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Sammandrag 
Syftet	 med	 den	 här	 studien	 är	 att	 undersöka	 hur	 försäkringsbolag	 har,	 utifrån	

meningsskapandets	 sju	egenskaper,	 arbetat	med	organisatoriskt	meningsskapande	vid	

en	externt	driven	 förändringsprocess	med	stort	 tolkningsutrymme.	Studien	utgår	 från	

att	den	nya	dataskyddsförordningen	GDPR,	som	börjar	gälla	inom	EU	den	25	maj	2018,	

används	som	ett	instrument	för	att	undersöka	hur	försäkringsbolag	har	arbetat	med	att	

skapa	förståelse	för	en	externt	driven	förändringsprocess	med	stort	tolkningsutrymme.	

Hur	den	meningsskapande	processen	sett	ut	besvarades	genom	två	intervjuer	med	totalt	

fyra	 respondenter	 på	 två	 olika	 försäkringsbolag	 inom	 samma	 bolagsgrupp.	 Detta	

analyserades	 sedan	 med	 hjälp	 av	 meningsskapandeteorins	 sju	 egenskaper:	 identitet,	

retrospektivt,	medskapande,	socialt,	pågående,	ledtrådar	och	rimlighet.	Resultatet	visar	

på	att	det	i	de	två	försäkringsbolagens	förändringsprocess	gick	att	identifiera	aktiviteter	

som	går	att	dra	paralleller	till	var	och	en	av	meningsskapandets	sju	egenskaper	och	att	

vissa	av	de	sju	egenskaperna	samverkar	olika	mycket	med	varandra.	
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Personuppgiftslagen	(SFS	1998:204),	ofta	förkortad	PUL,	har	sedan	den	trädde	i	kraft	i	

Sverige	 1998	 reglerat	 hur	 personuppgifter	 får	 behandlas,	 med	 syftet	 “att	 skydda	

människor	 mot	 att	 deras	 personliga	 integritet	 kränks	 genom	 behandling	 av	

personuppgifter”	 (1	 §	 PUL).	 Lagen	 är	 baserad	 på	 EU:s	 dataskyddsdirektiv	 95/46/EG	

(Datainspektionen	2018a).	

Hanteringen	 av	 information	 företag	 har	 om	sina	 kunder	 i	 form	 av	 personuppgifter	 är	

redan	 reglerat	 genom	 PUL	 men	 den	 25	 maj	 2018	 börjar	 nya	 bestämmelser	 gällande	

datahantering	att	gälla	inom	EU,	då	träder	dataskyddsförordningen	GDPR	(General	Data	

Protection	Regulation)	 i	kraft	(Datainspektionen	2018b).	Syftet	med	GDPR	är	att	 få	ett	

gemensamt	regelverk	 för	hantering	av	personuppgifter	 inom	EU,	vilket	underlättar	 för	

företag	 som	 är	 verksamma	 inom	 mer	 än	 ett	 EU-land	 (Datainspektionen	 2018b).	

Förordningen	 innebär	 också	 att	 enskilda	 individer	 får	 större	 kontroll	 och	 starkare	

rättigheter	 gällande	 hur	 uppgifter	 om	 dem	 hanteras	 av	 företagen.	 (Datainspektionen	

2018b)	

GDPR	kommer	förändra	hur	företag	får	och	kan	hantera	data	om	sina	kunder	samt	hur	

företagen	 på	 laglig	 väg	 kan	 använda	 sig	 av	 och	 dra	 nytta	 av	 information	 om	 enskilda	

individer.	Mycket	i	den	nya	dataskyddsförordningen	GDPR	är	oförändrat	jämfört	med	i	

PUL,	men	det	finns	flertalet	förändringar	som	kan	vara	av	stor	betydelse	för	företag	och	

organisationer	 (Datainspektionen	 2017).	 Några	 av	 dessa	 förändringar	 är	 att	 det	 nu	

krävs	 konsekvensbedömning	 innan	 insamling	 av	 känsliga	 personuppgifter	 och	 att	 om	

det	 sker	 en	 säkerhetsincident	 gällande	 personuppgifter	 måste	 det	 anmälas	 till	

Datainspektionen	inom	72	timmar	och	i	vissa	fall	även	till	de	berörda	(Datainspektionen	

2017).	Andra	förändringar	är	att	missbruksregeln	som	inom	PUL	innebar	enklare	regler	

för	personuppgifter	 i	ostrukturerat	material	upphör,	att	organisationer	som	behandlar	

särskilt	känsliga	uppgifter	behöver	utse	ett	dataskyddsombud,	och	att	Datainspektionen	

nu	kan	utdöma	kraftiga	sanktionsavgifter	på	upp	till	antingen	20	miljoner	euro	eller	fyra	

procent	 av	 bolagets	 globala	 årliga	 omsättning	 till	 de	 som	 bryter	 mot	 förordningen	

(Datainspektionen	2017).	
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Holtz	(2018)	skriver	att	GDPR:s	centrala	bestämmelser	ej	är	noggrant	preciserade	utan	

har	utrymme	för	medlemsstaternas	egna	tolkningar,	detta	 i	kombination	med	ett	stort	

antal	klausuler	där	medlemsstaterna	kan	komplettera	med	nationell	lagstiftning	innebär	

oklarhet	i	hur	dataskyddsförordningen	kommer	att	tolkas	och	tillämpas.	

1.2 Problematisering 

Stora	lagändringar	som	exempelvis	den	nya	dataskyddsförordningen	GDPR	riskerar	att	

lägga	 en	 tung	 börda	 på	 företagen	 i	 arbetet	 med	 anpassningen	 mot	 de	 nya	 lagarna	

(Malmqvist	2018).	Införandet	av	GDPR	kan	för	företag	och	organisationer	innebära	krav	

på	förändringar	för	att	bli	förenliga	med	den	nya	lagstiftningen.	Dessa	krav	initierar	i	sin	

tur	 externt	 drivna	 förändringsprocesser,	 eftersom	kraven	 på	 förändring	 utgår	 från	 en	

EU-förordning	 och	 inte	 något	 som	 företagen	 och	 organisationerna	 själva	 valt	 att	

genomföra.	

För	att	förändringsprocesser,	i	det	här	fallet	införandet	av	en	ny	dataskyddsförordning,	

ska	 lyckas	 krävs	 det	 att	 de	 involverade	 har	 förståelse	 för	 vad	 förändringen	 faktiskt	

innebär.	 Ett	 sätt	 att	 skapa	 förståelse	 för	 förändringar	 är	 sensemaking	 (hädanefter	

benämnt	 meningsskapande)	 som	 handlar	 om	 att	 förvandla	 omständigheter	 till	 en	

situation	 som	kan	 förstås	och	 leder	 till	 agerande	 (Weick,	 Sutcliffe	och	Obstfeld	2005).	

Försök	i	att	skapa	 förståelse	för	något,	meningsskapande,	tenderar	att	ske	då	det	finns	

osäkerhet	 i	 uppfattningen	 av	 omgivningen	 (Weick,	 Sutcliffe	 &	 Obstfeld	 2005).	 Enligt	

Weick	(1995)	består	den	meningsskapande	processen	av	sju	egenskaper	som	“antyder	

vad	meningsskapande	är,	hur	det	fungerar	och	var	det	kan	misslyckas”	(Weick	1995,	s.	

18).	

Studier	 om	 hur	 meningsskapande	 sker	 vid	 externt	 drivna	 förändringsprocesser,	 som	

införandet	 av	 en	 ny	 dataskyddsförordning,	 är	 idag	 ett	 område	 som	 inte	 är	 särskilt	

utforskat,	eftersom	studier	i	meningsskapande	allmänt	inte	skiljer	på	externt	och	internt	

drivna	 förändringsprocesser.	 Sådana	 typer	 av	 förändringar	 är	 relevanta	 för	 de	 allra	

flesta	 företag	 och	 organisationer,	 eftersom	 de	 påverkas	 av	 beslut	 som	 fattas	 utanför	

organisationen	som	de	sedan	måste	anpassa	sig	efter.	Inte	minst	gäller	det	företag	och	

organisationer	verksamma	inom	EU	som	utöver	 förändringar	på	nationellt	plan	 ibland	

även	måste	ta	hänsyn	till	förändringar	inom	Europeiska	unionen.	
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1.3 Avgränsning 
En	bransch	som	med	stor	sannolikhet	påverkas	av	att	den	nya	dataskyddsförordningen	

träder	 i	kraft	 inom	EU	och	som	behöver	anpassa	sig	därefter	är	 försäkringsbranschen.	

Försäkringsbranschen	 är	 en	 bransch	 av	 omfattande	 storlek	 och	 med	 en	 marknad	

koncentrerad	till	ett	fåtal	större	bolag	(Svensk	Försäkring	2018).	Det	är	nödvändigt	för	

försäkringsbolag	 att	 ha	 tillgång	 till	 en	 kunds	 personuppgifter	 under	 hela	 tiden	 som	

individen	är	kund	hos	dem	eftersom	de	ska	kunna	göra	riskbedömning,	reglera	skador	

samt	förebygga	bedrägeri	(Svensk	Försäkring	2017).	Detta	leder	till	att	dessa	bolag	har	

en	 stor	 mängd	 kunder	 med	 mycket	 information	 om	 varje	 enskild	 individ	 i	 form	 av	

uppgifter	om	till	exempel	ekonomi	och	hälsa,	och	kan	således	i	hög	grad	påverkas	av	den	

nya	dataskyddsförordningen	GDPR.	

1.4 Syfte 

Syftet	 med	 denna	 uppsats	 är	 att	 undersöka	 hur	 försäkringsbolag	 har,	 utifrån	

meningsskapandets	 sju	egenskaper,	 arbetat	med	organisatoriskt	meningsskapande	vid	

en	externt	driven	förändringsprocess	med	stort	tolkningsutrymme.	

1.5 Frågeställning 

Hur	 arbetar	 försäkringsbolag	 med	 meningsskapande	 i	 förändringsprocesser	 för	 att	

implementera	regelverk	som	GDPR?	
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2. Teori 

2.1 Meningsskapande 

Weick	 (1995)	 menar	 att	 meningsskapande	 är	 som	 att	 se	 på	 “verkligheten	 som	 en	

pågående	 prestation	 som	 tar	 form	 när	 individer	 skapar	 retrospektiv	 mening	 av	 de	

situationer	 som	 de	 finner	 sina	 skapelser	 och	 sig	 själva	 i”	 (Weick	 1995,	 s.15).	

Meningsskapande	 är	 hur	 individer	 ger	 mening	 till	 sina	 upplevelser	 och	 hur	 de	

tillsammans	med	andra	skapar	världen	runt	sig	(Iveroth	&	Hallencreutz	2015).	Colville,	

Brown	 &	 Pye	 (2012)	 säger	 att	 meningsskapande	 är	 balanserat	 mellan	 tänkande	 och	

agerande.	 Syftet	 med	meningsskapande	 är	 att	 skapa	 förståelse	 för	 de	 händelser	 som	

upplevs	 och	 således	 strukturera	 omgivningen	 på	 ett	 meningsfullt	 sätt	 (Iveroth	 &	

Hallencreutz	2015). 

2.1.1 Organisatoriskt meningsskapande 

Utöver	att	se	på	meningsskapande	på	 individnivå	kan	det	även	ses	 i	en	organisatorisk	

kontext	 som	 kallas	 organisatoriskt	 meningsskapande	 (Starbuck	 &	 Milliken	 1988).	

Iveroth	 och	 Hallencreutz	 (2015)	 skriver	 att	 i	 organisatoriskt	meningsskapande	 ligger	

fokus	på	de	sociala	interaktioner	mellan	anställda	inom	organisationen	och	den	delade	

förståelse	anställda	får	av	dessa	interaktioner.		

Tillsammans	 tolkar	 individer	 organisationer	 med	 målet	 att	 skapa	 gemensam	 mening	

som	 leder	 till	 att	 arbetet	 i	 organisationerna	 förenklas	 och	 förtydligas	 (Maitlis	 2005;	

Stensaker,	 Falkenberg	 &	 Grønhaug	 2008).	 Meningsskapande	 är	 viktigt	 vid	

organisationsförändring	eftersom	det	kan	förändra	individers	upplevelse	och	förståelse	

för	förändringarna	(Iveroth	&	Hallencreutz	2015).	

2.1.2 Weicks sju egenskaper för meningsskapande 

Enligt	 Weick	 (1995)	 består	 meningsskapandeprocessen	 av	 sju	 egenskaper:	 identitet	

(identity),	 retrospektivt	 (retrospection),	 medskapande	 (enactment),	 socialt	 (social),	

pågående	(ongoing),	ledtrådar	(extract	cues	from	context)	och	rimlighet	(plausibility	over	

accuracy).	
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Identitet 

Identitet	är	en	stor	del	av	meningsskapandet	eftersom	individers	identitet	vinklar	deras	

uppfattning	 av	 deras	 omgivning	 vilket	 i	 sin	 tur	 påverkar	 deras	 agerande	 (Iveroth	 &	

Hallencreutz	 2015).	Weick	 (1995)	 skriver	 att	 beroende	 på	 vem	 individen	 är	 kommer	

individens	 tolkning	 av	 dess	 omgivning	 att	 förändras.	 Omgivningen	 formar	 i	 sin	 tur	

individers	 identitet	 och	 kan	 även	 leda	 till	 att	 individers	 identitet	 ifrågasätts	 (Weick,	

Sutcliffe	&	Obstfield	2005).	

När	 individers	 identitet	 ifrågasätts	 kan	 osäkerhet	 uppkomma	 gällande	 individernas	

identitet	(Iveroth	&	Hallencreutz	2015).	Sådana	situationer	kan	leda	till	att	identiteten	

omvandlas	och	förnyas		(Gioia	&	Chittipeddi	1991).	Det	möjliggör	även	för	individer	att	

ta	sig	an	nya	idéer	och	ny	mening	(Iveroth	&	Hallencreutz	2015).	

Retrospektivt 

Retrospektivt	 meningsskapande	 är	 att	 individer	 utgår	 från	 det	 de	 vet	 när	 de	 skapar	

mening	 (Mills	 &	 Weatherbee	 2006).	 Iveroth	 och	 Hallencreutz	 (2015)	 skriver	 att	

individer	 skapar	 mening	 av	 något	 först	 efter	 det	 har	 skett	 och	 inte	 medan	 det	 sker.	

Meningsfullhet	 uppnås	 alltså	 inte	 innan	 agerande,	 utan	 först	 efteråt	 (Iveroth	 &	

Hallencreutz	 2015).	 Iveroth	 och	 Hallencreutz	 (2015)	 nämner	 ett	 exempel	 på	 detta:	

individer	försöker	ofta	förklara	och	rationalisera	sitt	beteende	i	efterhand.	Detta	leder	i	

sin	tur	till	att	meningsskapande	är	jämförande	eftersom	individer	ger	det	som	händer	i	

nutiden	mening	genom	att	 jämföra	det	med	tidigare	händelser	(Mills,	Thurlow	&	Mills	

2010).	

Eftersom	 något	 förflutet	 uppmärksammas	 från	 nutiden,	 kommer	 nutiden	 påverka	 det	

som	upptäcks	när	individer	ser	tillbaka	på	det	förflutna	(Weick	1995).	Ett	problem	som	

kan	 uppstå	 vid	 retrospektivt	 meningsskapande	 är	 att	 det	 kan	 finnas	 för	många	 olika	

meningar	 och	 att	 det	 således	 uppstår	 förvirring	 (Weick	 1995).	 Individer	 behöver	

värderingar	och	klara	preferenser	 för	att	hjälpa	dem	 förstå	vad	 som	är	viktigt	 (Weick	

1995).	Tydliga	värderingar	tydliggör	vad	av	det	som	tidigare	hänt	som	är	viktigt,	vilket	i	

sin	 tur	 skapar	 förståelse	 av	 tidigare	 händelser	 (Weick	 1995).	 När	 individer	 upplever	

omvärlden	som	tydlig	och	rationell	upphör	individen	i	framtiden	med	att	skapa	mening	

retrospektivt	(Weick	1995).	
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Medskapande 

Iveroth	 och	 Hallencreutz	 (2015)	 skriver	 att	 meningsskapande	 inte	 kan	 ske	 utan	

skapande.	Detta	skapande	benämns	medskapande	eftersom	individer	själva	är	delaktiga	

i	skapandet	av	deras	omgivning	(Weick	1995;	Weick	&	Sutcliffe	2015).	Det	 finns	alltså	

inte	 någon	oberoende	 omgivning	 som	möjliggör	 eller	 begränsar	 individer,	utan	 det	 är	

individernas	 skapande	 som	 lägger	 grunden	 för	 de	 möjligheter	 och	 begränsningar	 de	

möter	i	sin	omgivning	(Weick	1995;	Maitlis	&	Sonenshein	2010;	Schwandt	2005;	Orton	

1996).	 Weick	 &	 Sutcliffe	 (2015)	 skriver	 att	 meningsskapande	 sällan	 är	 passivt	 utan	

handlar	om	individens	skapande	av	förståelse	för	den	situation	individen	redan	är	i,	och	

hur	individen	således	kan	påverka	situationen.	

Organisationer	 är	 en	 del	 av	 individers	 sociala	miljö	och	 eftersom	 individer	 skapar	 sin	

egna	sociala	miljö	leder	det	till	att	organisationer	blir	en	del	av	individers	eget	skapande	

(Iveroth	&	Hallencreutz	2015).	Alla	anställda	bidrar	med	sitt	eget	medskapande	till	att	

skapa	 den	 omgivning	 som	 organisationen	 upplevs	 existera	 i	 (Iveroth	 &	 Hallencreutz	

2015).	Det	är	individers	förståelse	och	skapande	som	skapar	organisationens	förståelse	

och	skapande.	

Socialt 

Individers	 sociala	 omgivning	 påverkar	 ofta	 meningsskapandet,	 till	 exempel	 påverkas	

individer	 av	 konversationer	med	 kollegor	 eller	 vänner	 (Iveroth	 &	 Hallencreutz	 2015;	

Weber	&	Glynn	2006).	Eftersom	individers	meningsskapande	påverkas	av	deras	sociala	

omgivning	 leder	det	 till	att	 individers	mening	måste	vara	meningsfullt	även	för	andra;	

på	grund	av	att	meningsskapandet	påverkas	av	det	sociala	påverkas	inte	bara	individen	

av	andra	utan	 individen	har	även	 inflytande	över	andras	meningsskapande	 (Iveroth	&	

Hallencreutz	2015;	Mills	&	Weatherbee	2006).	

Socialt	meningsskapande	kan	också	ske	genom	det	som	Iveroth	och	Hallencreutz	(2015,	

s.52)	kallar	“symboliska	interaktioner”,	interaktioner	med	till	exempel	regler	och	rutiner	

(Iveroth	&	Hallencreutz	2015).	Avsaknaden	av	symboliska	interaktioner	kan	dock	också	

leda	till	förändringar	och	meningsskapande	(Iveroth	&	Hallencreutz	2015).	

	



	

	 7	

Pågående 

Meningsskapande	 är	 en	 kontinuerlig	 process	 som	 aldrig	 börjar	 eller	 slutar,	 individer	

finner	nya	upplevelser	och	 ledtrådar	hela	 tiden	och	det	 leder	till	att	meningsskapande	

aldrig	 sker	utan	påverkan	 (Iveroth	&	Hallencreutz	2015).	 	Eftersom	meningsskapande	

ändras	 med	 tiden	 leder	 denna	 egenskap	 till	 att	 även	 förändring	 kan	 ses	 som	 en	

kontinuerlig	 process,	 något	 som	 chefer	 som	 planerar	 för	 förändring	 ibland	 ignorerar	

(Iveroth	&	Hallencreutz	2015).	

Individer	fördjupade	i	kontinuerliga	processer	ser	i	deras	omgivning	främst	det	som	kan	

påverka	dessa	processer	(Weick	1995).	Weick	(1995)	skriver	att	 individers	omgivning	

kan	 orsaka	 avbrott	 i	 processernas	 kontinuitet	 och	 dessa	 avbrott	 kan	 leda	 till	 att	

individers	meningsskapande	påverkas.	

Ledtrådar 

För	att	skapa	mening	använder	sig	 individer	av	signaler	som	kan	utgöras	av	 idéer	och	

handlingar,	dessa	kallas	ledtrådar	och	när	de	sammanförs	skapar	de	mening	(Iveroth	&	

Hallencreutz	 2015;	 Weick	 1995).	 Weick	 (1995)	 skriver	 att	 vid	 meningsskapande	

kopplas	en	viss	observation	till	något	mer	allmänt	som	förtydligar	meningen,	som	sedan	

förändrar	 det	 allmänna:	 “det	 abstrakta	 och	 det	 konkreta	 informerar	 och	 konstruerar	

således	varandra”	(Weick	1995,	s.51).	

Ledtrådar	och	deras	utformning	påverkas	av	kontext	både	när	de	utformas	och	när	de	

tolkas	(Weick	1995).	Oavsett	hur	dessa	ledtrådar	utformas	och	tolkas	är	individers	tillit	

till	 ledtrådarna	 det	 viktiga	 på	 grund	 av	 ledtrådars	 förmåga	 att	 sammankoppla	 olika	

beståndsdelar	 i	 den	 meningsskapande	 processen	 (Weick	 1995).	 Ledtrådar	 ökar	

rimlighetsgraden	 (Mills	 &	 Weatherbee	 2006)	 och	 Weick	 (1995)	 poängterar	 att	

individens	tillit	är	viktigt	eftersom	om	något	 förväntas	hända	kommer	 individen	agera	

på	ett	sådant	sätt	att	det	som	förväntas	hända	kommer	hända.	Ledtrådar	är	alltså	något	

av	en	självuppfyllande	profetia.	

Rimlighet 

Händelser	förstås	inte	alltid	på	samma	sätt	eftersom	meningsskapande	inte	är	rationellt	

(Mills	&	Weatherbee	2006).	Weick	(1995)	skriver	att	noggrannhet	inte	är	av	värde	när	

det	används	för	att	förklara	en	vinklad	nutid,	som	i	sin	tur	är	kopplad	till	ett	i	efterhand	

redigerat	förflutet.	Meningsskapande	strävar	efter	att	vara	så	rimligt	som	möjligt	istället	
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för	 så	 noggrant	 som	möjligt	 (Weick	 1995).	 Individer	 föredrar	 information	 de	 tror	 är	

rimlig	 istället	 för	exakt	rätt,	eftersom	information	som	ökar	rimligheten	gör	saker	mer	

lättförståeliga	än	de	var	tidigare	(Iveroth	&	Hallencreutz	2015).	

Iveroth	 &	 Hallencreutz	 (2015)	 skriver	 att	 rimlighetsgraden	 av	 något	 ökar	 då	 det	

kongruerar	med	den	enskilda	individens	kunskap,	men	också	när	det	stämmer	överens	

med	 andra	 individer.	 Dock	 kan	 något	 som	 anses	 vara	 rimligt	 av	 en	 grupp	 i	 en	

organisation	 ses	 som	 orimligt	 av	 en	 annan	 grupp	 utanför	 organisationen	 (Iveroth	 &	

Hallencreutz	2015).	

2.2 Teorireflektion 
En	kritik	mot	meningsskapandeteorin	är	att	dess	process	är	relativt	oklar	(Sandberg	&	

Tsoukas	 2015).	 Trots	 att	 meningsskapande	 inte	 är	 samma	 sak	 som	 tolkning	 (Weick	

1995),	 är	 skapandet	 och	 tolkandet	 ofta	 sammankopplade	 vid	 studier	 på	

meningsskapandet	 (Sandberg	 &	 Tsoukas	 2015).	 Meningsskapandeteorin	 har	 också	

kritiserats	 för	 att	 även	 begreppet	 “förståelse”	 är	 oklart	 och	 inte	 tillräckligt	 utarbetat	

(Sandberg	&	Tsoukas	2015).	Trots	att	Weick	skrivit	mycket	om	meningsskapande,	har	

han	undvikit	att	konkret	definiera	“förståelse”-begreppet	utan	ger	begreppet	flera	olika	

betydelser	(Sandberg	&	Tsoukas	2015).	

En	annan	kritik	är	att	meningsskapande	endast	ses	som	retrospektivt	meningsskapande,	

på	kostnad	av	det	prospektiva	meningsskapandet	(Sandberg	&	Tsoukas	2015).	Sandberg	

och	Tsoukas	(2015)	skriver	också	att	trots	att	Weick	medger	att	hur	människor	agerar	

påverkas	 av	 tankar	 om	 framtiden,	 anser	 Weick	 att	 tankarna	 uppkommer	 från	

retrospektivt	 meningsskapande.	 Weick	 (1969)	 anser	 att	 meningen	 av	 framtida	

händelser	endast	kan	förstås	om	“individen	ser	på	dem	som	redan	förflutna	händelser”	

(Weick	 1969,	 s.	 66).	 Trots	 att	 prospektivt	meningsskapande	medges	 existera,	 är	 dess	

betydelse	nedtonad,	eftersom	det	anses	att	prospektivt	meningsskapande	är	härlett	från	

retrospektivt	meningsskapande	(Sandberg	&	Tsoukas	2015).	

Weicks	meningsskapandeteori	har	också	kritiserats	för	att	den	inte	fokuserar	tillräckligt	

på	till	exempel	struktur	och	makt	(Mills,	Thurlow	&	Mills	2010).	Mills	och	Weatherbee	

(2006)	 skriver	 att	makt	 är	 en	 viktig	 och	 försummad	 del	 av	Weicks	meningsskapande	

process.	Det	finns	till	exempel	studier	(Mills	2003;	Mills	&	Mills	2004)	som	visar	på	att	
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Krav på förändring 

Meningsskapandets sju egenskaper 

Förändringsprocess 

när	 individer	med	 olika	mycket	makt	 skapar	mening	 är	 det	meningen	 av	 den	 individ	

med	mest	makt	som	accepteras	(Mills	&	Weatherbee	2006).	

2.3 Analysmodell 
Analysmodellen	 som	 har	 använts	 i	 den	 här	 studien	 (se	 figur	 1)	 är	 utformad	 efter	

studiens	 syfte	 och	 frågeställning	 kombinerat	 med	 den	 teori	 som	 används.	

Analysmodellen	 utgår	 från	 krav	 på	 förändring	 som	 sedan	 tillsammans	 med	

meningsskapandets	 sju	 egenskaper	 leder	 till	 en	 förändringsprocess.	 I	 den	 här	 studien	

används	 införandet	 av	 den	 nya	 dataskyddsförordningen	GDPR	 som	 ett	 instrument	 för	

att	undersöka	hur	meningsskapande	kan	se	ut	vid	externt	drivna	förändringsprocesser.	

Eftersom	 meningsskapandet	 även	 påverkas	 av	 själva	 förändringsprocessen	 så	

samverkar	dessa	ömsesidigt	i	analysmodellen. 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figur 1 – Analysmodell. Källa: Egen 
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3. Metod 

3.1 Metodval 
För	 att	 kunna	 uppfylla	 syftet	 och	 besvara	 frågeställningen	 krävs	 det	 insikt	 i	 hur	 de	

undersökta	bolagen	har	arbetat	med	att	skapa	mening	vid	den	förändringsprocess	som	

övergången	till	GDPR	innebär.	För	att	erhålla	sådant	underlag	i	en	exploratorisk	studie	

som	denna	 lämpar	 sig	 en	 kvalitativ	metod	 bäst,	 eftersom	 en	 kvalitativ	metod	ofta	 ger	

data	 som	 är	mer	 detalj-	 och	 innehållsrik	 jämfört	med	 data	 från	 en	 kvantitativ	metod	

(Saunders,	Lewis	&	Thornhill	2012).	Detta	ökar	i	sin	tur	möjligheten	till	insikter	i	ämnet	

som	kan	analyseras	och	dras	slutsatser	från.	Den	meningsskapande	teorins	utformning	

innebär	 också	 att	 den	 kan	 vara	 svår	 att	 kvantifiera,	 vilket	 leder	 till	 att	 ett	 kvalitativt	

tillvägagångssätt	är	att	föredra. 

3.2 Datainsamling 
Den	 forskningsmetod	 som	 använts	 är	 semistrukturerade	 intervjuer,	 som	 enligt	

Saunders,	 Lewis	 och	 Thornhill	 (2012)	 kan	 definieras	 som	 djupgående	 och	

ostrukturerade	 intervjuer,	 som	 till	 skillnad	 från	 strukturerade	 intervjuer	 inte	 är	

standardiserade.	 Att	 de	 inte	 är	 standardiserade	 innebär	 att	 intervjuarna	 endast	

förbereder	 sig	 inför	 intervjun	med	 ämnen	 och	 nyckelfrågor,	 som	 bidrar	 till	 relevanta	

svar	sett	 till	 forskningsfrågan,	men	 låter	 intervjun	och	konversationen	 i	övrigt	 flyta	på	

fritt	 med	 följdfrågor	 eller	 andra	 intressanta	 frågor	 utifrån	 aspekter	 som	 dyker	 upp	

under	 intervjuns	gång	(Saunders,	Lewis	&	Thornhill	2012).	En	 fördel	med	att	använda	

sig	 av	 semistrukturerade	 intervjuer	 och	 den	 flexibilitet	 det	 innebär	 är	 att	 det	 ger	 en	

möjlighet	att	även	ha	respondenternas	synvinkel	i	åtanke	och	på	så	sätt	kunna	reflektera	

över	samt	diskutera	sådant	som	intervjuarna	inte	tänkt	på	innan	intervjuerna.	

De	 ämnen	 och	 nyckelfrågor	 som	 använts	 under	 intervjuerna	 utgår	 från	 den	 redan	

utvecklade	 teorin	 meningsskapande,	 detta	 tillvägagångssätt	 innebär	 att	 uppsatsens	

utformning	och	metod	är	mer	deduktiv	än	induktiv	(Saunders,	Lewis	&	Thornhill	2012).	

Då	 meningsskapande	 är	 en	 process	 där	 själva	 meningen	 skapas	 i	 efterhand	 (Weick	

1995)	 lämpar	 sig	 intervjuer	väl	 som	metod	 för	att	kunna	undersöka	 fenomenet.	Detta	

för	att	intervjuer	underlättar	för	respondenter	att	återge	sin	berättelse	och	tolkning	av	

den	meningsskapande	 processen	 på	 ett	mer	 övergripande	 sätt,	 eftersom	 intervjuer	 är	

mer	flexibla	än	till	exempel	strukturerade	enkäter.	
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Intervjuerna	 spelades	 in	 för	 att	 intervjuarna	 bättre	 skulle	 kunna	 koncentrera	 sig	 på	

samtalet,	istället	för	att	behöva	anteckna	allt	under	tiden,	och	på	så	sätt	få	ut	så	mycket	

som	möjligt	av	 intervjuerna.	 Inspelningarna	betyder	också	att	 inte	bara	vad	som	sades	

finns	 inspelat,	men	även	på	vilket	sätt	det	sades,	vilket	kan	vara	värdefull	 information	

(Saunders,	 Lewis	 &	 Thornhill	 2012).	 	Mindre	 noteringar	 gjordes	 dock	 under	

intervjuerna	 för	 att	 komma	 ihåg	 vad	 som	 redan	 behandlats,	men	 även	 för	 att	 komma	

ihåg	funderingar	och	tankar	som	intervjuarna	kommer	på	under	samtalet.	De	inspelade	

intervjuerna	transkriberades	sedan	efter	varje	 intervju	på	ett	sådant	sätt	som	passade	

studien:	ordagrant,	men	 verbala	 avbrott	 såsom	 till	 exempel	 “eh”,	 “hmm”	och	 liknande	

utelämnades,	och	det	skrevs	bara	kort	om	irrelevanta	saker	som	inte	hade	med	ämnet	i	

sig	att	göra.	

Datainsamlingen	 har	 skett	 i	 linje	 med	 Vetenskapsrådets	 forskningsetiska	 principer	 i	

humanistisk-samhällsvetenskaplig	 forskning.	 Dessa	 principer	 är	 informationskravet,	

samtyckeskravet,	 konfidentialitetskravet	 och	 	nyttjandekravet	 (Vetenskapsrådet	 2018).	

Informationskravet	 har	 beaktats	 genom	 att	 respondenterna	 informerats	 om	

forskningsuppgiftens	syfte,	samtyckeskravet	genom	att	respondenterna	deltagit	frivilligt,	

konfidentialitetskravet	genom	att	eventuellt	känslig	information	behandlats	med	största	

möjliga	 konfidentialitet	 och	 nyttjandekravet	 genom	 att	 den	 insamlade	 informationen	

enbart	använts	för	forskningsändamålet. 

3.3 Urval 
Valet	 av	 relevanta	 respondenter	är	en	 förutsättning	 för	att	datainsamlingen	genom	de	

semistrukturerade	 intervjuerna	 ska	 ge	 den	 data	 som	 behövs	 för	 att	 kunna	 besvara	

uppsatsens	 frågeställning.	För	att	datainsamlingen	skulle	uppnå	hög	kvalitet	 användes	

ett	 målinriktat	 urval,	 som	 enligt	 Bryman	 (2011)	 är	 när	 relevanta	 respondenter	

strategiskt	väljs	utifrån	forskningsfrågan.	Urvalet	gick	till	så	att	det	söktes	kontakt	med	

relevanta	 medarbetare	 på	 olika	 Länsförsäkringsbolag	 som	 arbetar	 med	

förändringsprocessen	inför	GDPR	och	en	förfrågan	om	att	intervjua	dem	framfördes.	De	

respondenter	 som	 det	 togs	 kontakt	 med	 är	 alla	 nyckelpersoner	 som	 har	 varit	 väl	

involverade	 och	 som	 har	 god	 insyn	 i	 processen	 som	 övergången	 till	 den	 nya	

dataskyddsförordningen	GDPR	inneburit,	detta	för	att	få	en	bra	grund	med	hög	kvalitet	i	

datainsamlingen.	 Vid	 en	 av	 intervjuerna	 tog	 respondenten	 även	med	 två	 kollegor	 till	
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intervjun.	Dessa	två	kollegor	var	även	de	väl	involverade	i	arbetet	med	GDPR,	vilket	gav	

fler	personers	syn	på	processen	och	inte	bara	den	ursprungliga	respondentens.	

Respondenterna	består	av	tre	respondenter	på	Länsförsäkringar	Uppsala	(LF	Uppsala)	

som	 ingår	 i	 projektgruppen	 för	 införandet	 av	 GDPR	 och	 arbetar	 som	 projektledare,	

GDPR-kontaktperson	 respektive	 informationssäkerhetsansvarig,	 dessa	 tre	 hölls	 det	 en	

gruppintervju	med.	På	Länsförsäkringar	Bergslagen	(LF	Bergslagen)	hölls	det	en	enskild	

intervju	 med	 en	 respondent	 som	 arbetar	 som	 projektledare	 för	 GDPR	 samt	 som	

Compliance	officer	på	bolaget.	

Tabell 1 – Sammanställning av studiens respondenter. 

Bolag Namn Befattning/Roll Datum 

Länsförsäkringar 
Uppsala 

Mari Lundén Projektledare GDPR (A) 
2018-05-08 Monica Ericsson GDPR-kontakt 

Camilla Aspius Informationssäkerhetsansvarig 

Länsförsäkringar 
Bergslagen 

Håkan Liljestrand Projektledare GDPR (B) 
Compliance Officer 2018-05-04 

 

3.4 Operationalisering 

För	 att	 kunna	 uppfylla	 uppsatsens	 syfte	 och	 besvara	 dess	 frågeställning	 har	 det	 vid	

framställningen	 av	 intervjuunderlaget,	 som	 omfattar	 ämnen	 och	 nyckelfrågor	 som	

använts	 under	 intervjuerna	 (se	 bilaga	 1),	 utgåtts	 från	 Karl	 Weicks	 (1995)	 teori	 om	

meningsskapande	 och	 dess	 sju	 egenskaper.	 Dessa	 teoretiska	 egenskaper	 som	 kan	 ses	

som	 aktiviteter	 i	 meningsskapandeprocessen	 har	 sedan	 utvecklats	 till	 mer	 praktiska	

frågor,	 i	 den	 här	 studien	 relaterade	 till	 GDPR	 som	 använts	 som	 instrument	 för	 att	

undersöka	meningsskapande	vid	en	externt	driven	förändringsprocess.	Dessa	frågor	har	

för	avsikt	att	beröra	de	sju	egenskaperna	i	teorin	om	meningsskapande.	

I	 operationaliseringstabellen	 (se	 tabell	 2)	 presenteras	 frågorna	 som	 ingick	 i	

frågeunderlaget,	vad	dessa	frågor	avser	att	besvara	samt	vilken	eller	vilka	i	huvudsak	av	

meningsskapandets	 sju	egenskaper	 som	går	att	härleda	 till	 en	viss	 fråga.	 	Vissa	 frågor	

går	att	härleda	till	mer	än	en	egenskap	och	egenskaperna	som	nämns	på	en	viss	fråga	är	

heller	 inte	 helt	 uteslutande,	 detta	 eftersom	de	 sju	 egenskaperna	 relaterar	 till	 och	 kan	

samverka	med	varandra	(Weick	1995).	
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Tabell 2 – Operationaliseringstabell. 

Fråga Syfte Egenskap 

Vad för förändringar har GDPR 
inneburit för bolaget? 

Syftet med denna fråga var att få svar på hur de 
arbetat med GDPR och vilka förändringar som 
genomförts. 

Identitet 

Har ni en gemensam syn på 
GDPR inom Länsförsäkringar? 

Syftet med denna fråga var att få svar på om 
tolkningen av GDPR skiljer sig mellan bolagen 
eller inte. 

Identitet 
Medskapande 

Hur har ni gått tillväga för att 
skapa en samstämmig 
uppfattning om GDPR? 

Syftet med denna fråga var att få svar på hur de 
arbetat med den gemensamma tolkningen av 
GDPR. 

Medskapande 
Socialt 

Hur har planeringen inför GDPR 
gått till? 
 

Syftet med denna fråga var att få svar på var och 
hur planeringen inför GDPR har skett. 

Medskapande 
Socialt 

Ledtrådar 
Rimlighet 

Hur gick ni tillväga med att 
verkställa de planerade 
förändringarna? 

Syftet med denna fråga var att få svar på hur de 
arbetat med att verkställa förändringarna som 
planerats. 

Medskapande 
Socialt 

Pågående 
Ledtrådar 
Rimlighet 

Vid planeringen av övergången 
till GDPR, beaktades eventuella 
andra liknande omställningar? 

Syftet med denna fråga var att få svar på om och 
hur de använt sig av tidigare erfarenheter från 
andra förändringsprocesser. 

Retrospektivt 

I vilken utsträckning har ni 
observerat/samarbetat med 
andra bolag i arbetet med 
GDPR? 

Syftet med denna fråga var att få svar på om och 
hur de samarbetat med andra bolag. 

Identitet 
Socialt 

Hur har förändringarna inför 
GDPR utvärderats? 

Syftet med denna fråga var att få svar på hur de 
arbetat med att utvärdera och således följa upp 
förändringar som genomförts. 

Retrospektivt 
Medskapande 

Pågående 

Har tolkningen av GDPR 
ändrats under vägen? 

Syftet med denna fråga var att få svar på om de 
haft en klar bild av förändringsprocessen från 
början eller om den utvecklats efter hand. 

Pågående 

Är det någon särskild del av 
GDPR som kan visa sig vara 
särskilt komplicerad för ett 
försäkringsbolag? 

Syftet med denna fråga var att få svar på om de 
ansåg att någon del av GDPR eller 
förändringsprocessen utmärkte sig för 
försäkringsbolag. 

Identitet 

 



	

	 14	

3.5 Dataanalys 

Inför	analysen	av	den	data	som	samlats	in	genom	de	semistrukturerade	intervjuerna	har	

det	 utgåtts	 från	 anteckningarna	 från	 intervjuerna	 och	 transkriberingarna	 som	 gjordes	

efter	varje	intervju.	Därefter	gjordes	en	summering	av	varje	transkribering	för	att	få	en	

tydligare	 översikt	 av	 den	 data	 som	 erhållits	 under	 intervjun	 (Saunders,	 Lewis	 &	

Thornhill	2012).	 I	dessa	 summeringar	 identifierades	och	noterades	huvudpunkter	och	

andra	 relevanta	 begrepp	 och	 teman,	 såväl	 enstaka	 som	 återkommande,	 som	 kommit	

fram	 under	 intervjuerna	 och	 förklarar	 respondenternas	 tolkning	 av	 den	

meningsskapande	 processen.	 Därefter	 kategoriserades	 datan	 och	 analyserades	 enligt	

analysmodellen	 (se	 figur	 1)	 utifrån	 den	meningsskapande	 processens	 sju	 egenskaper	

genom	 att	 leta	 mönster	 och	 samband	 mellan	 begreppen	 och	 temana	 från	 de	 olika	

intervjuerna	för	att	sedan	återkoppla	till	teorin. 

3.6 Metoddiskussion 
För	 att	 kunna	 samla	 in	 den	 data	 som	 behövdes	 för	 att	 kunna	 besvara	 uppsatsens	

frågeställning	och	 uppnå	 dess	 syfte	 lämpade	 sig	 en	 kvalitativ	metod	 bäst	 eftersom	 en	

kvalitativ	metod	 enligt	 Saunders,	 Lewis	och	Thornhill	 (2012)	 ofta	 ger	mer	detalj-	 och	

innehållsrika	 data	 än	 med	 en	 kvantitativ	 metod.	 Den	 datainsamlingsmetod	 som	

användes	 var	 semistrukturerade	 intervjuer,	 ett	 relativt	 flexibelt	 tillvägagångssätt	 som	

passade	bra	för	att	erhålla	den	data	som	önskades.	Det	finns	dock	en	risk	att	det	genom	

att	 använda	 semistrukturerade	 intervjuer	 där	 det	 utgåtts	 från	 ett	 frågeunderlag,	men	

sedan	anpassat	frågorna	under	intervjun,	kan	ha	negativt	påverkat	den	data	som	erhölls.	

Trovärdigheten	 i	data	 insamlad	genom	semistrukturerade	 intervjuer	skriver	Saunders,	

Lewis	och	Thornhill	(2012)	kan	påverkas	av	tre	olika	typer	av	bias:	intervjuarbias,	som	

innebär	 att	 intervjuarna	 påverkar	 svaren	 genom	 sättet	 de	 genomför	 intervjun	 på;	

respondentbias,	som	innebär	att	respondenten	inte	svarar	sanningsenligt	eller	undviker	

att	berätta	om	sådant	som	kan	få	respondenten	eller	organisationen	att	framstå	i	dålig	

dager;	 och	 deltagarbias,	 som	 innebär	 att	 urvalet	 kan	 påverkas	 av	 att	 relevanta	

respondenter	undviker	att	delta	till	exempel	på	grund	av	tidsbrist.	

För	att	undvika	de	olika	typer	av	bias	så	gott	som	möjligt	försökte	intervjuarna	först	och	

främst	få	respondenterna	att	lita	på	dem	genom	att	berätta	om	syftet	med	intervjun	och	

uppsatsen.	Intervjuarna	såg	även	till	att	inte	ställa	ledande	frågor	som	kunde	inneburit	
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att	respondenterna	svarat	utefter	vad	de	trodde	intervjuarna	ville	höra,	men	den	risken	

är	svår	att	undvika	helt.	Frågorna	utformades	på	ett	sådant	sätt	som	minimerar	risken	

att	 en	 respondent	 undvek	 att	 svara	 eller	 svarade	 icke	 sanningsenligt.	 Det	 finns	 också	

alltid	 en	 risk	 att	 den	 tolkning	 som	 görs	 av	 det	 respondenterna	 säger	 inte	 stämmer	

överens	 med	 det	 respondenten	 menade,	 men	 för	 att	 minimera	 denna	 risken	 såg	

intervjuarna	till	att	bringa	klarhet	i	oklarheter	redan	under	intervjun	om	det	var	något	

de	var	 fundersamma	över.	Bias	gällande	urvalet	var	 inte	ett	betydande	problem	då	de	

flesta	av	de	potentiella	respondenter	som	ansågs	vara	relevanta	och	kontaktades	även	

var	villiga	att	ställa	upp	på	en	intervju.	

Datainsamlingen	 skedde	 genom	 respondenter	 på	 två	 separata	 bolag	 inom	 samma	

bolagsgrupp.	 Syftet	 med	 detta	 tillvägagångssätt	 var	 att	 erhålla	 data	 med	 en	 bredare	

grund	från	fler	synvinklar	än	att	bara	undersöka	en	enhet	i	bolagsgruppen.	Avsikten	var	

inte	 att	 göra	 en	 direkt	 jämförelse	mellan	 de	 två,	 även	 om	 likheter	 och	 skillnader	 har	

beaktats.	 En	 av	 intervjuerna	 var	 i	 form	 av	 en	 gruppintervju	 med	 flera	 deltagare,	 ett	

tillvägagångssätt	som	Saunders,	Lewis	och	Thornhill	(2012)	skriver	kan	innebära	risker	

i	 att	 respondenterna	 påverkar	 varandras	 svar	 eller	 att	 någon	 eller	 några	 av	

respondenterna	 är	 dominerande	 i	 intervjun.	 För	 att	 motverka	 dessa	 risker	 såg	

intervjuarna	till	att	den	respondent	som	ansåg	sig	bäst	 lämpad	på	att	svara	på	en	viss	

fråga	 fick	 göra	 det,	 samtidigt	 som	 eventuella	 meningsskiljaktigheter	 mellan	

respondenterna	togs	i	beaktning.	Intervjuarna	såg	även	till	att	fördela	frågorna	till	olika	

respondenter	 beroende	 på	 typ	 av	 fråga	 och	 om	 det	 fanns	 en	 tendens	 att	 samma	

respondent	återkommande	besvarade	frågorna	som	ställdes.	

Målet	med	den	metod	som	använts	var	att	erhålla	detaljerade	data	 från	de	undersökta	

enheterna.	 Tolkning	 av	 den	meningsskapande	 processen	 på	 de	 undersökta	 enheterna	

ska	 inte	 ses	 som	 en	 avbild	 av	 processen,	 utan	 den	 data	 som	 samlats	 in	 utgår	 från	

respondenternas	tolkning	som	sedan	har	tolkats	och	analyserats	utifrån	teorin.	
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4. Resultat 

4.1 Länsförsäkringar 
Länsförsäkringsgruppen	består	av	23	självständiga	och	kundägda	länsförsäkringsbolag	

som	agerar	på	varsitt	geografiskt	område.	De	23	 länsförsäkringsbolagen	äger	 i	 sin	 tur	

det	 gemensamägda	 dotterbolaget	 Länsförsäkringar	 AB	 som	 de	 samverkar	 genom.	

Länsförsäkringar	 är	 aktiva	 inom	 områdena	 försäkring,	 bank	 och	 fastighetsförmedling.	

(Länsförsäkringar	2018)	

De	 två	 intervjuade	 företagen,	 Länsförsäkringar	 Uppsala	 och	 Länsförsäkringar	

Bergslagen,	är	uppdelade	 i	varsin	underrubrik	 för	att	lättare	kunna	skilja	på	bolag	och	

respondenter	och	således	underlätta	läsandet.	

4.2 Länsförsäkringar Uppsala 
På	 Länsförsäkringar	 Uppsala	 (LF	 Uppsala)	 berättar	 Projektledare	 A,	 som	 är	

projektledare	 för	 införandet	 av	 GDPR	 på	 sakförsäkringsdelen	 på	 bolaget,	 att	 hon	

tillsammans	med	 i	huvudsak	 två	 andra	 samt	 en	 projektägare	 ingår	 i	 en	 projektgrupp.	

Hon	 berättar	 vidare	 att	 efter	 beslutet	 fattades	 2016	 om	 att	 EU	 skulle	 införa	 en	 ny	

dataskyddsförordning	bestämde	Länsbolagsgruppen	att	de	skulle	starta	upp	ett	projekt	

inför	detta,	det	gjordes	på	det	gemensamägda	serviceaktiebolaget	Länsförsäkringar	AB	

(hädanefter	 benämnt	 LFAB)	 i	 Stockholm.	 Även	 om	 alla	 Länsförsäkringsbolag	 är	 egna	

bolag	som	fattar	egna	beslut	så	har	de	LFAB	där	de	samarbetar	(Projektledare	A).		

Projektledare	A	berättar	att	detta	huvudprojekt	på	LFAB	omfattade	bland	annat	att	göra	

gapanalyser	 för	 att	 undersöka	 hur	 Länsförsäkringar	 låg	 till	 utifrån	de	 krav	 som	GDPR	

kommer	 att	 innebära	 och	 sedan	 även	 undersöka	 vad	 Länsförsäkringsbolagen	 behöver	

göra	lokalt	för	att	verksamheten	ska	vara	förenlig	med	den	nya	dataskyddsförordningen,	

inför	 detta	 har	 ett	 antal	 jurister	 och	 GDPR-konsulter	 anlitats.	 GDPR-kontakten	 på	 LF	

Uppsala	 berättar	 att	 Länsförsäkringar	Stockholm	 ingick	 i	 ett	 pilotprojekt	 hösten	 2016	

inför	 införandet	 av	 GDPR	 och	 så	 började	 LF	 Uppsala	 med	 sitt	 arbete	 lokalt	 i	 januari	

2017.	

Projektet	 med	 de	 förändringar	 som	 Länsförsäkringsbolagen	 behöver	 genomföra	 är	

uppdelat	i	sex	olika	leveranspaket	som	Länsförsäkringsbolagen	får	till	sig	(Projektledare	

A).	 Inför	 dessa	 leveranser	 berättar	 Projektledare	A	 att	 det	 hållits	möten	 där	 cirka	 två	
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stycken	från	varje	Länsförsäkringsbolag	deltagit.	LF	Uppsala	hade	då	uppsatsen	skrevs	

erhållit	fem	av	dessa	sex	paket,	det	sjätte	och	sista	kommer	att	komma	hösten	2018	och	

innehåller	 sådant	 som	 inte	 nödvändigtvis	 måste	 vara	 i	 ordning	 då	 den	 nya	

dataskyddsförordningen	 börjar	 gälla	 25	maj	 2018	 (Projektledare	 A).	 GDPR-kontakten	

berättar	 att	 de	 varje	 månad	 fått	 svara	 på	 en	 uppföljningsenkät	 för	 att	 återkoppla	 till	

projektet,	detta	för	att	se	hur	de	ligger	till	i	förhållande	till	de	leveranser	de	erhållit.	Efter	

de	 erhållit	 ett	 sådant	 leveranspaket	 har	 de	 på	 det	 lokala	 bolaget	 analyserat	 vad	 de	

behöver	göra	genom	att	applicera	förändringarna	på	sin	verksamhet	(Projektledare	A).	

Projektledare	A	menar	att	det	är	viktigt	att	följa	regelverket	men	samtidigt	så	måste	de	

ha	en	arbetsprocess	och	ett	arbetsflöde	som	fungerar	 för	alla	medarbetare	på	bolaget,	

kraven	som	ställs	på	medarbetarna	får	inte	vara	helt	hopplösa	att	uppnå.	

Projektledare	 A	 berättar	 att	 de	 i	 arbetet	 med	 GDPR	 arbetar	 enligt	 en	

projektstyrningsmodell,	en	metod	som	hon	använder	sig	av	på	alla	projekt	då	hon	har	

erfarenhet	 av	 att	 detta	 tillvägagångssätt	 fungerar.	 Ett	 tidigare	 regelverksprojekt	 hon	

varit	involverad	i	var	Solvens	II,	varifrån	hon	fick	erfarenheter	som	hon	har	kunnat	dra	

nytta	av	under	GDPR-projektet.	Informationssäkerhetsansvarig	som	har	varit	delaktig	i	

GDPR-projektet	 sen	 det	 startade	 på	 LF	 Uppsala	 i	 januari	 2017,	 berättar	 att	 även	 om	

Solvens	 II-projektet	 var	 ett	 större	 projekt	 som	 höll	 på	 betydligt	 längre	 så	 skiljer	 sig	

GDPR-projektet	genom	att	det	involverar	alla	medarbetare	på	något	sätt,	vilket	Solvens	

II-projektet	inte	gjorde.		

GDPR-kontakten	berättar	att	det	som	projektgruppen	arbetat	med	och	kommit	fram	till	

utifrån	direktiven	bryts	sedan	ned	på	medarbetarnivå	och	appliceras	och	verkställs	på	

verksamhetens	olika	enheter.	Hon	berättar	vidare	att	en	kontaktperson	utsågs	på	varje	

enhet	 och	 som	 fungerar	 som	 mottagare	 av	 arbetsuppgifter	 från	 projektet,	

arbetsuppgifter	 som	 sedan	 tilldelas	 någon	 lämplig	 på	 enheten.	 Kontaktpersonerna	

rapporterar	 sedan	 tillbaka	 till	 projektgruppen	 om	 hur	 arbetet	 fortskrider	

(Informationssäkerhetsansvarig).	 Projektledare	 A	 menar	 att	 användningen	 av	

kontaktpersoner	 är	 ett	 sätt	 att	 skapa	 delaktighet	 för	 att	 få	 fler	 personer	 involverade	 i	

arbetet	 då	 projektgruppen	 behöver	 hjälp	 att	 sprida	 informationen	 då	 projektgruppen	

själva	inte	har	möjlighet	att	delta	i	alla	gruppmöten	på	alla	enheter.	

På	 LF	 Uppsala	 har	 det	 under	 tiden	 med	 arbetet	 inför	 GDPR	 arrangerats	 ett	 antal	

mottagningar	 för	 de	 anställda	 där	 de	 i	 början	 kunde	 ställa	 allmänna	 frågor	 eller	
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funderingar	de	hade,	för	att	sedan	efter	de	olika	delleveranserna	rikta	in	mottagningen	

med	information	om	ett	visst	aktuellt	tema	(GDPR-kontakt).	Projektledare	A	berättar	att	

utöver	 dessa	 mottagningar	 så	 har	 de	 anställda	 möjlighet	 att	 ställa	 frågor	 till	

projektgruppen	 när	 som.	 Hon	 berättar	 vidare	 att	 de	 även	 kommer	 ha	 en	

funktionsbrevlåda	 i	 Outlook	 där	 frågor	 kan	 ställas,	 en	 funktionsbrevlåda	 som	 också	

kommer	 att	 användas	 då	 kunder	 enligt	 den	 nya	 dataskyddsförordningen	 till	 exempel	

begär	registerutdrag	eller	rättelse	av	uppgifter.	

Det	har	även	utvecklats	en	grundutbildning	om	GDPR	som	alla	anställda	ska	genomföra	

berättar	Projektledare	A,	en	utbildning	som	de	ska	genomgå	och	klara	av	varje	år,	detta	

för	 att	 se	 till	 att	 de	 anställda	 arbetar	 korrekt	 enligt	 GDPR.	

Informationssäkerhetsansvarig	 menar	 att	 efter	 hand	 så	 ska	 de	 anställda	 inte	 behöva	

fundera	på	förändringarna	som	GDPR	innebär,	utan	det	ska	bli	ett	inarbetat	arbetssätt,	

det	 ska	 vara	 lätt	 att	 göra	 rätt.	 GDPR-kontakten	 berättar	 även	 att	 det	 ska	 komma	 en	

policy	 med	 en	 handbok	 om	 GDPR	 till	 hösten	 2018,	 den	 ska	 kunna	 användas	 som	 en	

uppslagsbok	 gällande	 frågor	 om	 den	 nya	 dataskyddsförordningen	 och	 kommer	 vara	

tillgänglig	 för	 alla	 medarbetare.	 Informationssäkerhetsansvarig	 menar	 att	

sanktionsmöjligheterna	som	GDPR	kommer	att	ge	Datainspektionen	har	bidragit	till	att	

alla	medarbetare	förstår	vikten	av	att	arbeta	förenligt	med	lagstiftningen.	Projektledare	

A	berättar	även	att	hon	tror	att	hela	försäkringsbranschen	tar	GDPR	på	större	allvar	än	

PUL	i	och	med	att	Datainspektionen	nu	kommer	ha	möjlighet	att	ge	ut	sanktionsavgifter,	

så	det	är	viktigt	att	bolagen	gör	rätt	nu.	

Arbetet	 med	 förändringarna	 inför	 GDPR	 berättar	 Projektledare	 A	 främst	 har	 skett	

individuellt	 ute	 på	 länsbolagen,	 men	 utifrån	 direktiv	 genom	 de	 leveranspaketen	 de	

erhållit	 från	 LFAB;	 tolkningen	 av	 den	 nya	 dataskyddsförordningen	 har	 således	

huvudsakligen	skett	inom	det	gemensamma	projektet	på	LFAB.	Projektledare	A	berättar	

vidare	att	även	om	arbetet	 främst	skett	 individuellt	på	 länsbolagen	så	har	det	även	till	

viss	 del	 samarbetats	 inom	Länsförsäkringsgruppen,	 bland	 annat	 genom	en	 gemensam	

digital	yta	där	de	kunnat	ge	goda	exempel	eller	frågat	hur	andra	har	resonerat.	Detta	är	

möjligt	 då	 de	 olika	 länsbolagen	 inte	 direkt	 konkurrerar	 med	 varandra	 eftersom	 de	

endast	får	vara	verksamma	i	sitt	eget	län	(Projektledare	A).	LF	Uppsala	har	däremot	inte	

haft	 något	 direkt	 samarbete	 med	 andra	 försäkringsbolag	 eller	 med	 till	 exempel	

branschorganisationen	Svensk	Försäkring,	utan	de	har	förlitat	sig	på	det	gemensamma	
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projektet	(Projektledare	A).	GDPR-kontakt	berättar	att	de	även	haft	en	juridikfrågelåda	

där	de	kunnat	ställa	specifika	juridiska	frågeställningar	där	en	advokatbyrå	använts	som	

extra	resurs	om	nödvändigt.	

Utöver	samarbetet	med	andra	länsbolag	berättar	Projektledare	A	att	de	även	samarbetat	

med	bankdelen	på	LF	Uppsala	och	deras	GDPR-projektgrupp;	den	som	är	mottagare	av	

bankdelens	direktiv	är	på	LF	Uppsala	även	en	av	sakförsäkringsdelens	kontaktpersoner	

som	de	haft	regelbunden	kontakt	med.	Projektgruppen	har	haft	kontaktpersoner	inom	

olika	områden	dit	de	kunnat	vända	 sig	 för	vägledning	under	arbetets	gång	om	de	haft	

frågor	eller	funderingar	(Projektledare	A).	

Under	 förändringsprocessen	 som	 detta	 arbete	 innebär	 så	 har	 de	 kontinuerligt	

utvärderat	förändringarna	lokalt.	GDPR-kontakten	menar	att	det	är	en	pågående	process	

där	 förändringar	 verkställs	 och	 verksamheten	 reagerar	 på	 dessa	 förändringar.	

Projektledare	A	 berättar	 att	 det	 ibland	 har	 varit	 så	 att	 de	 tänkt	 göra	 på	 ett	 sätt,	men	

sedan	 visar	 det	 sig	 att	 de	 behövde	 göra	 på	 ett	 annat	 sätt	 eller	 om	 de	 fått	 till	 sig	 viss	

information	tidigare	så	skulle	de	nog	gjort	annorlunda.	Hon	menar	att	vid	projekt	som	

detta	är	det	viktigt	kunna	anpassa	sig	efterhand.		

Projektledare	 A	 berättar	 att	 även	 det	 gemensamma	 projektet	 på	 LFAB	 med	 största	

sannolikhet	 har	 behövt	 göra	 ändringar	 under	 projektets	 gång,	 exempelvis	 efter	 att	

länsbolagen	 haft	 frågor	och	 funderingar	 som	det	 gemensamma	projektet	 tagit	 hänsyn	

till.	 Informationssäkerhetsansvarig	 berättar	 att	 de	 ibland	 även	 fått	 direktiv	 från	 LFAB	

som	säger	vad	som	ska	göras	men	inte	hur,	det	är	upp	till	länsbolagen	själva,	men	även	

situationer	där	de	själva	bett	LFAB	om	att	få	veta	hur	de	ska	genomföra	en	förändring.	

Även	om	den	nya	dataskyddsförordningen	börjar	gälla	25	maj	2018	så	kommer	de	på	LF	

Uppsala	att	fortsätta	arbetet.	Informationssäkerhetsansvarig	berättar	att	även	om	allting	

inte	är	helt	 färdigt	 i	dagsläget	så	 tror	hon	att	det	kommer	bli	lättare	 för	medarbetarna	

framöver	när	arbetet	med	förändringarna	kommit	ännu	längre.	Hon	menar	även	att	alla	

förändringar	 som	påverkas	av	ett	 ändrat	 regelverk	 inte	går	att	 genomföra	på	en	gång,	

utan	 det	 tar	 tid	 att	 implementera	 förändringar.	 Tolkningsutrymmet	 som	 finns	 i	 GDPR	

medför	också	att	det	 är	 svårt	 att	 veta	om	verksamheten	är	helt	 förenlig	med	 reglerna	

eller	inte	(Informationssäkerhetsansvarig).	Informationssäkerhetsansvarig	menar	att	de	

får	 invänta	 Datainspektionens	 tolkningar	 och	 praxis	 och	 om	 det	 behövs	 anpassa	 sig	

därefter.	Hon	menar	 också	 att	 där	 de	 inte	 riktigt	 kan	 uppfylla	 kraven	 än	 så	 får	 de	 ha	
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åtgärdsplaner	som	visar	på	att	de	faktiskt	haft	problem	som	kan	uppstå	i	åtanke	och	att	

de	vidtar	nödvändiga	åtgärder.	

GDPR-kontakten	berättar	att	de	hittills	 inte	haft	särskilt	mycket	kontakt	med	de	andra	

länsbolagen	 angående	 GDPR,	 men	 hon	 tror	 att	 det	 kommer	 att	 öka	 framöver	 när	

förordningen	har	börjat	gälla.	Hon	berättar	att	de	brukar	dela	in	sig	i	regionala	grupper	

med	 bolagen	 som	 är	 placerade	 närmast	 varandra	 och	 där	 de	 har	 ett	 utbyte	 av	

erfarenheter	och	dokumentation.	

Projektledare	 A	 berättar	 att	 projektet	 som	 hon	 är	 projektledare	 för	 kommer	

förmodligen	att	rundas	av	under	hösten	2018	då	de	erhållit	den	sista	leveransen	från	det	

gemensamma	projektet	på	LFAB.	Hon	berättar	att	de	sedan	får	gå	 in	 i	ett	 förvaltnings-

läge	 och	 om	 det	 kommer	 nyheter	 eller	 om	 tolkningar	 ändras	 så	 får	 de	 anpassa	 sig	

därefter	 och	 implementera	 dessa	 förändringar	 efter	 hand.	

Informationssäkerhetsansvarig	 berättar	 att	 de	 kommer	 att	 fortsätta	 arbeta	med	dessa	

frågor	förmodligen	åtminstone	året	ut,	arbetet	är	inte	klart	bara	för	att	det	blir	25	maj	

2018	och	att	den	nya	dataskyddsförordningen	börjar	gälla	utan	det	är	nu	det	börjar	på	

riktigt.	

4.3 Länsförsäkringar Bergslagen 
Respondenten	(Projektledare	B)	vid	Länsförsäkringar	Bergslagen	(LF	Bergslagen),	som	

är	 projektledare	 för	 arbetet	med	GDPR	 lokalt	och	 även	 Compliance	officer	 på	 bolaget,	

berättar	 att	 omställningsarbetet	 inför	 GDPR	 inleddes	 internt	 inom	

Länsförsäkringsgruppen	2016.	Han	berättar	att	detta	projekt	leddes	av	en	projektgrupp	

vid	de	23	länsbolagens	gemensamägda	bolag	Länsförsäkringar	AB	(LFAB).	Utöver	att	LF	

Bergslagen	deltog	i	det	gemensamma	projektet	för	GDPR	inom	Länsförsäkringsgruppen	

arbetade	de	även	med	projektet	 lokalt,	eftersom	stora	regelverksprojekt	som	påverkar	

hela		Länsförsäkringsgruppen	hanteras	både	gemensamt	och	lokalt	(Projektledare	B).	

Projektledare	B	berättar	att	själva	processen	vid	övergången	från	PUL	till	GDPR	började	

med	att	LFAB	satte	 igång	ett	gemensamt	projekt	där	de	började	analysera	och	planera	

vilka	utmaningar	de	 stod	 inför	och	vilka	 förändringar	de	behövde	göra.	Han	 fortsätter	

berätta	att	LFAB	utformade	direktiv	och	rekommendationer	som	sedan	skickades	ut	till	

de	23	länsbolagen	samtidigt	som	arbetet	med	GDPR	inom	det	gemensamma	projektet	på	

LFAB	 fortsatte.	Projektet	var	utformat	så	att	LFAB	delade	upp	GDPR	 i	15	delområden,	
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och	 för	varje	delområde	gavs	rekommendationer	 för	hur	 länsbolagen	skulle	gå	tillväga	

med	 implementeringen	 (Projektledare	 B).	 Det	 har	 under	 processen	 anordnats	

workshops,	 utbildningar	 och	 seminarier	 där	 företrädare	 för	 de	 lokala	 projekten	 inom	

Länsförsäkringsgruppen	 deltar	 (Projektledare	 B).	 De	 har	 även	 använt	 sig	 av	 en	

gemensam	 digital	 yta	 där	 det	 gemensamma	 projektet	 har	 publicerat	 nyheter,	

rekommendationer	och	andra	uppdateringar	gällande	den	nya	dataskyddsförordningen	

(Projektledare	B).	

Arbetet	 med	 att	 införa	 GDPR	 vid	 LF	 Bergslagen	 berättar	 Projektledare	 B	 att	 det	 i	

praktiken	 gått	 till	 så	 att	 det	 har	 funnits	 en	 projektgrupp	 som	 respondenten	 var	

projektledare	för,	samt	en	styrgrupp,	beståendes	av	personer	ur	företagsledningen.	Han	

berättar	 att	 projektgruppen	 har	 arbetat	 med	 planering	 och	 att	 implementera	 de	

nödvändiga	förändringarna	på	verksamhetens	olika	delar.	Projektledare	B	rapporterade	

till	styrgruppen	hur	arbetet	fortskred,	dock	inte	på	detaljnivå	utan	fokus	låg	på	projektet	

som	helhet.	Styrgruppen	har	dock	inte	rapporterat	till	LFAB	på	samma	sätt	eftersom	det	

är	 länsbolagen	 som	 äger	 LFAB	 och	 inte	 tvärtom,	 LFAB	 arbetar	 på	 uppdrag	 av	

länsbolagen	 (Projektledare	 B).	 Projektledare	B	 hade	 även	 som	 uppgift	 att	med	 jämna	

mellanrum	 rapportera	 till	 styrelsen,	 eftersom	 styrelsen	 i	 ett	 försäkringsföretag	

förväntas	ha	koll	på	ordning	och	reda	på	ett	mer	övergripande	sätt.	

Projektledare	 B	 nämner	 att	 bolaget	 har	 en	 metodik	 för	 att	 ta	 sig	 an	 och	 arbeta	 med	

projekt,	en	metodik	som	inkluderar	hela	organisationen	och	som	används	för	olika	typer	

av	 projekt.	Metodiken	 går	 ut	 på	 att	 de	 gör	 en	 tydlig	 projektplan,	 där	 hållpunkter	 när	

vissa	saker	måste	vara	gjorda	identifieras	och	där	det	under	arbetets	gång	rapporteras	

regelbundet	till	styrgruppen	(Projektledare	B).	I	arbetet	med	GDPR	har	Projektledare	B	

fått	bestämma	hur	han	velat	genomföra	arbetet	och	utifrån	de	delområden	han	fått	från	

LFAB	och	lägga	dem	i	någon	lämplig	ordning	i	projektplanen.	Projektledare	B	nämner	att	

de	under	förändringsprocessen	stött	på	utmaningar	de	inte	räknat	med	från	början,	men	

endast	mindre	utmaningar	som	gått	att	hantera	utan	större	problem.	

Tolkningen	 av	 den	 nya	 dataskyddsförordningen	 har	 gjorts	 på	 LFAB,	 men	 sen	 har	

tolkningen	även	fått	anpassas	till	den	lokala	verksamheten	(Projektledare	B).	För	att	få	

en	 samstämmig	uppfattning	av	GDPR	berättar	Projektledare	B	att	 länsbolagen	arbetar	

tillsammans	 i	 det	 gemensamma	 projektet,	 samt	 med	 lokala	 projekt	 och	 styrgrupper.	

Styrgruppen	fattar	beslut	på	ett	mer	övergripande	sätt	medan	projektgruppen	ansvarar	
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för	 att	 genomföra	 det	 i	 praktiken	 (Projektledare	 B).	 I	 slutändan	 hamnar	 det	 på	 varje	

enskild	 chef	 att	 berätta	 för	 sina	 medarbetare	 hur	 man	 ska	 gå	 tillväga	 i	 det	 dagliga	

arbetet	(Projektledare	B).		

För	 att	 sprida	 kunskap	 om	 GDPR	 inom	 LF	 Bergslagen	 och	 Länsförsäkringsgruppen	

berättar	 Projektledare	 B	 att	 det	 har	 tagits	 initiativ	 till	 att	 ta	 fram	 en	 e-utbildning	 om	

GDPR.	Han	 berättar	 också	 att	 det	 har	 tagits	 fram	 en	 handbok	 som	medarbetarna	 kan	

använda	 sig	 av	 för	 att	 arbeta	 enligt	 den	 nya	 dataskyddsförordningens	 riktlinjer.	 LF	

Bergslagen	erbjuder	även	vägledning	till	de	anställda	om	de	är	fundersamma	över	något	

gällande	GDPR	(Projektledare	B).	

Projektledare	B	berättar	att	LF	Bergslagen	inte	har	samarbetat	med	eller	beaktat	andra	

försäkringsbolag	 i	 arbetet	 inför	 GDPR	 utöver	 de	 andra	 Länsförsäkringsbolagen.	 Han	

berättar	dock	att	det	finns	branschgemensamma	forum,	till	exempel	Svensk	Försäkring	

som	är	en	branschorganisation	för	Sveriges	försäkringsbolag.	Där	har	det	gemensamma	

projektet	 på	 LFAB	 tillsammans	 med	 andra	 aktörer	 i	 branschen	 diskuterat	 vissa	

regelverksfrågor	(Projektledare	B).	

LF	 Bergslagen	 hade	 enligt	 Projektledare	 B	 en	 relativt	 klar	 bild	 av	 den	 nya	

dataskyddsförordningen	 och	 dess	 innebörd	 från	 början,	 bilden	 har	 således	 inte	

utformats	 efter	 hand.	Han	 berättar	 att	 de	 i	 början	 av	 processen	 utförde	 en	 tydlig	 och	

genomgående	 gapanalys,	 där	 de	 listat	 PUL-reglerna	 och	 bolagets	 aktiviteter	 i	

förhållande	 till	 dem	 för	 att	 sedan	 matcha	 PUL-reglerna	 med	 GDPR-reglerna	 för	 att	

identifiera	likheter	och	skillnader.	Han	berättar	att	denna	gapanalys	gjordes	både	lokalt	

på	LF	Bergslagen	och	på	det	gemensamma	projektet	hos	LFAB.	Projektledare	B	nämner	

att	de	brukar	använda	sig	av	detta	 tillvägagångssätt	med	att	göra	en	gapanalys	när	de	

ska	anpassa	sig	till	nya	regelverk.	Men	då	den	nya	dataskyddsförordningen	har	så	pass	

stort	tolkningsutrymme	finns	det	en	risk	att	de	har	tolkat	regelverket	annorlunda	än	vad	

till	exempel	Datainspektionen	gör	vid	ett	tillsynsärende	(Projektledare	B).	Projektledare	

B	 poängterar	 att	 därför	 har	 de	 på	 LF	 Bergslagen	 varit	 noga	 med	 att	 dokumentera	

tolkningarna	 och	 de	 förändringar	 de	 har	 gjort	 för	 att	 framöver	 om	 det	 behövs	 kunna	

motivera	sitt	agerande.	

Många	nya	regelverk	tillkommer	inom	försäkringsbranschen,	GDPR	är	till	exempel	bara	

ett	 av	 tre	 stora	 regelverk	under	2018	 (Projektledare	B).	Projektledare	B	 tror	dock	att	

GDPR	 är	 förmodligen	 en	 mycket	 större	 omställning	 för	 mindre	 företag	 som	 inte	 har	
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erfarenhet	 av	 att	 hantera	 dataskyddsfrågor	 på	 samma	 sätt	 som	 ett	 försäkringsbolag,	

medan	Länsförsäkringar	kan	dra	nytta	 av	 tidigare	 förändringar	de	varit	med	om.	Han	

berättar	 även	 att	 arbetet	 med	 GDPR	 har	 bidragit	 till	 ett	 ökat	 fokus	 på	

personuppgiftshanteringen,	 alla	 på	 bolaget	 har	 blivit	mer	medvetna	 om	 vikten	 av	 att	

personuppgifter	 hanteras	 på	 rätt	 sätt.	 Projektledare	 B	 poängterar	 dock	 att	

omställningen	till	GDPR	inte	medfört	några	större	skillnader	eftersom	de	redan	var	vana	

med	strikt	hantering	av	personuppgifter.	Han	berättar	att	 skillnaderna	 låg	mer	på	det	

formella	planet	bland	annat	genom	att	det	nu	behöver	finnas	ett	dataskyddsombud,	att	

personuppgiftsincidenter	som	sker	och	klassas	som	allvarliga	måste	hanteras	på	ett	nytt	

sätt	 genom	 att	 anmäla	 till	 Datainspektionen,	 och	 även	 att	 Datainspektionen	 nu	 har	

möjlighet	att	sanktionera	företag	som	inte	följer	den	nya	dataskyddsförordningen.	
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5. Analys 

5.1 Meningsskapandets sju egenskaper 

Identitet 

Vid	 såväl	 LF	 Uppsala	 som	 LF	 Bergslagen	 påverkar	 bolagets	 identitet	 dess	

meningsskapande	genom	 till	 exempel	metodiken	 i	hur	de	 tar	sig	an	nya	 lagstiftningar,	

det	vill	säga	hur	de	går	tillväga	i	förändringsprocessen.	De	har	ett	särskilt	sätt	att	ta	sig	

an	 dessa	 förändringar,	 något	 som	 kan	 analyseras	 som	 att	 det	 är	 förankrat	 i	 bolagets	

identitet	genom	ett	“så	här	gör	vi”-tänk.	Att	de	anser	sig	ha	ett	särskilt	tillvägagångssätt	

är	i	enlighet	med	att	beroende	på	vem	individen	är	kommer	individens	tolkning	av	dess	

omgivning	 att	 förändras	 (Weick	 1995).	 Identitet	 påverkar	 också	 hur	 de	 tar	 sig	 an	

lagstiftningarna	på	lokal	och	på	gemensam	nivå,	eftersom	de	lokala	bolagen	är	bara	ett	

av	23	länsbolag	i	Länsförsäkringsgruppen.	De	lokala	länsbolagen	måste	beakta	både	hela	

länsförsäkringsgruppens	 identitet	 i	 den	 förändringsprocess	 som	 externt	 drivna	

förändringar	sätter	krav	på,	men	även	det	lokala	bolagets	identitet	måste	beaktas.		

Den	 nya	 dataskyddsförordningen	 har	 egentligen	 inte	 inneburit	 några	 större	

förändringar	 för	 bolagen,	 detta	 kan	 man	 också	 knyta	 an	 till	 identitetsaspekten	 av	

meningsskapande,	 eftersom	 bolagen	 identifierar	 sig	 som	 försäkringsbolag	 och	

försäkringsbolag	förväntas	kunna	hantera	stora	mängder	personuppgifter	på	ett	säkert	

sätt.	 Därför	 har	 bolagens	 identitet	 påverkat	 omfattningen	 av	 förändringsprocessen	

gällande	övergången	från	PUL	till	GDPR. 

Retrospektivt 

Då	 förändringsprocessen	 inför	 den	 nya	 dataskyddsförordningen	 under	 skrivandet	 av	

denna	 uppsats	 fortfarande	 var	 pågående	 och	 GDPR	 inte	 trätt	 i	 kraft	 än	 har	 de	

undersökta	 länsbolagen	 inte	 skapat	 mening	 för	 hela	 förändringen	 än.	 Detta	 för	 att	

meningsskapande	sker	retrospektivt,	i	efterhand,	efter	att	det	har	hänt	(Weick	1995).	De	

båda	 länsbolagen	 har	 dock	 arbetat	 proaktivt	 med	 retrospektivt	 meningsskapande,	

eftersom	de	har	förberett	sig	för	att	i	efterhand	kunna	förklara	och	ge	mening	till	varför	

de	 tolkat	 GDPR	 som	 de	 har	 gjort.	 Trots	 att	 tolkning	 inte	 är	 en	 del	 av	 den	

meningsskapande	 processen	 enligt	 Weick	 (1995),	 är	 tolkning	 en	 del	 av	

förändringsprocessen	som	påverkar	meningsskapandet.	
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Den	 retrospektiva	 egenskapen	 visar	 sig	 till	 viss	 del	 också	 genom	 att	 de	 på	 de	 båda	

undersökta	 bolagen	 beaktat	 tidigare	 omställningar	 de	 genomfört	 och	 använt	 sig	 av	

erfarenheter	 de	 fått	 från	 dessa,	 eftersom	 individer	 utgår	 från	 det	de	 redan	 vet	 när	 de	

skapar	 mening	 (Mills	 &	 Weatherbee	 2006).	 På	 såväl	 LF	 Uppsala	 som	 LF	 Bergslagen	

berättar	de	att	de	använder	sig	av	en	viss	metodik	vid	 förändringsarbeten.	 	Syftet	med	

användningen	av	sådan	metodik	är	att	simplifiera	 förändringsprocessen,	delvis	genom	

att	 försöka	 klargöra	 vad	 den	 nya	 lagstiftningen	 innebär	 och	 vilka	 förändringar	 som	

behöver	göras,	således	vad	som	är	av	vikt	att	beakta	i	de	nya	lagstiftningarna	för	bolaget.	

Men	 även	 genom	 att	 metodiken	 innefattar	 beprövade	 arbetssätt	 att	 verkställa	 dessa	

förändringar	 på.	 När	 bolagen	 känner	 att	 de	 har	 fått	 full	 förståelse	 för	 den	 nya	

dataskyddsförordningen	 och	 förändringsprocessen	 den	 medför	 kommer	 den	

retrospektiva	delen	av	meningsskapandet	att	upphöra	(Weick	1995).	

Medskapande 

Medskapande	 är	 en	 egenskap	 av	 meningsskapande	 som	 i	 vissa	 delar	 av	 arbetet	 med	

GDPR	varit	tydlig	medan	det	i	andra	delar	inte	varit	lika	framstående.	Sett	till	att	de	23	

länsbolagen	arbetat	tillsammans	i	det	gemensamma	projektet	på	LFAB	med	workshops	

och	 seminarier	 där	 de	 fått	 skapa	 en	 samstämmig	 uppfattning	 om	 GDPR	 och	 dess	

förändringskrav	 har	 medskapandet	 varit	 tydligt.	 Detta	 är	 medskapande	 eftersom	

individerna	 inom	 länsbolagen	 har	 varit	 delaktiga	 i	 skapandet	 av	 deras	 förändrade	

omgivning	 (Weick	 1995).	 Men	 på	 sättet	 som	 den	 nya	 dataskyddsförordningen	 har	

tolkats	på	LFAB	som	sedan	genom	direktiv	med	riktlinjer	och	rekommendationer	förts	

ut	på	länsbolagen	har	den	medskapande	egenskapen	inte	varit	lika	tydlig.	

Om	 man	 ser	 till	 medskapandet	 mer	 lokalt	 på	 de	 undersökta	 bolagen	 är	 situationen	

likartad	 som	 i	 Länsförsäkringsgruppen	 som	 helhet.	 Det	 är	 huvudsakligen	

projektgrupperna	 som	 har	 arbetat	 utifrån	 direktiven	 från	 LFAB	 för	 att	 implementera	

förändringarna	 på	 den	 lokala	 verksamheten,	men	de	 har	 samtidigt	 varit	måna	 om	 att	

sprida	en	förståelse	för	vad	förändringarna	innebär	bland	medarbetarna.	På	LF	Uppsala	

använde	de	sig	av	kontaktpersoner	på	de	olika	enheterna	som	såg	till	att	de	nödvändiga	

förändringarna	 verkställdes	 och	 för	 att	 sprida	 förståelsen	 för	 den	 nya	

dataskyddsförordningen	i	verksamheten.	Detta	går	att	tolkas	som	att	de	anställda	bidrog	

med	sitt	eget	medskapande	till	skapandet	av	den	organisatoriska	förståelsen	(Iveroth	&	

Hallencreutz	2015).	
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Medskapande	 har	 även	 skett	 genom	 den	 rapportering	 som	 länsbolagen	 gjort	 under	

förändringsprocessen,	 såväl	 lokalt	 på	 länsbolaget	 till	 styrgrupper	 och	 företagsledning	

som	till	det	gemensamma	projektet	på	LFAB.	På	LF	Uppsala	berättar	de	att	genom	den	

återkoppling	 länsbolagen	 gett	 genom	 uppföljningsenkäter	 de	 fyllt	 i	 och	 frågor	 och	

funderingar	 de	 haft	 så	 har	 det	 gemensamma	 projektet	 beaktat	 dessa	 åsikter	 och	

anpassat	 sig	 därefter.	 Även	 detta	 går	 att	 se	 som	 att	 de	 anställda	 bidrog	med	 sitt	 eget	

medskapande	 till	 att	 skapa	 den	 omgivning	 som	 organisationen	 upplevs	 i	 (Iveroth	 &	

Hallencreutz	2015).	

Socialt 

Socialt	 skapades	 det	 en	 samstämmig	 uppfattning	 och	 förståelse	 av	 den	

förändringsprocess	 GDPR	 innebär	 inom	 Länsförsäkringsgruppen	 genom	 det	

gemensamma	 projektet	 på	 LFAB	 och	 de	 workshops	 och	 seminarier	 de	 höll	 i.	 Utöver	

dessa	workshops	 och	 seminarier	 fanns	 det	 ett	 allmänt	 samarbete	mellan	 länsbolagen,	

till	exempel	genom	den	digitala	yta	de	använt	sig	av	inom	Länsförsäkringsgruppen	där	

de	kunnat	hjälpa	varandra	och	 frågelådan	där	de	kunnat	 ställa	 juridiska	 frågor.	På	LF	

Uppsala	arrangerades	det	även	mottagningar	lokalt	där	projektgruppen	informerade	om	

GDPR	och	de	förändringar	som	skulle	genomföras.	Under	dessa	mottagningar	hade	även	

medarbetarna	möjlighet	att	få	svar	på	frågor	och	funderingar	de	hade;	ett	sätt	att	genom	

sociala	 interaktioner	sprida	 förståelsen	bland	de	anställda	på	bolaget	 (Weber	&	Glynn	

2006).		

Den	handbok	och	den	utbildning	som	både	LF	Uppsala	och	LF	Bergslagen	nämner	kan	

även	de	 ses	 som	en	del	 av	den	 sociala	egenskapen	 för	meningsskapande.	Utöver	detta	

berättar	 de	 på	 LF	 Uppsala	 att	 de	 även	 kommer	 ha	 en	 digital	 funktionsbrevlåda	 för	

medarbetarna.	 Även	 det	 faktum	 att	 projektgruppen	 på	 LF	 Uppsala	 haft	 regelbunden	

kontakt	med	bankdelens	GDPR-projekt	och	andra	kontaktpersoner	de	kunnat	vända	sig	

till	 bidrar	 till	 meningsskapandets	 sociala	 egenskap,	 eftersom	 individers	

meningsskapande	kan	påverkas	av	de	konversationer	de	har	med	sina	kollegor	(Iveroth	

&	Hallencreutz	2015).	
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Pågående 

Respondenterna	 berättar	 att	 eftersom	 det	 gemensamma	 projektet	 har	 skickat	 ut	

direktiv	 så	 har	 uppfattningen	 av	 GDPR	 och	 dess	 förändringskrav	 varit	 rätt	 klar	 från	

första	början	då	deras	förändringsprocesser	inleddes.	Men	på	såväl	LF	Uppsala	som	på	

LF	 Bergslagen	 har	 tolkningen	 ändrats	 något	 efter	 hand	 under	 förändringsprocessens	

fortskridande,	detta	då	förståelsen	för	förändringskraven	till	viss	del	har	förändrats	på	

vägen	när	de	har	kommit	längre	i	arbetet	och	utvärderat	det	de	har	gjort.	Detta	går	att	

dra	 paralleller	 till	 att	 meningsskapande	 sällan	 är	 passivt,	 utan	 handlar	 oftast	 om	 att	

förstå	en	situation	samtidigt	som	individen	agerar	i	den	(Weick	&	Sutcliffe	2015).			

En	annan	aspekt	som	påvisar	att	meningsskapandet	är	pågående	är	att	de	på	LF	Uppsala	

berättar	att	trots	GDPR	träder	i	kraft	25	maj	2018	så	kommer	de	fortsätta	med	arbetet	

även	efter	dess.	Detta	eftersom	det	 inte	är	klargjort	 än	hur	Datainspektionen	kommer	

tolka	det	nya	regelverket	och	vad	det	innebär	i	praktiken	för	företagen.	Än	så	länge	har	

bolagen	 enbart	 sina	 egna	 och	 Länsförsäkringsgruppens	 tolkningar	 att	utgå	 från.	Detta	

kan	ses	som	att	 förändringen	ses	som	en	kontinuerlig	process	 inom	bolagen,	eftersom	

de	är	medvetna	om	att	deras	förståelse	för	förändringsprocessen	kan	komma	att	ändras	

med	tiden	(Iveroth	&	Hallencreutz	2015). 

Ledtrådar 

De	undersökta	Länsförsäkringsbolagen	använder	sig	av	flera	olika	typer	av	ledtrådar	för	

att	 skapa	 förståelse	 för	 förändringsprocesser.	 Användningen	 av	 gapanalyser	 där	 de	

jämför	det	befintliga	regelverket	med	det	nya,	både	gemensamt	vid	LFAB	och	lokalt	på	

såväl	 LF	 Uppsala	 som	 på	 LF	 Bergslagen,	 kan	 man	 se	 som	 sammanförandet	 och	

sammankopplandet	 av	 olika	 ledtrådar	 för	 att	 skapa	 förståelse	 för	 nödvändiga	

förändringar.	Dessa	gapanalyser	förtydligar	skillnaderna	mellan	regelverken	och	ämnar	

öka	 situationens	 rimlighetsgrad,	 likt	 ledtrådar	 tenderar	 att	 göra	 	(Mills	&	Weatherbee	

2006).	 		På	 länsbolagen	 kan	man	 även	 se	 LFAB:s	 direktiv	 och	 rekommendationer	 som	

ledtrådar.	

Andra	typer	av	ledtrådar	som	de	undersökta	länsbolagen	använt	sig	av	är	då	tolkningen	

av	 GDPR:s	 förändringskrav	 har	 förändrats	 något	 eller	 då	 respons	 och	 utvärdering	 av	

förändringar	har	visat	på	att	ett	annat	tillvägagångssätt	vore	bättre.	Även	de	potentiella	

sanktionsavgifterna	som	den	nya	dataskyddsförordningen	innebär	och	dess	potentiella	

påverkan	 på	 bolagen,	 som	 har	 visat	 på	 vikten	 av	 att	 göra	 rätt,	 har	 påverkat	
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meningsskapandet	på	bolagen.	Detta	genom	att	medarbetarna	har	förstått	vilka	effekter	

förändringskraven	 kan	 medföra.	 En	 annan	 ledtråd	 i	 den	 meningsskapande	 processen	

och	 för	 att	 sprida	 förståelsen	 inom	organisationerna	 är	 den	 utbildning	 om	GDPR	 som	

alla	 medarbetare	 ska	 genomgå,	 den	 ger	 de	 anställda	 en	 klarhet	 i	 vad	 förändringarna	

kommer	innebära	för	dem	i	praktiken	(Mills	&	Weatherbee	2006).	

Rimlighet 

Precis	 som	 enligt	 egenskapen	 rimlighet	 i	 meningsskapandeteorin	 där	 Weick	 (1995)	

säger	 att	meningsskapande	 strävar	 efter	 att	 vara	 så	 rimligt	 som	möjligt	 istället	 för	 så	

noggrant	 som	 möjligt	 så	 arbetar	 de	 undersökta	 länsbolagen	 med	 förändringar	 enligt	

denna	devis.	Då	GDPR	som	förordning	 inte	är	särskilt	preciserad	och	har	så	pass	stort	

tolkningsutrymme	är	det	svårt	för	bolagen	att	i	förväg	veta	vad	som	anses	vara	rätt	och	

fel	 innan	den	har	trätt	 i	kraft	och	Datainspektionen	gjort	sin	tolkning.	Denna	rimlighet	

över	riktighet	har	setts	delvis	 i	arbetet	på	det	gemensamma	projektet	på	LFAB	genom	

att	de	har	med	hjälp	av	jurister	och	konsulter	gjort	sin	tolkning	av	förordningen	som	de	

sedan	 har	 fört	 över	 till	 länsbolagen	 med	 direktiv	 genom	 leveranspaketen	 som	 LF	

Uppsala	nämner.	

Men	rimlighet	över	riktighet	har	inte	bara	gjort	sig	synligt	på	det	gemensamma	projektet	

på	 LFAB	 utan	 även	 ute	 på	 de	 undersökta	 länsbolagen.	 På	 LF	 Bergslagen	 syns	 detta	

genom	att	de	utgår	från	det	gemensamma	projektets	tolkning	av	förändringsprocessen	

och	vilka	 förändringar	de	behöver	göra	men	gör	även	en	egen	tolkning	som	utgår	 från	

direktivens	 rimlighet	 för	 det	 lokala	 bolaget.	 Rimligheten	 var	 av	 större	 vikt	 än	 att	 de	

skulle	följa	direktiven	in	i	minsta	detalj	(Iveroth	&	Hallencreutz	2015).	Liknande	var	det	

på	LF	Uppsala	där	de	utgår	från	det	gemensamma	projektets	tolkning	och	deras	direktiv,	

men	 sedan	 	tolkar	 direktiven	 utifrån	 sin	 verksamhet	 och	 implementerar	 förändringar	

genom	en	arbetsprocess	som	fungerar	för	dem.	De	har	även	fått	anpassa	sig	efter	hand	

efter	att	verksamheten	reagerat	på	förändringarna.	
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6. Slutsats 

6.1 Slutsats 
Syftet	 med	 denna	 uppsats	 är	 att	 undersöka	 hur	 försäkringsbolag	 har,	 utifrån	

meningsskapandets	 sju	egenskaper,	 arbetat	med	organisatoriskt	meningsskapande	vid	

en	 externt	 driven	 förändringsprocess	 med	 stort	 tolkningsutrymme.	 Detta	 syfte	

konkretiseras	genom	frågeställningen:		

Hur	 arbetar	 försäkringsbolag	 med	 meningsskapande	 i	

förändringsprocesser	för	att	implementera	regelverk	som	GDPR?	

Analysen	 som	 har	 gjorts	 genom	 att	 återkoppla	 den	 insamlade	 datan	 från	 de	 två	

Länsförsäkringsbolagen	 till	meningsskapandeprocessens	 sju	 egenskaper	 påvisar	 stora	

likheter	 i	 hur	 bolagen	 har	 arbetat	 med	 att	 skapa	 förståelse	 för	 den	 nya	

dataskyddsförordningen	i	praktiken	jämfört	med	hur	teorin	om	meningsskapande	säger	

att	det	kan	gå	till.	Det	har	i	de	två	länsbolagens	förändringsprocess	inför	GDPR	gått	att	

identifiera	 aktiviteter	 där	 det	 kunnat	 dras	 paralleller	 till	 var	 och	 en	 av	 de	 sju	

egenskaperna	 i	 meningsskapandeprocessen:	 identitet,	 retrospektivt,	 medskapande,	

socialt,	 pågående,	 ledtrådar	 och	 rimlighet.	 Bolagen	 har	 alltså	 arbetat	 med	 att	 skapa	

förståelse	 för	 den	 nya	 dataskyddsförordningen	 GDPR	 och	 den	 förändringsprocess	

förordningen	innebär	genom	att	involvera	alla	sju	egenskaper,	även	om	det	förmodligen	

inte	har	varit	avsiktligt	eller	medvetet.		

Vad	 som	 kan	 ses	 efter	 resultatet	 analyserats	 är	 att	 de	 sju	 egenskaperna	 av	

meningsskapande	alla	påverkar	till	viss	grad	den	externt	drivna	 förändringsprocessen.	

Utöver	att	alla	sju	egenskaper	samverkar	med	och	relaterar	till	varandra	går	det	även	att	

se	att	 vissa	egenskaper	 samverkar	olika	mycket	med	varandra	 i	 förändringsprocessen	

vid	 de	 undersökta	 försäkringsbolagen.	 Bland	 annat	 identitet,	 ledtrådar	 och	 rimlighet	

samverkar	eftersom	de	är	tre	egenskaper	mer	anknutna	till	planerande	och	tolkning.	De	

sociala	 och	 pågående	 egenskaperna	 samt	 medskapandet	 är	 de	 som	 syns	 mest	 vid	

utförandet.	 Vid	 utvärdering	 av	 förändringsprocesser	 är	 det	 retrospektivt	

meningsskapande	 som	 är	 av	 störst	 vikt	 eftersom	 retrospektivt	 meningsskapande	 i	

grunden	 är	 utvärderande.	 Dock	 syns	 även	 pågående	 meningsskapande	 i	 utvärdering,	

eftersom	meningsskapandet	aldrig	slutar,	utan	alltid	är	pågående.	
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6.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Studiens	bidrag	teoretiskt	är	bland	annat	att	den	förtydligar	hur	den	meningsskapande	

processens	sju	egenskaper	samverkar	sinsemellan	och	att	de	sju	egenskaperna	alla	kan	

vara	en	del	av	meningsskapandet	vid	externt	drivna	förändringsprocesser.	Studien	visar	

även	 på	 vilka	 av	 egenskaperna	 som	 kan	 vara	 mest	 framstående	 i	 olika	 delar	 av	

förändringsprocesser	av	det	här	slaget.		

Studien	 kan	 vara	 till	 stor	 hjälp	 i	 praktiken	 vid	 externt	 drivna	 förändringsprocesser	

eftersom	meningsgivarna	vid	företag	kan	utgå	från	de	sju	egenskaperna	för	att	facilitera	

de	 anställdas	 meningsskapande	 inför	 förändringsprocesserna.	 Företag	 som	 står	 inför	

liknande	 förändringar	 kan	 därför	 använda	 studien	 som	 ett	 underlag	 för	 hur	

förändringsprocessen	 kan	 läggas	 upp.	 Inte	 bara	 försäkringsbolag	 eller	 företag	 inom	

liknande	 branscher	 kan	 dra	 nytta	 av	 den	 här	 studien,	 utan	 det	 gäller	 alla	 företag	 och	

organisationer	 som	 påverkas	 av	 externt	 drivna	 förändringsprocesser	 med	 krav	 på	

förändringar	de	måste	anpassa	sig	efter.		

6.3 Begränsningar 
Efter	att	ha	slutfört	denna	studie	och	uppsats	kan	det	noteras	vissa	metodologiska	och	

teoretiska	begränsningar.	Den	främsta	metodologiska	begränsningen	förefaller	sig	vara	

att	studien	skulle	kunna	ha	baserats	på	ett	större	dataunderlag.	Detta	kunde	innefattat	

fler	Länsförsäkringsbolag	eller	fler	respondenter	med	olika	positioner	på	bolagen	för	att	

kunna	 analysera	 meningsskapandet	 utifrån	 flera	 olika	 tolkningar	 än	 enbart	

projektgruppernas.	 Även	 ett	 dataunderlag	 som	 bygger	 på	 intervjuer	 med	 fler	 än	 en	

respondent	 på	 de	 båda	 undersökta	 bolagen	 skulle	 ha	 varit	 fördelaktigt,	 till	 exempel	

ytterligare	 någon	 i	 projektgruppen	 på	 Länsförsäkringar	 Bergslagen	 och	 inte	 bara	

projektledaren.	

En	annan	metodologisk	begränsning	kan	vara	valet	av	metod	för	datainsamling.	Studien	

skulle	 med	 fördel,	 om	 tidsramen	 tillät,	 kunna	 ha	 baserats	 på	 datainsamling	 genom	

deltagande	observation.	Detta	då	den	meningsskapande	processen	pågår	under	 längre	

perioder	och	skulle	således	vara	intressant	att	följa	över	tid	och	inte	bara	basera	studien	

på	en	mer	retrospektiv	tolkning	av	arbetet	med	att	skapa	förståelse	inför	GDPR	och	dess	

förändringsprocess.	
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Sett	 till	 teoretiska	 begränsningar	 skulle	 studien	 kanske	 kunnat	 dra	 nytta	 av	 ett	 ännu	

bredare	 teoretiskt	 underlag	 som	 bygger	 på	 fler	 författares	 uppfattning	 av	

meningsskapande.		

6.4 Framtida forskning 
Studien	 som	 har	 genomförts	 i	 den	 här	 uppsatsen	 kan	 med	 fördel	 replikeras	 även	 på	

andra	 skärpta	 regelverk	 eller	 förändringsprocesser	 som	 företag	 tvingats	 genomföra.	

Genom	att	studera	till	exempel	andra	försäkringsbolag,	eller	företag	i	andra	branscher,	

kan	man	förslagsvis	 försöka	påvisa	 likheter	och	skillnader	 i	hur	meningsskapandet	vid	

externt	 drivna	 förändringsprocesser	 skiljt	 sig	 mellan	 andra	 företag	 och	 branscher	

jämfört	med	de	i	den	här	studien.	

Ett	annat	förslag	på	framtida	forskning	är	att	göra	en	liknande	studie	men	där	en	externt	

driven	 förändringsprocess	 jämförs	 med	 en	 förändringsprocess	 som	 inte	 är	 externt	

driven;	 en	 studie	 som	 syftar	 till	 att	 påvisa	 likheter	 och	 skillnader	 i	 hur	

meningsskapandet	ter	sig	mellan	olika	typer	av	förändringsprocesser.	

Då	 den	 här	 uppsatsen	 skrevs	 under	 perioden	 strax	 innan	 den	 nya	 dataskydds-

förordningen	trädde	i	kraft	så	är	ett	annat	förslag	på	framtida	forskning	att	genomföra	

en	liknande	studie	fast	med	mer	fokus	på	GDPR,	och	när	GDPR:s	implikationer	visat	sig	i	

praktiken.	Det	går	då	att	undersöka	hur	meningsskapandet	 runt	GDPR	har	sett	ut	och	

om	det	upphört	eller	fortsatt	efter	att	förordningen	trätt	i	kraft.	

Fortsatt	forskning	kan	förslagsvis	även	fokusera	på	andra	delar	av,	eller	gå	in	djupare	på	

någon	specifik	del	av	meningsskapandeteorin.	Det	kan	till	exempel	vara	att	inkorporera	

meningsgivande	för	att	få	en	bredare	bild	av	meningsskapandet	utifrån	fler	synvinklar.	
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Bilaga A – Intervjuunderlag 
• Vad	för	förändringar	har	GDPR	inneburit	för	bolaget?	

o Vad	för	påverkan	har	förändringarna	på	kort	och	på	lång	sikt?	
• Har	ni	en	gem	ensam	syn	på	GDPR	inom	Länsförsäkringar?	

o Inom	det	lokala	bolaget?	
o Inom	Länsförsäkringsgruppen?	

• Hur	har	ni	gått	tillväga	för	att	skapa	en	samstämmig	uppfattning	om	GDPR?	
• Hur	har	planeringen	inför	GDPR	gått	till?	
• Hur	gick	ni	tillväga	med	att	verkställa	de	planerade	förändringarna?	
• Vid	 planeringen	 av	 övergången	 till	 GDPR,	 beaktades	 eventuella	 andra	 liknande	

tidigare	omställningar?	
• I	 vilken	 utsträckning	 har	 ni	 observerat/samarbetat	 med	 andra	 bolag	 i	 arbetet	

med	GDPR?	
• Hur	har	förändringarna	inför	GDPR	utvärderats?		
• Har	tolkningen	av	GDPR	ändrats	under	vägen?	
• Är	det	någon	särskild	del	av	GDPR	som	kan	visa	sig	vara	särskilt	komplicerad	för	

ett	försäkringsbolag?	


