst om kommande förändringar på den interna 
webben, där nyheter och liknande publiceras. Vidare har båda genomfört en utbildningsdag 
med en av cheferna på arbetsplatsen samt en e-learning som avslutas med ett test. När man 
klarar provet får man ett certifikat som intygar att utbildning är genomfört och godkänd. En 
anställd nämner att diplomet inte kommer till användning efter genomförd utbildning och den 
andra påpekar att utöver detta fås ingen positiv förstärkning. Vidare nämner en anställd att e-
learnings är oerhört givande. Inte för diplomet skull, utan att man som anställd vet att efter 
man genomfört utbildningen har man fått ta del av information organisationen tycker är 
viktig.  
 
Respondenterna arbetar direkt gentemot kunder och har daglig kundkontakt, båda nämner att 
de fått tillräckligt med utbildning för att klara av de vardagliga arbetsuppgifterna. Båda 
påvisar att den nya förordningen har i ingen större utsträckning påverkat deras vardagliga 
arbete. Utan en förändring är att kunder kan komma att ha frågor om vad den nya lagen 
innebär för konsumenter och båda anser att det fått tillräcklig kunskap för att kunna fortsätta 
utföra arbetsuppgifterna utan problematik. Företaget har inte motiverat anställda till att följa 
de kommande förändringarna, utan båda respondenter nämner att det ligger i de vardagliga 
rutinerna att skydda personuppgifter, eftersom de verkar i en bransch där stora mängder 
personuppgifter behandlas dagligen.  
 

“Att skydda personuppgifter och sånt är något vi alltid har  
gjort, de ligger i våra rutiner…” 

- Anställd 
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4.2 Företag B  
 
Företag B är ett av de ledande företagen inom förmåner och ersättning, miljontals individer 
världen över använder företagets tjänster. Företaget finns bland annat i länderna Sverige, 
Danmark, Frankrike och Tyskland. Den första respondenten är en anställd som arbetat på 
företaget i cirka 2,5 år och har ett huvudsakligt ansvar för information- och itsäkerheten. 
Individen har varit involverad i en projektgrupp som primärt har drivit förändringsarbetet 
med den nya lagen. Den andra respondenten har arbetat på företaget i cirka 1,5 år och har 
arbetsuppgifter som innefattar ekonomiska delar. Individen besitter en roll där man har 
kontakt med företagets kunder.  
 
 
4.2.1 Förändringsarbete 
 
Förändringsarbetet med GDPR påbörjades i slutet av år 2016, dock har en medvetenhet 
funnits sedan en längre tid tillbaka. En projektgrupp har satts samman med representanter 
från olika delar av företaget och består av 5-6 personer. Dock har ytterligare ett 40-tal 
personer varit direkt involverade i arbetet och har varit delaktiga eller drivit olika typer av 
förändringar samt diverse projekt. Företaget är ISO 27001-certifierade, vilket är en 
internationell standard inom IT-säkerhet och har därmed inte behövt lägga ett större fokus på 
hur information ska lagras säkert, eftersom det redan finns befintliga trygga processer och 
tekniska implementationer.  
 
Arbetet påbörjades med en kartläggning och klassificering av information för att undersöka 
vilken information som finns i systemen och vad reglerna säger om det. Utifrån detta har en 
handlingsplan för arbetet utformats. En prioritering i arbetet har varit minimering av data, det 
vill säga att ta reda på hur och vilken information som flödar i IT-systemen och om all är 
nödvändig. Den nya lagen har andra riktlinjer för att hantera personuppgifter och detta har 
behövts ta i åtanke. Vidare tar Företag B upp rätten att bli bortglömd och dataportabilitet. 
Dessa aspekter kan beaktas som nya, eftersom ny funktionalitet har byggts in. Det har 
innefattat att omvandla manuella processer till automatiska, för att de ska fungera utan 
manuell hantering från anställda. Ny funktionalitet har skapats för kunderna, för att de ska 
kunna få tillgång till sina personuppgifter och vilken information som finns lagrad om dem. 
Delar av förordningen har varit mer krävande, trots att alla krav inte är nya har det blivit 
hårdare i samband med GDPR. Exempelvis kommer inte en kund att kunna ta bort all 
information, eftersom det finns lagar som kolliderar med varandra. Respondenten nämner att 
information kan komma att behövas lagras på grund utav att en annan lag kräver det vilket 
innebär att kravet att kunna bli bortglömd är oerhört omfattande om det ska tolkas och 
uppfyllas ordentligt.  
 
Förändringen har varit omfattande för företaget dels på grund utav att alla anställda har 
berörts mer eller mindre och arbetet inte heller slutfört efter den 25:e maj. Respondenten 
påpekar vikten av att förändringsarbetet kommer att behöva fortsätta pågå ett tag framöver 
efter lagen trätt i kraft.  
 

 
“Bara för att du efterlever GDPR idag behöver de inte 

betyda att du gör det imorgon” 
- Information- och itsäkerhetsansvarig 
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Trots att arbetet har pågått en längre tid tillbaka i samband med företagets affärsidé, har man 
behövt förändra tankebanor och liknande för att skapa en mer breddad förståelse genom hela 
företaget. Företag B nämner en ny roll i organisationen som tillkommit i samband med 
förordningen och det är dataskyddsombud, vars arbetsuppgifter är att driva, övervaka och 
följa upp arbete inom dataskydd.  
 
 
4.2.2 Efterlevnad organisatorisk nivå 
 
Samtliga anställda inom Företag B har blivit berörda av den nya lagen, det har resulterat i att 
det oundvikligt skapats en medvetenhet kring ämnet om varför förändringen genomförs och 
sanktionerna företaget står inför om en efterlevnad inte uppnås. IT-avdelningen berörs av de 
tekniska förändringarna och majoriteten av de anställda har omfattande kundkontakt vilket 
resulterar i att oavsett position behövs en grundläggande förståelse. Respondenten påpekar att 
det är ett säljdrivet bolag där deras kunder har höga krav på hur arbetet med säkerhet och 
hantering av uppgifter behandlas. Därav för att motivera till de nya förändringarna har man 
fortsatt att utnyttja kundperspektivet och att det är av yttersta vikt att följa de eftersom 
kunderna inte skulle vara nöjda om kraven inte följs. Följer inte företaget lagen kommer det 
inte enbart att vara svårt att få nya kunder utan även att behålla gamla kunder. 
  
Samtliga på företaget ska genomföra en grundläggande utbildning. Tidigare har det funnits en 
årlig utbildning inom informationssäkerhet. Denna kommer att modifieras och hädanefter 
innehålla GDPR:s nya krav. Utbildningen är i form av e-learning där man först får en utförlig 
presentation av nya krav och uppdaterade säkerhetspolicys sedan avslutas det med 
kontrollfrågor för att kontrollera att varje individ har lyssnat och tagit till sig informationen. 
Utöver utbildningar har ytterligare ett steg tagits för att hjälpa de anställda i deras arbete. När 
policys uppdateras eller en förändring sker informeras det löpande antingen via mail och är 
det mot en specifik grupp kommer möten kring det att hållas. Förändringarna berör inte alla, 
men det finns en del avdelningar som förändrat rutiner i sitt dagliga arbete även om utfallet 
inte varit detsamma för varje avdelning på företaget. Företag B har försökt att få in lagen i 
den ordinarie verksamheten det vill säga prata om det på veckomöten och dylikt. För att 
förstärka att reglerna efterföljs har man certifieringar, dessa erhålls vid en genomförd 
utbildning. Företaget har också en kontroll på att respektive anställd genomför en utbildning 
och kan därav på en individnivå se genomförda utbildningar. 
 
 
4.2.3 Efterlevnad individuell nivå 
 
Den anställda respondenten har fått en medvetenhet av företag B om den nya 
dataskyddsförordningen. Främst har individen haft tillgång till företagets internwebb där 
väsentlig information har publicerats. Det innefattar generell information om vad GDPR 
innebär och sedan går det att navigera sig vidare. En grundläggande utbildning har också 
genomförts i form av e-learning som avslutas med ett test där en viss procentsats måste nås.  
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Respondenten nämner att ett antal anställda tog initiativ till att skapa en tävling i samband 
med utbildningen. Anställda placerade sina diplom på en anslagstavla där den anställde med 
flest rätt hamnade högst upp på tavlan.  
 

“Majoriteten anställda här är väldigt tävlingsinriktade och 
tycker det är kul. Allt man kan göra till en tävling blir en 

tävling.” 
-   Anställd 

 
När frågan om man fått tillräckligt med kunskap om GDPR i samband med utbildningen 
ställdes svarade respondenten att den erhållit tillräckligt med tanke på rollen den besitter. 
Respondenten nämner att lagen har en stor påverkan på företaget i helhet men i individens 
vardagliga arbete har inga större förändringar skett. En del av företagets kunder har ställt 
frågor kring lagen till den anställda om hur företaget arbetar med den och dylikt, men i 
dagens läge har respondenten inte fått någon fråga som den ej har kunnat besvara. Vidare 
nämner respondenten att företag B inte motiverat anställda till de nya förändringarna, utan en 
stor del av arbetsuppgifter innefattar känsliga uppgifter. Respondenten påvisar att lagen är en 
motivator.  
 
 
4.3 Företag C  
 
Företag C verkar inom området resor och upplevelser och finns enbart inom Sveriges 
landsgränser. Företag C erbjuder tjänster och produkter till ett flertal privatpersoner runt om i 
landet. Den första respondenten har arbetat inom företaget i cirka 16 år och har genom åren 
förändrat sin position. Idag är personen IT-ansvarig där ett av ansvarsområdena är utveckling, 
det vill säga se till att företaget hela tiden går framåt. Den andra respondenten har arbetat på 
företaget i cirka 2 år och har en roll inom webbutveckling. Arbetsuppgifterna innefattar att 
skriva kod för olika interna system på företaget och arbetet sker endast mot interna kunder 
såsom kollegor.  
 
 
4.3.1 Förändringsarbete 
 
Förändringsarbetet påbörjades årsskiftet år 2018 och drivande av arbetet har varit en 
projektgrupp som satts samman på 5 individer med olika roller. Företaget har cirka 40 
anställda och det har varit 10 stycken involverade i förändringsarbetet av GDPR. Företaget 
upplever att det är en omfattande förändring och de påpekar att ett liknande arbete aldrig 
genomförts när det innefattar personuppgifter. Företag C kommer att genomföra flera 
förändringar, men det som har prioriterats är minimering av data  och dokumentation. 
Respondenten nämner att oerhört mycket data har sparats och lagrats inom företaget och i 
samband med hårdare restriktioner har de behövt rensa upp data och skapat policys för vilken 
data som ska sparas och hur länge den ska sparas. Rensningen hör dels samman med 
dokumentation eftersom nya policys skapas i samband med arbetet.  
 
Vidare nämner företaget rätten att bli bortglömd och dataportabilitet. Kraven är tidskrävande 
och för att följa dem har ny funktionalitet byggts in. För att en kund på ett smidigt sätt ska 
kunna bli bortglömd används anonymisering och poster i databasen som innehåller 
personuppgifter skrivs över med nonsens, på detta sätt kommer information inte kunna 
härledas till en specifik individ. Företag C nämner överlappande lagar och det innebär att all 
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information om en kund inte kommer att kunna tas bort på grund av andra lagar som kräver 
att den informationen sparas i ett visst antal år. Dock genom anonymisering kan denna 
information sparas eftersom den inte indirekt eller direkt går att koppla till en fysisk individ. 
Tidigare år har ett fåtal kunder hört av sig till företaget för att ta reda på vilken information 
som finns lagrad och vid tillfällena har arbetet skett manuellt. IT-ansvarig misstänker att fler 
kommer höra av sig i samband med de nya förändringarna därav har nya processer tagits 
fram för att kunna uppfylla kravet.  
 
Företaget upplever inte att de nya kraven i samband med den nya lagen är krävande, utan det 
är krävande att tolka lagen. Lagtolkning är oerhört svårt, för den kan enkelt tolkas olika av 
respektive företag. Respondenten nämner att deras tolkning av förordningen innebär att ett 
dataskyddsombud inte behövs. Förordningen är otydlig och det finns många frågor men 
väldigt få konkreta svar. 
 

“Vi vet inte om vi gör rätt, vi har vänt oss till 
datainspektionen för frågor och fått tveksamma svar tillbaka. 
Det känns som om de inte heller vet hur lagen ska efterlevas 
och kontrolleras. Det har varit det mest problematiska och 

svåra.” 
- IT-ansvarig 

 
 
4.3.2 Efterlevnad organisatorisk nivå 
 
Företag C är ett relativt litet företag och en stor del av de anställda har direkt blivit berörda av 
den nya förordningen. Främst de individer som arbetar med personuppgifterna i det 
vardagliga arbetet har blivit medvetna om kommande förändringar och har själva varit 
delaktiga i utformandet. Anställda som inte arbetar med personuppgifter har informerats och 
fått en medvetenhet på veckomöten, det innebär att alla inom företaget har uppmärksammat 
förordningen. Företaget nämner att det finns olika perspektiv och ur ett företagsperspektiv 
tillför förordningen positiva aspekter. Trots hårdare regler och att det tillkommer 
sanktionsavgifter, kommer det tillföra struktur vilket är en motivator för företaget. Anställda 
kommer få tydligare struktur i arbetet på grund av lagen, vilket kan leda till ett mer 
organiserat företag.  
 
Samtliga anställda ska genomgå en grundutbildning inom GDPR och det är en föreläsning 
som innefattar generell information om lagen, företagets tolkning och nya policys som 
kommer att börja gälla i samband med förändringarna. Utöver utbildning har en del roller fått 
en djupare inblick, eftersom de påverkats i en större utsträckning. Det innebär att individer i 
organisationen som påverkats mest av förändringarna har varit delaktiga i förändringsarbetet. 
I princip har de varit med och utformat hur de ska ändra sitt vardagliga arbete och 
respondenten påpekar att det kan vara ett kraftigare verktyg än flertal olika utbildningar. 
Dock innefattar detta inte alla anställda och ytterligare ett verktyg för att hjälpa anställda 
inom organisationen att fortsätta utföra det vardagliga arbetet är att begränsa dem. Tidigare 
har anställda kommit åt mer information än vad som egentligen behövs för respektive 
arbetsuppgifter och det håller på att förändras. Företag bygger olika nivåer av behörigheter, 
ska en anställd inte arbeta med en typ av data kommer den inte att komma åt det och därav 
kan den inte kunna ställa till med något som riskerar företagets framtid.  
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Respondenten nämner flertal gånger att arbetet med GDPR inte upphör efter datumet lagen 
träder i kraft, utan det är ett arbete som kommer att fortsätta pågå. Det behövs en kontroll av 
att reglerna efterföljs i fortsättningen, i dagens läge finns det inget planerat tillvägagångssätt 
för att uppnå målet. Företaget använder ingen förstärkning för att säkerställa att 
förändringarna efterlevs.  
 
 
4.3.3 Efterlevnad individuell nivå  
 
Respondenten känner en medvetenhet om den nya förordningen, en bidragande faktor till att 
det har skapats är för att den arbetar inom tekniska aspekter på företaget vilket resulterar i att 
lagen har innefattas i arbetsuppgifterna. Ett slags intensivarbete för att alla system ska följa 
GDPR:s krav har genomförts. Det har resulterat i att den anställde anser att den har fått 
tillräckligt med kunskap om förändringsarbetet. Det vardagliga arbetet har i en viss grad 
påverkats, först och främst har en del arbetsuppgifter fram till den 25:e maj innefattat 
implementering av GDPR:s krav i företagets IT-system. Därefter har respondentens 
arbetsuppgifter ändras en del och ett konkret exempel som nämns är back-up av databaser 
och dylikt. 
  
Respondenten påpekar att någon yttre motivation från företagets sida har inte funnits, utöver 
sanktionerna företaget riskerar om lagen inte uppfylls. Däremot finns det en motivation, dock  
innefattar den utav att respondenten personligen har en avsikt att göra ett bra arbete. Vidare 
nämns förstärkning, företaget har inte tillhandahållit någon positiv förstärkning till den 
anställde individen, utan istället har vikten av förordningen påpekats.  
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5. Analys 
 
Följande kapitel innehåller en analys av studiens insamlade data. Analysen kommer att 
redogöras tillsammans med det teoretiska ramverket presenterat i kapitel 2. Analysen går att 
dela upp i två olika delar, förändringsarbete och efterlevnad. Första delen kommer att 
analyseras utifrån lagen och förändringsmodellen. Sistnämnda delen kommer att analyseras 
utifrån ADKAR. Genom att dra paralleller från tidigare forskning kommer det undersökas 
huruvida det stämmer överens med praktiken.  
 
 
5.1 Förändringsarbete  
 
Företag A och B har i ett tidigt skede påbörjat en förstudie om den nya lagen och därefter har 
det påtagliga förändringsarbetet genomförts. För att återkoppla till teorin har företagen 
genomgått de två första stegen i förändringsarbetet. I företags B fall kan det exemplifieras 
med analysen som togs fram i början av arbetet och blev en handlingsplan för arbetet. Idag 
befinner sig båda i ett slutskede, vilket innebär att företagen utifrån Cummings och Worley 
(2009) förändringsmodell befinner sig i steg tre, planering och implementering av 
förändringar samt steg fyra, utvärdera och institutionalisera. Företagen arbetar iterativt och 
stegen flyter in i varandra (Cummings och Worley 2009; Hayes 2018). Att enbart befinna sig 
i steg fyra är i princip omöjligt eftersom lagen precis trätt i kraft. Vidare håller båda företagen 
på att implementera förändringar, samt utbilda personal och dylikt inom förändringarna. 
Företag C skiljer sig markant från de två övriga och påbörjade arbetet betydligt senare och 
utförde ingen förstudie. Idag håller företaget på att ta fram information om åtgärder som 
behöver verkställas, implementera förändringar och utbilda personal. Företaget arbetar 
liksom de andra iterativt, men förändringsarbetet har inte följts på ett lika enhetligt sätt från 
början till slut, till skillnad från de övriga som genomfört en förstudie.  
 
Skiljaktigheter mellan företagen är att de inte verkar inom samma bransch och varierar 
storleksmässigt, men alla anser att det är en omfattande förändring och en projektgrupp för 
arbetet har skapats. Dataskyddsförordningen består av ett flertal olika delar vilket resulterar i 
att flera förändringar kommer behöva genomföras, se tabell 2. Samtliga företag nämnde att de 
har behövt bygga in ny funktionalitet i deras befintliga IT-system. Företag A är det enda 
företaget som nämner att ny funktionalitet har byggts in för kravet om samtycke 
(Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, Artikel 7). Artikeln i förordningen 
påvisar att en fysisk individ enkelt ska kunna ge och återkalla ett samtycke, därav har 
företaget arbetat med en ny applikation för kunderna. Företag B och C har båda haft ett starkt 
fokus på rätten att bli bortglömd (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, 
Artikel 17). Respektive företag har arbetat med att modifiera och förbättra processerna för att 
stärka konsumentens skydd. Företag A påvisar att de verkar i en av de mest regelstyrda 
branscherna och påpekar att en kund inte kommer att kunna kräva att specifik information ska 
raderas, då det finns överlappande lagar. Dock instämmer företag B och C. Oavsett bransch, 
nämner alla att information om en kund kan komma att behövas lagras trots att kund har rätt 
att bli bortglömd på grund utav att annan lagstiftning påvisar att företaget måste lagra den 
information i ett visst antal år för ett annat ändamål.  
 
Vidare tar samtliga företag upp att flödet av information inom företaget måste kontrolleras, 
det vill säga minimera mängden data och det återfinns i principerna i den teoretiska delen. 
Företag A nämner att det är ett äldre företag och har funnits på marknaden ett flertal år. Det 
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finns ett omfattande flöde av data som måste kontrolleras i samband med de hårdare 
restriktionerna. De andra två företagen nämner också att stora mängder data sparats och 
behandlats vilket leder till att ett stort fokus har varit rensning. Det resulterar i att alla företag 
har behövt kontrollera och kartlägga vilken information organisationen behöver. Företag A 
påvisar att information om kunder behövs lagras i system för att kunna leverera en tjänst 
respektive en produkt. Detta påpekar även Whitman och Mattford (2012), att utan data 
förlorar en organisation sin förmåga att leverera ett värde till kunder.  
 
Samtliga företag nämner dataportabilitet, vilket innebär att kunder har rättigheten att få 
tillgång till alla uppgifter företaget samlat in samt kunna flytta över personuppgifterna till ett 
annat företag (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, Artikel 20). Företag B 
och C nämner att ny funktionalitet har lagts till för att deras kunder ska få tillgång till 
information. Likheter mellan dem är att tidigare har båda använt manuella processer för 
arbetet. Företag B redogör att ett stort fokus under förändringsarbetet har varit att omvandla 
manuell hantering från anställda till automatisk. Både företag A och B har utsett en ny roll på 
respektive företag, dataskyddsombud (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, 
Artikel 39). Företag C påvisar att det är ett mindre företag och deras tolkning av förordningen 
innebär att det inte finns någon skyldighet till ett dataskyddsombud, på grund av dess storlek.  
  

Krav Förklaring Företag A  Företag B Företag C 

Minimering av data  Lokalisera information som flödar inom företaget. 
Hur, var och vilken information existerar och är 
den nödvändig för ändamålet.  

X X X 

Rätten till radering Företagets kunder har en rättighet, “rätten att bli 
bortglömd”. Det innebär att företag behöver 
radera data kopplad till kunden. 

X X X 

Dataportabilitet Företagets kunder ska få tillgång till uppgifter 
företaget har sparande, samt kunna flytta över 
personuppgifter till ett annat företag. 

X X X 

Samtycke Uppdaterade villkor, nya samtycken. X   

Dokumentation Dokumentation kommer att behöva utföras om 
hur personuppgifter ska behandlas. Nya policys 
och regler. 

  X 

Dataskyddsombud Ombudets roll är att kontrollera att den nya 
förordningen följs inom organisationen och 
övervaka efterlevnaden av den.  

X X  

Tabell 2: Översikt över huvudsakliga förändringar 
 
  
5.2 Efterlevnad organisatorisk nivå 
 
Företag A, B och C har försökt skapa en medvetenhet inom företaget kring den nya 
dataskyddsförordningen. Alla företag har förmedlat varför förändringen sker, vad den innebär 
och påföljderna om förändringen inte genomförs. Det instämmer med det Hiatt (2006) 
redogör i medvetenhetssteget. För att skapa medvetenhet har olika verktyg använts. Företag 
A och B nämner att internwebben har använts, där alla anställda har åtkomst för att ta del av 
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nyheter och information om lagen. Samtliga har haft fysiska möten och dessa har skiljt sig 
lite ifrån varandra. Företag B och C nämner att de har veckomöten och lagen har tagits upp 
under den tiden. Företag A har använt sig av allmänna inbjudningar, där individer med olika 
roller fått närvara för att få en inblick i implementeringen av lagen. Att företagen har haft 
ambition att skapa en medvetenhet indikerar som Hiatt (2006) nämner att förhoppningsvis 
ställer sig anställda inte mot förändringen.  
 
En gemensam faktor för företagen är att inget större fokus har lagts på motivation till 
förändringen. Utan misstaget Hiatt (2006) påvisar, vilket är tron om att motivation kommer i 
samband med medvetenhet, har förekommit hos alla företagen. Detta exemplifieras i att 
företag A nämner att motivationen är tänkt att tillkomma genom att lagen är uppmärksammad 
och speciellt sanktionerna som kommer att drabba företaget om reglerna inte efterföljs. 
Företag B nämner att man vill behålla samma kundnöjdhet som innan lagändringen. Därav 
har företaget fortsatt utnyttja kundperspektivet för de anställda och att lagen ska följas för att 
kunna behålla och skaffa nya kunder. Det enda företaget som berör motivation på något plan 
är C, där man påpekar att anställdas arbete kommer att bli mer strukturerat i samband med 
lagändringen. Det är dock inte säkert att företagets anställda kommer att se detta som 
någonting positivt om det innebär extra arbete. Vidare kan det uppfattas mer som en 
möjlighet för företaget i samband med lagen.  
 
Företagen har haft ett huvudsakligt fokus på kunskapsdimensionen, vilket är det tredje steget 
i modellen (Hiatt 2006). Alla nämner att samtliga anställda inom företag ska genomgå en 
grundläggande utbildning inom förordningen och specifika roller eller avdelningar kommer 
att få mer utbildning vid behov. Vikten av att representationer från alla delar av företaget ska 
vara delaktiga i arbetet påpekas av Whitman och Mattord (2012). Även Rosengren (2017) 
instämmer och nämner att alla delar bör involveras eftersom information om personuppgifter 
finns överallt i verksamheten. Företag A, B och C har lyckats involvera hela företaget, 
eftersom det inte finns någon anställd som inte kommer att genomföra utbildning inom 
dataskyddsförordningen. 
 
För att hjälpa anställda att utföra sitt dagliga arbete och hantera steget förmåga i ADKAR-
modellen har alla företag arbetat på olika tillvägagångssätt. Företag A har använt sig utav 
tidigare nämnd grundutbildning för anställda som enbart kommer att hantera GDPR på ett 
grundläggande plan och sedan fokuserat på att hjälpa de individer som arbetar med ett större 
ansvarsområde inom ämnet genom olika typer av tilläggsutbildningar. Då företag A är ett 
större företag påpekas att man gjort så gott man kan för att hjälpa alla, men det finns en 
medvetenhet om risken att man inte når ut till alla på individnivå. Företag B har, precis som 
företag A, använt sig utav en central grundutbildning och om det funnits mer specifika 
instruktioner till olika anställda har man informerat dem utöver grundutbildningen. Båda 
företagen har uppdaterat policys och skapat nya. Företag B har även sett till att hela tiden 
informera anställda om detta via mail eller möten för att försäkra sig om att de hela tiden är 
uppdaterade och ska kunna utföra sina dagliga uppgifter utan problematik. Detta stämmer 
överens med Hiatt (2006), att ge detaljerad information om hur arbete med nya processer ska 
gå tillväga. Företag C är ett mindre företag och det minsta av företagen i undersökningen, 
därav är de berörda av förändringarna delaktiga i förändringsarbetet under tiden det pågår och 
genomförs. Om en anställd inte är berörd har företaget begränsat åtkomsten. Det innebär att 
individen kommer inte längre komma åt data som inte behövs för att utföra arbetsuppgifterna.  
Förstärkning har inget företag lagt större vikt vid. Den förstärkning företag A och B har valt 
är ett diplom och det går att skriva ut vid genomförd utbildning. 
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 Företag C skiljer sig från de resterande två och har inte haft någon form av förstärkning i 
samband med förändringsarbetet. Detta skulle kunna resultera i att anställda faller tillbaka till 
gamla beteenden om de får möjligheten att välja vilket i det här fallet skulle kunna innebära 
att den nya lagen inte efterföljs (Prosci Inc. 2018). 
 
 
5.3 Efterlevnad organisatorisk gentemot individuell 
 
Inom samtliga företag känner anställda att de har fått en medvetenhet om lagen och skapat sig 
en grundläggande förståelse om förändringen i enlighet med vad Hiatt (2006) definierar som 
tillräckligt. Många nämner även att medvetenheten inte bara ökats genom ett enskilt medium 
utan att det varierar från allt mellan direkta förändringar i arbetsuppgifter till information på 
internwebben och möten. Det innebär att alla företag har genomfört ett lyckat arbete när det 
kommer till medvetenheten inom företaget. Företag A, B och C har enligt anställda 
respondenter, inte bidragit till någon ytterligare motivation än själva lagändringen och dess 
påföljande sanktioner. Konsekvenserna av detta skulle kunna resultera i att de nya 
förändringarna inte efterföljs om man inte känner en motivation till att följa dem  
(Hiatt 2006). Hos företag B nämner den anställde att lagen är ett motivator, vilket stämmer 
överens med Nielsen & Parker (2012). Vidare nämner anställd på företag B att flera är 
oerhört tävlingsinriktade och den tävling inom testet av dataskyddsförordningen som tog 
plats kan upplevas som motivation. Dock var det inget eget initiativ från företaget utan ett 
initiativ från den anställdes kollegor. Företagen borde kunna lägga större vikt på steget då 
Robescu & Iancu (2016) påvisar att motivation kan öka prestationsförmågan och genom att 
utnyttja faktorn kan positiva aspekter för företaget i helhet medföras. Det är en värdefull 
tillgång för företag att nyttja.  
 
Om man därefter ser till den kunskap som organisationen tillhandahållit och om deras 
anställda har fått den kunskap som varit tänkt att förmedlas, antas respondenterna ha erhållit 
tillräckligt med kunskap för den roll som de besitter. Detta stämmer överens med det Hiatt 
(2006) påpekar om vilken kunskap som bör erhållits i ett lyckat förändringsarbete. Även 
förmågan när det kommer till hur de anställda ska utföra sina dagliga arbeten visar insamlad 
data på har varit tillräcklig. Dock var det endast företag C som påpekade att det fanns 
förändringar i de vardagliga arbetet och nämnde konkreta exempel. Den anställde arbetar till 
skillnad från de övriga inom IT och har inte lika mycket kundkontakt. Respondenten har varit 
delaktig under hela förändringsarbetet och därmed fått den hjälp som behövts under arbetets 
gång. Även detta överensstämmer med målet Hiatt (2006) redogjort. Företag A och B har 
tidigare nämnt att förstärkning i form av diplom finns på respektive företag. Anställd på  
företag A indikerar att ingen större vikt läggs på det. Hos företag C fanns det inga former av 
positiv förstärkning utan man påpekade istället vikten av att lagen måste följas, vilket snarare 
leder till en ökad medvetenhet än innebörden av förstärkning.  
 
Genom att analysera utifrån ADKAR-modellen, det vill säga hur företagen på en 
organisatorisk nivå till en individnivå säkerställt att förändringarna efterlevs i praktiken kan 
mönstret nedan presenteras utifrån den insamlade datan, se tabell 3 på nästa sida. 
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Tabellen är indelad i modellens fem olika steg. Den innehåller tre olika skalor, svart, grå och 
vit. Skalorna representerar huruvida företagen har nått de mål som presenteras i ADKAR. 
Svart innebär att företaget inte har lagt någon större vikt på det specifika steget. Grå innebär 
att argumentation till viss del kan påvisa att företaget använt steget och vit innebär att 
företaget har använt steget. 
 
 

 Företag A  Företag B  Företag C 

Medvetenhet    

Motivation     

Kunskap    

Förmåga    

Förstärkning    

Tabell 3: Konceptuell bild över ADKAR hos respektive företag. 
Vit färg indikerar uppfyllt steg, grå indikerar delvis uppfyllt och svart icke-uppfylt. 
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6. Slutsats och diskussion 
 
6.1 Slutsats 
 
Studiens syfte kan delas in i två olika delar, där en del leder vidare in till den andra. Syftet 
med första delen är att få en förståelse för vilket förändringsarbete företag har behövt 
genomföra för att uppfylla den nya dataskyddsförordningen. Det innefattar först att se över 
processen i helhet, vilka förändringar har prioriterats och behövts genomföras. Andra delens 
syfte är att ta reda på hur företagen har säkerställt att förändringarna efterlevs i praktiken. De 
två olika delarna påvisar att för att kunna besvara den sistnämnda måste den första delen först 
undersökas. Innehållet i analysen påvisar denna kunskap och därav anses studien ha uppfyllt 
sitt syfte. Nedan besvaras studiens frågeställningar.  
 

1.   Hur kan ett förändringsarbete för företag genomföras i samband med införandet av 
GDPR:s krav?  

 
Företag kan på olika sätt gå igenom respektive steg i förändringsarbetet, men som tidigare 
forskning påvisat kommer det att vara ett iterativt arbete eftersom stegen går in i varandra och 
det finns inga tydliga gränser. I alla undersökta fall skapas en projektgrupp för 
förändringsarbetet som består av representationer från olika delar i företag och det är denna 
grupp som har ett huvudsakligt ansvar. Det kommer vara ett omfattande arbete och flera 
förändringar kommer behöva genomföras oavsett storlek för att anpassa företaget efter lagen, 
se tabell 2 i avsnitt 5.1. Förändringen rätten att bli bortglömd innebär för företag att specifik 
information kommer inte alltid att kunna tas bort på grund utav överlappande lagar, oavsett 
vilken bransch företaget befinner sig i. Vidare förändringar är minimering av data, 
dataportabilitet, samtycke och dokumentation. Dataskyddsombud är en förändring företaget 
kan behöva genomföra, det vill säga tillsätta en ny roll i organisationen, vars arbetsuppgift är 
att kontrollera efterlevnad av förordningen. Det beror på företaget i fråga och deras 
perspektiv av att tolka lagen.  
  

2.   Hur har företag säkerställt att förändringarna efterlevs i praktiken?  
 
Företag säkerställer att det finns en medvetenhet om varför förändringar sker och riskerna 
företaget står inför om förändringarna inte genomförs med hjälp av olika verktyg såsom 
internwebb, fysiska möten och utbildning för att nå ut till en individnivå. Att motivera 
individerna till en förändring är ett steg som glöms bort det påvisar även tidigare forskning. 
Motivation antas att komma med en ökad medvetenhet, vilket inte är fallet. Därav skulle 
motivation kunna utnyttjas mera för att skapa en högre prestationsförmåga hos anställda. 
Kunskap har säkerställts av företag genom att hålla utbildningar om nya 
dataskyddsförordningen. Företag involverar samtliga anställda under utbildningar, oavsett 
avdelning eller position, för att kunskapen ska genomsyra hela företaget. Förmåga har företag 
säkerställt genom att hålla anställda uppdaterade om förändringsarbetet, ändra policys och 
låta anställda vara delaktiga under arbetet.  
 
Alla företag använder sig inte utav förstärkning, men majoriteten använder det, vilket tidigare 
forskning påvisar kan säkerställa en kontinuerlig efterlevnad av förändringarna efter lagen 
trätt i kraft. Förstärkning har varit i form av ett diplom och det erhålls vid en avslutad 
utbildning. Det finns olika former av förstärkning och företags val av förstärkning kan vidare 
diskuteras.  
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6.2 Diskussion  
 
Studien har undersökt hur tre olika företag i deras naturliga kontext genomfört 
förändringsarbetet i samband med den nya dataskyddsförordningen och hur de säkerställt att 
förändringar efterlevs. Majoriteten av företag på marknaden kommer att behöva anpassa sig i 
en viss grad efter lagen. Beroende på hur bra hantering av personuppgifter företaget haft 
tidigare kan det avgöra om omställningen till GDPR:s nya krav kommer att vara omfattande 
eller inte. Studien utgår från tre företag och trots att respondenternas svar uppnådde en viss 
mättnad betyder inte det att studien påvisar det faktiska förändringsarbete företag måste 
genomföra, utan det är en tolkningsfråga från ett enskilt fall till ett annat. Detsamma gäller 
för hur företagen säkerställer att förändringarna efterlevs. Trots att flera intervjuer 
genomfördes med respektive företag har de betydligt flera anställda som kan ha nämnt andra 
synvinklar. Studien påvisar utifrån tre företag, hur ett förändringsarbete kan genomföras och 
hur förändringarna efterlevs, därför anses den ha uppfyllt sitt syfte. För att kunna dra en mer 
generell slutsats bör eventuellt fler företag som erbjuder privatpersoner tjänster och produkter 
besökas, för att undersöka och kontrollera ifall deras svar tenderas vara av liknande innehåll.  
 
Diskussion kring studiens syfte, det vill säga att skapa en djupare förståelse, kan kopplas 
samman med utformningen av intervjuunderlaget. Studien har grundat sig i att skapa en 
djupare förståelse och den huvudsakliga strategin var att låta respondenterna tala relativt fritt 
kring ämnet utifrån ett antal teman. Valet innebar att en kontroll bibehålls, men samtidigt 
kunde ett öppet och naturligt samtal att hållas. Strukturen i underlaget kan ha utformats med 
både för strukturerade eller för ostrukturerade frågor vilket resulterade i att en del av 
respondentens svar täckte in fler frågor än den som ställdes. Detta innebar att enstaka frågor 
inte blev lika nödvändiga att ställa. Fördelar med att ställa relativt öppna frågor var att 
samtliga företag under intervjuerna nämnde samma förändringar. Då förordningen är flera 
sidor lång och innehåller massor av krav kan det vara just därför respondenterna nämnde 
samma artiklar även om dessa togs upp i olika ordningar under intervjuerna.  
 
Vidare värt att poängteras är att det endast var företag C som nämnde problematiken med 
lagtolkning och hur det påverkar förändringarna företaget måste genomföra. En viktig del i 
arbetet för att uppnå efterlevnad är att läsa, samt förstå lagen och dessvärre är lagtexter i 
praktiken svåra att begripa. Detta eftersom texter är fyllda med referenser till olika delar av 
lagen vilket försvårar arbetet rörande tolkning. Genom att studiens tre företag kan tolka lagen 
olika kan det leda till skiljaktigheter i vad företag genomför för förändringar. Dock spelar det 
ingen roll huruvida tre andra företag hade deltagit i studien, utan att tolka lagtexter är en 
utmaning för alla. Att företag C påpekade detta kan bero på att det är ett betydligt mindre 
företag och har därav mindre resurser jämfört med resterande.  
 
Förstärkning är ett steg som två av tre företag arbetat med för säkerställa att förändringarna 
efterlevs i praktiken. Företag A har en förstärkning i form av ett diplom och deras anställda är 
medvetna om detta, men en av respondenterna påvisar att ingen större vikt läggs vid 
diplomet. Företag B har också en förstärkning i form av diplom och deras anställda använde 
diplomen till en intern tävling. Intressanta diskussioner uppstår med tanke på att företagen har 
använt samma tillvägagångssätt men fått olika utfall. Vad anställda uppfattar som en bra 
förstärkning ämnar inte studien att undersöka, men det är tydligt att anställda har uppfattat 
samma förstärkning olika hos respektive företag. Valet av företagets förstärkning kan anses 
grunda sig i att det är vanligt förekommande och ett enkelt medel. Företag skulle kunna 
arbeta med en annan typ av förstärkning, då ett diplom efter en genomförd utbildning kan 
uppfattas som en kortsiktig lösning. Ett annat enkelt medel företagen använt sig av är 
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internwebben, där alla anställda har möjlighet att komma åt nyheter och viktig information. 
Det är ett oerhört smidigt medel för företag att använda för att alla har möjligheten att komma 
åt och ta del av information. Om anställda däremot tar sig tiden och går igenom allt leder 
vidare till diskussion. Vanligtvis innefattar internwebben en mängd nyheter och artiklar. Det 
är därav oerhört enkelt att en del information inte tas emot av varje enskild individ och 
försvinner in i mängden med resterande. 
 
 
6.3 Förslag till framtida forskning 
 
Dataskyddsförordningen är en ny lag som precis trätt i kraft, det resulterar i att det finns 
begränsat med tidigare forskning om ämnet. Lagen är oerhört omfattande och det finns flera 
olika perspektiv att se den ur, vilket leder vidare till att lagen kan appliceras på många 
områden för framtida forskning. Det skulle vara intressant i framtiden att utreda hur utfallet 
blev för respektive företag, om genomförda förändringar var tillräckliga eller om en tid efter 
den 25:e maj år 2018 var tvungna att bygga in ny funktionalitet i system för att antingen 
tolkat lagen annorlunda eller implementerat tekniska delar på ett felaktigt sätt som strider mot 
lagen. Särskilt med tanke på företag A och B som var ute god tid med både en förstudie och 
påbörjade förändringsarbete i ett tidigt skede. Eftersom företag C skiljer sig på den aspekten 
vore det även intressant för deras del att se utfallet av förändringsarbetet. 
 
Ytterligare något som kan vara intressant att basera vidare forskning på är om det är någon 
skillnad på ett påtvingat förändringsarbete eller ett förändringsarbete för affärsstrategi, det 
vill säga att man vill förändra organisationen för att ta en bättre plats på marknad, reducera 
kostnader eller effektivisera processer. I samband med dataskyddsförordningen har företag 
inget val att utföra ett förändringsarbete, men en stor del av övriga arbeten ute på marknaden 
genomförs inte på grund utav externa faktor, såsom en lag. Externa faktorer är svårare att 
bestrida. Det vore därmed intressant att se hur organisationer säkerställer att förändringarna 
efterlevs i praktiken, om det är svårare för att företaget ska dra nytta av förändringarna. 
 
Ett annat område att forska inom skulle kunna vara huruvida de mindre företagen utan 
särskilda avdelningar för lagliga frågor eller dylikt har klarat av omställningen kontra de 
större företagen där dessa typer av avdelningar har funnits. Resurser är en viktigt tillgång i 
förändringsarbetet för att uppnå efterlevnad och det skulle i ett slutgiltligt skede kunna vara 
avgörande för framtiden.  

    



 30  

Källförteckning 
 
Breaux, T.D., Anton, A.I., Karat, C. & Karat, J. (2006). Enforceability vs. accountability in 
electronic policies. IEEE, pp. 4.Tillgänglig: 
http://ieeexplore.ieee.org.ezproxy.its.uu.se/xpls/icp.jsp?arnumber=1631176 Hämtad [2017-
05-14]  
 
Cameron, E. & Green, M. (2015). Making sense of change management: a complete guide to 
the models, tools and techniques of organizational change. Kogan Page.  
 
Cummings, S., Bridgman, T. and Brown, K. (2015). Unfreezing change as three steps: 
Rethinking Kurt Lewin’s legacy for change management. Human Relations, vol 69(1), ss 33-
60. 
 
Cummings, T. & Worley, C. (2009). Organization development and change. Mason, Ohio: 
South-Western/Cengage Learning. 
 
Datainspektionen  (2017-01-26a). Dataskyddsförordningens syfte.  
Tillgänglig:https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/int
roduktion-till-dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningens-syfte/. Hämtad [2018-04-04] 
             
Datainspektionen (2017-01-26b). Förberedelser för personuppgiftsansvariga 
Vägledning till personuppgiftsansvariga inför den nya dataskyddsförordningen 2018. 
Tillgänglig:https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-
dataskyddsreform/forberedelser-for-personuppgiftsansvariga/ Hämtad [2018-04-16]  
 
Datainspektionen (2018a). Dataskyddsförordningen.  
Tillgänglig: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/ Hämtad 
[2018-05-23]  
 
Datainspektionen (2018b) Personuppgiftslagen. 
Tillgänglig:https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/Hämtad 
[2018-04-15]  
 
Eklund, K. (2007). Vår ekonomi: En introduktion till samhällsekonomin.11. uppl. Stockholm: 
Norstedts akademiska förlag. 
          
Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679. 2016. Tillgänglig: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&from=SV  
Hämtad [2018-03-27]   
 
Expert Network. (2017). Det här krävs för att leva upp till EU:s nya dataskyddsförordning. 
Computer Sweden, 19 december.  
 
Fejes, A. & Thornberg, R. (2015). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber AB. 
 
Hayes, J. (2018). The theory and practice of change management. England: Palgrave. 
 
Hedin, A (1996). En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju.  
 



 31  

Hiatt, J. (2006). ADKAR. 1st ed. Loveland, Colo.: Prosci Learning Center. 
 
Hornstein, H. (2015). The integration of project management and organizational change 
management is now a necessity. International Journal of Project Management, 33(2), 
pp.291-298. 
 
Internet live stats (2018) Tillgänglig: http://www.internetlivestats.com/internet-users/ [2018-
05- 17] 
 
IT Governance (2017). Eu General Data Protection Regulation (GDPR): An implementation 
and Compliance Guide. 2 uppl. England: IT Governance Publishing.  
   
Jeffery, H. (2006). ADKAR : A model for change in business, government and our 
community 
 
Leyland, M., Hunter, D. & Dietrich, J. (2009). Integrating Change Management into Clinical 
Health Information Technology Project Practice. 2009 World Congress on Privacy, Security, 
Trust and the Management of e-Business. 
 
Malmqvist, M. (2018). Nya lagar sätter press på företagen - svettigt 2018 för it juridiken. 
Computer Sweden, 15 januari. 
 
Nationalencyklopedin (2018). Personuppgift. 
Tillgänglig: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/personuppgift 
Hämtad [2018-05-16] 
  
Nielsen, V.L., Parker, C. (2012). Mixed Motives: Economic, Social, and Normative 
Motivations in Business Compliance. Journal of Law & Policy, vol. 34, ss 428-462 
          
Privacyline (2018). Ny lagstiftning 2016/2018 - DATASKYDDSFÖRORDNINGEN. 
Tillgänglig: http://www.privacyline.se/web/page.aspx?refid=17 [2018-05-14]  
 
Prosci Inc. (2018). [ebok] Reinforcement: How To Sustain A Change. Tillgänglig: 
http://www.prosci.com Hämtad [2018-04-16]. 
 
Prosci.com. (2018). ADKAR Change Management Model Overview & Exercises | Prosci. 
Tillgänglig: https://www.prosci.com/adkar/adkar-model Hämtad [2018-04-19]. 
 
Robescu, O., Iancu, A-G,. (2016). The effects of motivation on employees performance in 
organizations. Journal of Economic Studies, vol 7, ss 1-8. 
 
Rosengren, L. (2017). Juristen: ”Det är hög tid att börja med GDPR-arbetet”. Tillgänglig: 
http://cio.idg.se/2.1782/1.681447/juristen-gdpr Hämtad [2018-04-04]    
  
      
SFS 1998:204. Personuppgiftslag.  
 
 
 



 32  

Tankard, C. (2016). What the GDPR means for businesses. Network Security, vol. 2016, no. 
6, ss. 5-8. Tillgänglig: http://dx.doi.org.ezproxy.its.uu.se/10.1016/S1353-4858(16)30056-3 
Hämtad [2018-04-09] 
 
Todnem, R. (2005). Organisational change management: A critical review. Journal of 
Change Management, vol 5, ss 369-380. 
 
Trier-Bieniek, A (2012). Framing the telephone interview as a participant-centred tool för 
qualitative research: a methodological discussion. Journal of Qualitative Research, vol. 12, ss 
631-632 
     
Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur. 
     
Varkey, P. & Antonio, K. (2010). Change Management for Effective Quality Improvement: 
A Primer. American Journal of Medical Quality, 25(4), pp.268-273. 
 
Whitman, M. & Mattord, H. (2012). Principles of information security. 5th ed. Boston, MA: 
Cengage Learning. 
 
 

    



 33  

Bilaga 1 
 
Underlag för intervjuer med ett huvudsakligt ansvar för GDPR implementering.  
  
Information om respondenten  
 

1.   Hur länge har du arbetat inom organisationen?  
2.   Vilken position har du inom organisationen? (jobbtitel)  
3.   Berätta om din position, vad innebär den?  
4.   Vad har du för akademisk bakgrund? (Har du tidigare erfarenhet av att tolka lagtexter 

eller dylikt?) 
 
Information om förändringsarbetet 
 

1.   När påbörjades förändringsarbetet med GDPR?  
2.   Hur många har varit involverade i utformandet av förändringsarbetet?  
3.   Vilka förändringar kommer ni att behöva utföra i samband med införandet av GDPR?  

a.   Vilka av GDPR:s krav har prioriterats?  
4.   Finns det specifika delar i förordningen som kräver mer arbete än andra?  
5.   Har det varit en omfattande förändring?  

 
Information om efterlevnad  
 

1.   Har man försökt skapa en medvetenhet bland de anställda om vad GDPR innebär i 
samband med förändringsarbetet? 

a.   Samt riskerna med att inte följa förändringarna?  
2.   Hur har man motiverat varför förändringarna bör följas? 
3.   Hur har man informerat de anställda om de förändringar som de kommer att behöva 

göra i sitt dagliga arbete?   
4.   Hur har ni hjälpt anställda att applicera kunskapen till deras arbete?  
5.   Kontrolleras att de nya reglerna efterföljs? 

a.   Finns det någon förstärkning? 
 
Information om utbildning 
 

1.   Vilka avdelningar på företaget kommer att delta i någon form av utbildning kring 
GDPR?  

2.   Hur har utbildningen utförts?  
3.   Har utbildningen sett annourlunda ut för olika avdelningar? 

*om ja  
a.   Hur kommer det sig?  

4.   Säkerställs att anställda genomgått utbildningen?   
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Bilaga 2 
 
Underlag för intervjuer av anställda. 
  
Information om respondenten  
 

1.   Hur länge har du arbetat inom organisationen?  
2.   Vilken position har du?  
3.   Berätta om din position, vad innebär den?  

a.   Har du mycket kundkontakt? 
4.   Är det många kunder som har frågor kring GDPR?  

 
Efterlevnad 
 

5.   Har företaget gjort dig medveten om förändringarna GDPR kommer att innebär för 
dig?  
 

6.   Hur har du blivit motiverad till att följa förändringarna?  
 

7.   Känner du att du fått tillräckligt med kunskap i samband med utbildningen?  
 

8.   Har GDPR påverkat ditt vardagliga arbete?  
*om ja, vidare till  

a.   Är det något nytt du måste tänka på eller inte får göra?  
 

9.   Har du fått tillräckligt med information om GDPR för att fortsätta utföra det dagliga 
arbetet?  
 

10.  Har du fått någon positiv förstärkning i samband med din utbildning?  


