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Syfte: Studien undersöker hur ett företag på Bank- och Finansbranschen arbetade för att 

implementera GDPR. För att besvara frågeställning undersökte studien med hjälp av 

intervjuer och teorier hur förändringen genomfördes 

 

Metod: För att besvara frågeställningen har en fallstudie genomförts där fem 

semistrukturerade intervjuer samt två kompletterande telefonintervjuer gjordes. 

 

Teori: Studien använder Proscis ADKAR-modell som teoretiskt ramverk. 

 

Empiri: Empirisk data samlades in genom semi-strukturerade intervjuer med anställda på det 

undersökta företaget. Intervjuobjekten valdes för att få svar från individer med olika roller 

och därigenom insamla empirisk data från olika delar av organisationen. 

 

Resultat: Studien visar indikationer på att förändringen för det undersökta Företaget kopplat 

till GDPR har implementerats i enlighet med ADKAR-modellen. Utifrån den insamlade 

empirin fanns det tendenser till att företaget uppfyllt alla stegen inom ADKAR-modellen i sitt 

förändringsarbete. Det behövs dock en större och mer omfattande undersökning för att 

säkerställa att förändringsarbetet och implementeringen skett i enlighet med ADKAR-

modellen. 
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Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den nya personuppgiftslagen GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 

25:e Maj 2018 som det nya regelverket kring hur personuppgifter ska lagras och hanteras 

(Europeiska kommissionen, 2018). GDPR är en dataskyddslag som gäller inom hela EU, 

tanken med detta är att stärka skyddet för den personliga integriteten och göra det likvärdigt 

inom EU:s samtliga medlemsstater. GDPR gör det möjligt för individer att få full insyn i 

vilka uppgifter som en organisation har om denne, det är även möjligt att få uppgifter 

raderade från exempelvis kundregister. Anledningen till att detta görs är för att öka 

transparensen då allt fler organisationer hanterar personuppgifter och använder dessa för 

exempelvis marknadsföring. (Datainspektionen, 2018; Marsh, 2017; Europeiska 

kommissionen, 2018) 

  

Marsh (2017) beskriver hur GDPR kräver att organisationer som gör affärer inom EU måste 

hantera och skydda persondata på acceptabelt sätt. En av de stora effekter som GDPR 

kommer medföra är enligt Marsh (2017) att organisationer måste implementera en förmåga 

att hantera och reagera på cyber-hot och angrepp. Denna förmåga kan innefatta krypterade 

datorer, en plan för incidenthantering vid en cyberattack, krav på tvåfaktorsautentisering eller 

en plan för hur anställda ska hantera phishing mail. (Marsh, 2017) 

  

En bransch som hanterar mycket känsliga personuppgifter är bank- och finansbranschen. 

Tidigare hade banker och finansföretag lokala kontor och majoriteten av ärendena utfördes 

via ett kontor. I takt med den ökade digitaliseringen har även bankerna och finansbolagen 

anpassat sig, nu är det möjligt att göra de allra flesta ärendena direkt över internet (Sydekum, 

2018). Banker och finansföretag har en tydlig utmaning framför sig - att anpassa sig till en 

mer digitaliserad omgivning och samtidigt hantera den personliga datan på ett tryggt sätt och 

GDPR kanske är lösningen. 
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1.2 Problembeskrivning 

GDPR är en ny och väldigt omfattande dataskyddslag. Detta är en stor och central lagändring 

inom området för dataskydd och det är något som kommer påverka samtliga medlemsstater 

inom EU och i förlängningen samtliga organisationer som verkar inom EU (Marsh, 2017). 

Albrecht (2016) menar tillsammans med Marsh (2017) att införandet av GDPR kommer att 

förändra hela världens dataskyddslagar, därför EU:s påverkan är stark. Japan diskuterade 

redan 2016 om att inför liknande lagar som GDPR, ett tydligt tecken på den globala effekt 

och påverkan som EU har (Albrecht, 2016). 

  

För att göra affärer inom EU är organisationer tvungna att anpassa sin affärspraxis vad gäller 

användandet av persondata. De behöver tillämpa strikta dataskyddsprotokoll och anpassa 

dessa efter en mer datadriven affärsvärld. Detta leder i sin tur till att organisationer som 

omfattas av GDPR kommer behöva anpassa sin förmåga att förebygga och hantera cyber-

risker och attacker. Detta är något som kommer kräva organisatoriska förändringar för många 

aktörer. (Marsh, 2017) 

  

Talmaciu (2014) beskriver vikten av att företag aktivt arbetar för att anpassa sig till 

förändringar eftersom företag som misslyckas i sin anpassning till de krav som ställs från 

omgivningen inte kommer att klara sig kvar på marknaden. För företag som lagrar 

personuppgifter inom EU är de nya kraven en stor förändring som innebär att mycket arbete 

kommer behöva förändras. Efterföljs inte de regler som GDPR innefattar kan straff på upp till 

4 % av årsomsättningen utdömas (EUGDPR, 2018; Albrecht, 2016). Det är något som skulle 

slå hårt mot många företag. 

  

Det ökade kravet på hantering och lagring av personuppgifter gör att företag som verkar inom 

bank- och finansbranschen måste anpassa sina digitala strategier och transformeringsplaner 

(Sydekum, 2018). När dessa branscher ökat sin digitala närvaro har även hoten och riskerna 

förändrats menar Sydekum (2018). Vidare menar författaren att GDPR blir ett seismiskt 

skifte då företag och organisationer inte längre äger persondata och därför ställs även högre 

krav på säkerhet och integritet. 

  

GDPR har ställt höga krav på organisationer och företag i hur de hanterar och lagrar 

persondata. För många företag har det inneburit stora förändringar, både organisatoriskt men 
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även det vardagliga arbetet har förändrats. En bransch som har digitaliserats mycket de 

senaste åren är bank- och finansbranschen, exempelvis genom internbank, mobilapplikationer 

och digitala betaltjänster (Sydekum, 2018). GDPR är ett direkt svar på den digitalisering som 

skett i samhället i stort och handlar mycket om att säkra hantering och lagring av persondata. 

Företag inom bank- och finansbranschen hanterar stora mängder av persondata som är 

konfidentiell. Det gör att det blir intressant att studera hur företag inom den branschen har 

arbetat med implementeringen av GDPR. 

 

Organisationsförändring är något som kan vara svårt att genomföra i praktiken. Galli (2010) 

benämner hur individer och organisationer, som ofta drivs av rutiner och vanor, står inför en 

utmaning vid större organisatoriska förändringar. Vidare benämner Galli (2010) att det kan 

vara svårt för ledningsgrupper att kommunicera och bemöta sin anställda under förändringen. 

GDPR är ett omfattande förändringsarbete som har inneburit ändrade rutiner och vanor inom 

det dagliga arbetet. Således är det intressant att undersöka hur ett företag inom bank- och 

finansbranschen arbetat med den förändring som en implementering av GDPR inneburit. 

1.3 Syfte och forskningsfråga 

Denna undersökning har som mål att ge en djupare förståelse för hur förändringsarbetet har 

genomförts på ett företag inom bank- och finansbranschen i samband med att GDPR 

implementerades. 

Undersökningen ämnar undersöka dels förarbetet men även det arbete som utförs under samt efter 

implementeringen. Vidare vill undersökningen finna implicita och/eller explicita organisatoriska 

förändringar som föranletts av GDPR. 

1.3.1 Forskningsfråga 

  

• Hur arbetade ett stort företag som verkar inom bank- och finansbranschen med 

implementeringen av GDPR? 
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1.4 Kunskapskaraktärisering 

Studien kommer i enlighet med Goldkuhls (2011) definitioner av kunskapsformer att ha en 

karaktäriserande form, då vi ämnar undersöka egenskaper hos det utvalda företaget för att 

sedan se hur dessa påverkats av GDPR. Fallstudien kommer att vara av förklarande karaktär 

för att möjliggöra en djupgående studie som i sin tur kan ge upphov till mer nyanserade 

analyser och iakttagelser. För att vidhålla detta förhållningssätt kommer vi att se 

organisationen från ett neutralt perspektiv. Därav kommer även inslag av såväl kritisk- som 

värdekunskap förekomma då uppsatsen både kommer ifrågasätta och samtidigt studera det 

önskvärda (Goldkuhl, 2011). 

 

1.5 Avgränsningar 

Denna undersökning har avgränsats till ett företag som verkar inom bank- och 

finansbranschen, anledningen till detta är att företag inom denna bransch har tillgång och 

användning av en mängd olika personuppgifter. Avgränsningen till ett specifikt företag inom 

branschen har gjorts för att få en djupare förståelse för ett enskilt fall istället för en bredare 

med inte lika djupgående undersökning. 

  

Avgränsningen innefattar arbetet för förändringsarbete kopplat till implementeringen av 

GDPR. Undersökningen har fokuserat på att forska kring situationen på det utvalda företaget 

och syftar därför inte till att resultera i en generell bild över hela finansbranschen. Istället 

prioriteras en mer djupgående analys över det utvalda företaget, detta för att kunna svara på 

uppsatsens frågeställning. 

  

Den avgränsning som gjorts i denna uppsats kan medföra att resultatet blir snedvridet då det 

utvalda företaget fortfarande kan ha varit i en adaptionsfas till förändringarna som GDPR har 

inneburit. Det kan innebära att företaget hanterat implementeringen på ett annorlunda sätt än 

vad konsensus är inom bank- och finansbranschen. Därför kan ett resultat inte generaliseras 

över hela branschen utan får istället ses som en indikation på hur det utvalda företaget 

påverkats av GDPR. Det hade varit av intresse att genomföra samma studie på ett företag 

inom något av de andra EU-länderna för att se om det finns skillnader mellan de olika 

medlemsländerna. Resultatet skulle kunna skilja sig mellan Sverige och exempelvis Italien, 

men av tids- och praktiska skäl var detta inte möjligt att genomföra. 
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Forskningsansats och Metod 

2.1 Formulering av forskningsstrategi 

För att besvara uppsatsens frågeställning har det att genomförts en djupgående kvalitativ 

fallstudie. Undersökningen har genom ett fallstudieupplägg kunnat bidra till en djupare 

förståelse kring hur ett företag inom bank- och finansbranschen arbetat med att implementera 

GDPR i sin verksamhet. (Saunders, Lewis och Thornhill, 2016, s. 165) 

  

Vidare syftar studien inte till att uttala sig generellt om banker och hur GDPR påverkar deras 

arbeten utan istället till att finna indikationer på hur lagförändringen påverkat ett specifikt 

företag inom branschen. Eftersom denna forskning som inte haft som mål att uttala sig 

generellt, blev fallstudie ett bra sätt för oss att besvara vår frågeställning. (Jacobsen, 2002, s 

97). 

 

Anledningen till valet av en förklarande fallstudie är då denna typ av studier har deduktiva 

inslag som gjort det möjligt att besvara frågor som vad, varför genom användandet av 

teoretiska idéer. (Saunders, Lewis och Thornhill, 2016, s. 184–185) 

  

Undersökning har genomförts på ett företag som valts utifrån bransch och hur relevant GDPR 

och dess påverkan är där, men även då företaget gett oss möjligheten till god insyn i GDPR-

arbetet. Vidare har vi fått insyn organisationsförändringar och vi gavs även möjlighet att 

intervjua personer inom olika affärsområden med olika befattningar. Företaget har vidare 

valts utifrån sin relevans som case kopplat till förändringsprocessen som GDPR orsakat. 

Informanterna valdes genom ett avsiktligt urval, där de blivit valda utifrån syftet med studien, 

vilken information de har samt hur tillgängliga de var för frågor (Jacobsen, 2002, s 198). 

Anledningen till att detta urval gjordes var för att få en representativ bild av hur hela 

organisationen påverkats och förändrats. 
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2.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen för studien har i stor uträckning skett från intervjuer och är därigenom 

primärdata som vi samlat in. Utöver data från intervjuer har teorier och övrig väsentlig 

information inhämtats från tidigare forskning, vetenskapliga artiklar och övriga trovärdiga 

sekundärkällor något som Jacobsen (2002) förespråkar. 

  

Valet av intervju som metod innebar att vi fått möjlighet att observera hur respondenten 

reagerat på frågorna samt deras tonfall, vilket kan ge ytterligare tyngd och förståelse för 

respondenternas svar. Nackdelen med detta är dock att respondenten kan påverkas av hur 

intervjuaren reagerar på olika svar, positivt som negativt. För att ta detta i beaktning i 

resultatet har en noggrann kodning att genomförts, för att minimera den påverkan 

intervjuaren haft. Intervjuer innebar också att vi kunnat förtydliga frågor samt ställa 

motfrågor där svaren inte framgått tydligt eller på något sätt avvek ifrån frågan. (Jacobsen, 

2002, s 162)  

 

Vidare har intervjuerna varit av semistrukturerad karaktär då studien undersökt specifika 

effekter av GDPR-implementeringen och det var därför viktigt att intervjun inte avvek för 

långt ifrån ämnet, detta för att samla in den nödvändiga datan. Intervjufrågorna har därför 

planerats i förväg men vi tillät improvisation utifrån vad som framkom under intervjun. Detta 

gjorde att en semistrukturerad karaktär på intervjun vidhölls. (Jacobsen, 2002, s 160-162) 

  

Fortsättningsvis spelade vi vid intervjutillfällena in intervjuerna för att underlätta 

transkribering samt medföra möjligheten för oss att kunna lyssna igenom intervjuerna igen 

om behov fanns för det. Transkribering underlättade i sin tur datainsamlingen för oss då vi 

genom kodning och kvalitativ dataanalys kunde karaktärisera respondenternas svar och enkelt 

hittade särskilda citat och trender. (Oates, 2006, s. 268–269) 

  

Slutligen genomfördes 5 intervjuer, då det var viktigare för oss att genomföra ett mindre antal 

djupgående analyser som vi hann bearbeta gentemot att göra flera intervjuer med bristande 

analys. Eftersom studien har intervjuat en begränsad mängd informanter var det viktigt för 

oss att resultatet inte blev snedvridet. Detta planerade vi att motverka genom ett medvetet och 

noggrant planerat urval, vi har även att anpassat intervjufrågorna för dessa inte ska vara 

ledande eller påverka informanternas åsikter. Detta urval ledde till en djupgående och bredare 
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bild av det vi ville undersöka samt innebar att alla informanterna haft ett intressant perspektiv 

som kunnat bidra i studien. Vid ett slumpmässigt urval skulle risken ha varit att vi fått 

informanter som inte har insyn eller tillräckliga kunskaper om det studien syftat till att 

undersöka. Informanterna valdes utifrån sin insyn av förändringsprocessen samt deras 

tillgänglighet. Vidare ville vi fånga flera olika perspektiv och valde därför personer med olika 

arbetsområden för att därigenom få en bred bild. Utöver dessa aspekter ville vi få vissa 

respondenter med mandat för beslut och därigenom få svar kring hur förändringen styrdes. 

(Jacobsen, 2002, s 198–199) 

  

2.3 Metod för dataanalys 

Studien har varit av typen kvalitativ fallstudie vilket möjliggjort en mer grundlig och 

djupgående analys. Detta innebar för oss att intervjuer var den mest optimala metoden och 

mest i linje med vad som behövdes för att besvara vår frågeställning (Saunders, Lewis och 

Thornhill, 2016, s. 165). Detta utifrån perspektiv som tidsåtgång, möjlighet att välja 

respondenter och få möjlighet att kontakta nyckelpersoner inom företaget som undersökts.  

  

Då vår forskningsstrategi och datainsamlingsmetod är en fallstudie med semistrukturerade 

intervjuer har ingen numeriska primärdata eller sekundärdata insamlats. Detta gör att en 

kvalitativ analys varit bäst lämpad för vår undersökning (Oates, 2006, s.268). Då vi haft 

relativt få respondenter har det varit svårt att generalisera de resultat som framkommit och 

detta är ytterligare ett argument till varför kvalitativ analys genomförts. Anledningen till att 

intervjuerna kodades var för att upptäcka trender och kategorisera innehållet, detta krävde att 

kvalitativ dataanalys genomfördes (Oates, 2006, s.268). 

  

För att göra informationen så lätthanterlig som möjligt genomfördes kodningen i flera 

processer. Inledningsvis började vi med att kategorisera intervjusvaren för att definiera vad 

informanten förmedlade under de olika delarna av intervjun. Detta har även get oss chansen 

att på ett enklare sätt jämföra informanternas svar utifrån vilken vald kategori vi undersökt. 

  

Efter att kategoriseringen färdigställts fortsatte vi med att skapa mer distinkta underkategorier 

för att ytterligare förtydliga vad som nämnts och exakt vad respondenten betonat. Dessa två 

steg gjorde det möjligt för oss att snabbt kontrollera eller leta upp vad en respondent sagt. 
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Slutligen har vi lagt in sökord för att förtydliga det vi sett som kärnan i vårt data (Oates, 

2006, 275). Under hela kodningsprocessen har vi ständigt letat efter sätt att förbättra vår 

befintliga kod och processen med att koda var därför under ständigt arbete (Oates, 2006, 

275). Detta förenklade sökprocessen och gjorde det även enkelt för oss att hitta citat i 

intervjuerna som senare använts i vår uppsats. En stor fördel med en välarbetad och noggrann 

kodning var möjligheten för djupgående analys av innehållet, något som varit det primära 

syftet med studien.  

2.5 Metodkritik 

För att motverka användandet av svaga källor har vi under uppsatsskrivandet aktivt valt 

källor baserat på särskilda kriterier. Inledningsvis har vi aktivt försökt att finna aktuella och 

nyligen publicerade källor. Vi har dock även inkluderat vissa källor som är från innan GDPR 

infördes då regelverket är nytt och det därför endast finns ett begränsat forskningsunderlag 

efter att GDPR infördes. Fortsättningsvis har vi prioriterat källor som är peer-reviewed och 

därigenom mer tillförlitliga som vetenskapliga källor. Vidare har vi sökt med hänsyn till om 

källorna har många citations och därmed används frekvent i andra undersökningar. Slutligen 

har vi genom hela uppsatsen arbetat för att bygga våra påståenden med flera olika källor och 

därigenom ge en högre grad av tillförlitlighet och undvika falska påståenden från enskilda 

källor. 
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Teori 

3.1 GDPR 

General Data Protection Regulation är den lag som nu ersatt den tidigare 

personuppgiftslagen, PUL. Lagen har tillkommit för att skydda personliga uppgifter, men 

även grundläggande rättigheter och friheter. Lagen gäller för samtliga EU:s medlemsstater 

och syftet med detta är att skapa ett likvärdigt skydd för personuppgifter genom hela unionen. 

(Datainspektionen, 2018) 

 

En av de stora förändringarna enligt Datainspektionen (2018) är att med GDPR får företag 

och organisationer inte samla in information och spara dessa för länge. När uppgifterna inte 

längre är aktuella eller behövs måste dessa raderas. Det kan dock finnas lagkrav som gör att 

uppgifter måste behållas i ett antal år, och det kan exempelvis röra sig om uppgifter som 

behövs i bokförings-ändamål eller liknande syften. Det finns dock vissa typer av uppgifter 

som företag eller organisationer har en rättslig grund för att samla in, med detta menas att de 

har stöd av GDPR till att få samla in dessa. Exempel på denna typ av uppgifter kan, enligt 

Datainspektion (2018) och förordningen vara, löneavtal, register över kundprospekt eller 

kundregister (vissa uppgifter i kundregister kan dock kräva ett direkt samtycke från kunden). 

 

Företaget eller organisationen som samlar in personuppgifter måste nu även meddela att detta 

görs, vilka uppgifter det handlar om samt motivera varför det görs en insamling av uppgifter. 

Det är även obligatoriskt för företagen och organisationerna att meddela om uppgifterna 

lämnas över till tredje part. GDPR gör även en skillnad mellan “vanliga” personuppgifter och 

“känsliga” personuppgifter: Ett exempel på en vanlig personuppgift kan vara ett namn eller 

födelsedatum och en “känslig” personuppgift kan vara politisk åsikt, hälsouppgifter eller 

religionstillhörighet. (Datainspektionen, 2018) 

 

GDPR syftar också till att stärka säkerheten för lagrade personuppgifter som hanteras av en 

organisation eller ett företag. Det ska inte vara möjligt för en utomstående att kunna stjäla, 

radera eller ändra lagrade uppgifter. Uppstår en incident av detta slag måste detta rapporteras 

till Datainspektionen inom 72 timmar från den tidpunkt då det upptäcktes. (Datainspektionen, 

2018) 
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Konsekvenserna av att inte följa GDPR kan leda till dryga sanktionsavgifter och kan även 

skada ett företags image. Ett företag kan drabbas av med avgifter upp till 20 miljoner euro 

eller fyra procent av dess globala omsättning, beroende på vad som är högst 

(Datainspektionen, 2018).  

 

3.2 Förändring av en organisation 

När en organisation väljer att genomföra en förändring inleds en förändringsprocess. Syftet 

med en sådan process är att öka effektiviteten, kvalitéten och exponeringen och anpassningen 

till den externa omgivningen enligt Chapman (2002). Forskarna Myers, Hulks och Wiggins 

(2012) diskuterar hur organisationer anpassar sig och deras förhållande till förändringar i den 

externa omgivningen. Vidare diskuterar Myers, Hulks och Wiggins (2012) hur detta är 

avgörande för en organisations överlevnad och fortsatta existens. När en organisations 

externa omgivning förändras kräver detta en organisatorisk förändring och anpassning. För 

att genomföra denna transformering används ofta olika modeller eller ramverk. 

 

3.3 ADKAR 

I denna uppsats har en modell som benämns som ADKAR använts som analytiskt verktyg. 

Modellen är framtagen av Hiatt (2006) och är en modell för förändringsarbete inom 

organisationer. Modellen är välrenommerad och används av majoriteten Fortune 100 företag 

(Prosci, 2018). 

3.3.1 Övergripande 

ADKAR-modellen presenterar och visualiserar de byggstenarna som behövs för att 

genomföra och uppnå målen med en förändring. Modellen är viktad mot individerna i en 

organisation och betonar hur individernas beteende och handlingar är det som skapar och 

bibehåller en förändring. (Hiatt, 2006)  

 

Hiatt (2006) definierar modellen som en länk mellan individuell prestation, organisatorisk 

förändring och affärsresultat. I likhet med Hiatt (2006) betonar Varkey & Antonio (2010) i 

sin artikel att förändringsarbeten har en större chans att lyckas om fokus läggs på individerna 

i organisationen.  
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“Adoption of change management practices increases the odds of success because focus is 

placed on the people in the organization who make things happen.” - Varkey & Antonio 

(2010) 

 

“Organizations don't change, people within organizations change” – Hiatt (2006) 

 

Modellen består av fem olika byggstenar eller steg där varje steg representerar kraven som 

finns för att en person ska uppnå eller bibehålla en förändring (Hiatt, 2006). Stegen delas 

övergripande in i tre faser, Current, Transition och Future, där modellen har anpassats för de 

olika faserna av förändring som en organisation befinner sig i. Current gäller i stor 

utsträckning förarbetet för en förändring där ett fokus finns för att göra en förändring relevant 

för individerna i en organisation (ibid). Galli (2010) understryker att en förändringsprocess 

nästan alltid kommer misslyckas utan en intern vilja att förändras bland anställda.  

 

Transition gäller arbetet under en förändring och innefattar ofta utbildning och annat arbete 

för att ge individer den kunskap och de verktygen som behövs för att genomföra målen för en 

förändring (Hiatt, 2006). Detta stämmer överens med vad Galli (2010) också presenterar i sin 

artikel, han diskuterar vikten av att informera och utbilda anställda för att dessa ska känna sig 

bekväma och motiverade till förändringen.  

 

Modellen visar slutligen steget Future som beskriver hur en förändring ska bibehållas. (Hiatt, 

2006)  

 

Hiatt (2006) menar att en organisation genom uppmaningar och regelbundna belöningar kan 

se till att individer inte återgår till sina gamla rutiner och vanor. Faserna som modellen 

presenterar följer varandra logiskt och kan inte flyttas i sin placering då de är beroende av att 
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föregående faser redan genomförts (Hiatt, 2006). Modellen kan sammanfattas enligt figuren 

nedan. 

Figur 1.0. ADKAR-modellen. 

3.3.2 Awareness 

För att inleda en förändring behöver en organisation på ett individuellt plan skapa 

medvetenhet (Awareness) om varför något ska genomföras (Hiatt, 2006; Holloway, 2015; 

Varkey & Antonio, 2010). Hiatt (2006) beskriver att människans behov av att förstå och veta 

varför som en stor drivkraft. En drivkraft som kan skapa en vilja för förändring, detta 

stämmer överens med vad Galli (2010) också argumenterar för i sin artikel. Medvetenheten 

kan därigenom på ett grundläggande plan skapas genom att ge övertygande och informativa 

argument om förändringen och dess mål (Hiatt, 2006; Hughes, 2012). Vidare skapas 

medvetenhet genom kunskap om risken med att inte förändras samt vilka konsekvenser eller 

problem som förändringen ska undvika och motarbeta (Hiatt, 2006; Hughes 2012) Några av 

de frågorna som Hiatt (2006) presenterar som viktiga för att anställda ska förstå och vilja 

genomföra en förändring syns nedan: 

• Varför är förändringen nödvändig? 

• Varför händer förändringen nu? 

• Vad är fel på det som vi gör idag? 

• Vad händer om vi inte ändra oss? 

 

• Awareness

• Desire

Current

• Knowledge

• Ability

Transition

• Reinforcement

Future
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Inom många organisationer används ett chain of command där information delas ut genom 

olika steg beroende på roller. Eftersom det är ganska vanligt att chefer inte vill ge sina 

anställda all information om varför en förändring sker så finns det en risk för kunskapsgap 

inom faktorerna bakom förändringen (Galli, 2010; Hiatt, 2006). Hiatt (2006) menar istället att 

det finns fall där chefer medvetet inte vill informera anställda om varför något genomförs 

vilket kan leda till bristande vilja hos individer i organisationen till att förändras. Vidare finns 

det ett behov av att skapa medvetenhet hos individer kring hur en förändring gynnar dessa 

personligen då det är en viktig drivkraft för att skapa en vilja av att förändras (Galli, 2010; 

Hiatt 2006). Avsändaren, de eller den, som driver förändringen kan ha en stark påverkan på 

hur individer uppfattar förändringen. I fall där avsändaren har hög kredibilitet är det större 

chans att individer är öppna för och positivt inställda till förändringen och det den kräver. 

(Hiatt, 2006; Nielsen & Parker 2012) 

 

Vidare har den tekniska utvecklingen och tillgång till information gjort det svårare att ändra 

individers inställning till olika saker. Eftersom information och nyheter är lättillgängliga för 

individer är det enklare för dessa att själva upptäcka och bilda sin egen uppfattning om 

fenomen. Fortsättningsvis påverkas många organisationer av ryktesspridning där information 

ibland kan vara felaktig. För att förändringen ska ske så effektivt som möjligt är det viktigt att 

en organisation bemöter och försöker förhindra ryktesspridning internt. (Hiatt, 2006, s.7) 

 

Slutligen summerar Hiatt (2006) awareness som fem faktorer där dessa kan användas för att 

se hur väl arbetet med awareness har genomförts. Dessa är följande: 

1. En persons bild av den nuvarande situationen 

2. Hur en person upplever problemet(en) 

3. Kredibiliteten hos avsändaren 

4. Cirkuleringen av felaktig information eller rykten 

5. Hur lätt det är att göra motstånd till anledningen av förändringen 

 

3.3.3 Desire 

Efter att en medvetenhet har skapats behöver organisationen även skapa en vilja (Desire) till 

förändringen. Där awareness gäller mer allmän kunskap ska desire inge den direkta påverkan 

en förändring har på en individ (Hiatt, 2006). Den personliga motivationen kan summeras 
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med “Vad får jag ut av förändringen” där personlig motivation och förändringens karaktär 

har en stark påverkan på hur villig en grupp individer är till att förändra sig (Galli, 2010; 

Hiatt, 2006). För en organisation handlar mycket om hur dessa förmedlar förändringen, dess 

karaktär och den personliga vinsten av att genomföra den. (Galli, 2010; Hiatt, 2006, s.19; 

Robescu & Iancu, 2016) 

 

Fortsättningsvis kan individer påverkas av såväl organisatoriska faktorer som miljömässiga. 

Eftersom varje person kan ha en egen bild av sin närmiljö blir den personliga uppfattningen 

av miljön som ska förändras unik för varje person. Bland organisatoriska faktorer kan främst 

en organisationskultur påverka en individs vilja till att genomföra en förändring. 

Organisationer med en stark kultur viktad mot förändring kan ha ett större genomslag i sin 

förändring än en organisation som saknar det (Hiatt, 2006; Hughes, 2012). Om ett företag 

däremot tidigare har haft förändringsarbeten som inte har genomförts på ett bra sätt så kan 

individer istället direkt bli negativt inställda till en förändring, oavsett hur den presenteras 

(Hiatt, 2006; Neri & Mason, 2008). Vidare kan faktorer som tidigare belöningar och hur de 

utformats ha en betydande roll i hur villig en organisations individer är till att jobba hårt i ett 

förändringsarbete. (Hiatt, 2006) Utöver rena organisatoriska faktorer är det även viktigt att 

relatera till en individs privata situation (Hughes, 2012). Många personer behöver en drivkraft 

för att genomföra en förändring, som exempelvis möjlighet till befordran eller andra 

utvecklingsmöjligheter, för att på ett genomgående sätt jobba i linje med vad organisationen 

vill (Spaho, 2014). I andra fall kan privata faktorer som individens privatliv även ha en direkt 

påverkan på deras jobbprestation då deras vilja till att genomföra något kan hindras av 

exempelvis stress privat. (Hiatt, 2006; Hughes, 2012) 

 

3.3.4 Knowledge 

Utöver medvetenhet och vilja krävs även kunskap (Knowledge) för att kunna genomföra en 

förändring. Utan den nödvändiga kunskapen som krävs kan individer inte förändra sitt arbete 

oavsett hur gärna de vill. Därigenom är det viktigt för företag att erbjuda gedigna möjligheter 

för anställda att lära sig vad de behöver. (Galli, 2010; Hiatt, 2006) 

 

Individer har, baserat på sin grundläggande kunskap, olika möjligheter till att direkt kunna 

genomföra en förändring. Kunskapen hos anställda kan variera och bero på flera olika 
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faktorer däribland utbildning från organisationen, jobberfarenhet, individens egna intressen 

samt vilken bransch företaget jobbar inom (Hiatt, 2006; Hughes, 2012). Skillnaden mellan 

vilken kunskap som krävs och den som finns inom organisationen kan ha en stark påverkan 

på hur framgångsrikt ett förändringsarbete blir. (Hiatt, 2006) 

 

Under utbildningsprocessen behöver intressenterna ta hänsyn till flera olika faktorer för att på 

ett så effektivt sätt som möjligt utbilda sina anställda. Inledningsvis är det viktigt att tänka på 

att alla individer är olika och därför har väldigt olika möjligheter till att lära sig nya saker. 

Därför är det viktigt att en organisation anpassar sin utbildning på individnivå till vad en 

specifik individ behöver för att förstå och lära sig det organisationen vill (Hiatt, 2006). Vidare 

är det viktigt att en organisation har de nödvändiga verktygen som behövs för att lära 

individer (Galli, 2010; Hiatt, 2006; Levasseur, 2001). På arbetsplatser kan detta variera 

mellan olika organisationer där vissa har investerat mer än andra på utbildning och verktyg 

för upplärning. Verktygen kan inkludera allt ifrån experter som kan förklara specifika 

koncept till böcker och material som anställda kan använda sig av (Hiatt, 2006; Levasseur, 

2001). 

3.3.5 Ability  

Att endast ha kunskap räcker enligt Hiatt (2006) och Galli (2010) inte för att på ett effektivt 

sätt implementera en förändring. Utöver kunskap krävs även specifika förmågor (Ability) för 

att förändra sitt arbetssätt på ett tillfredsställande och effektivt sätt (Hiatt, 2006; Hughes, 

2012). Det finns anställda som snabbt kan utveckla de förmågor som krävs. Däremot kan 

andra personer ha svårigheter och ibland aldrig lära sig vad som krävs. Sammanfattningsvis 

kräver byggstenen ability att gruppen eller individen i sitt slutskede innehar de kvalifikationer 

som krävs för att implementera förändringen på en daglig basis (Hiatt, 2006).  

 

3.3.6 Reinforcement 

Efter att en förändring har implementerats, krävs ytterligare insatser för att förändringarna 

som genomförts ska bibehållas (Holloway, 2015; Hughes, 2012; Hiatt, 2006; Spaho, 2014). 

Hiatt (2006) och Spaho (2014) beskriver att organisationer kan använda sig av externa och 

interna former av reinforcement (förstärkning) för att se till att det som har implementerats 

efterlevs.  
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Intern reinforcement syftar till den personliga motivationen en individ har för att följa de 

rutiner och förändringarna som genomförts. Den interna formen av reinforcement är 

därigenom individuell och kan således skilja sig mellan olika individer. (Hiatt, 2006) 

 

Extern reinforcement gäller motivation som har sitt ursprung från andra individer. Det kan 

innebära saker som igenkännande, belöningar och firande. Dessa belöningar kan exempelvis 

ske för att visa uppskattning till en individ eller grupp för ett gott arbete. Belöningar kan ha 

olika grader av effektivitet och det beror till stor del på hur mycket individen uppskattar 

belöningen. (Hiatt, 2006) 
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4.0 Empiri 

4.1 Struktur och inledning 

Det empiriska materialet har redogjorts med en struktur utifrån den teoretiska modell som 

legat till grund för vår analys. Anledningen till denna struktur är för att ge läsaren en tydlig 

och lättöverskådlig bild som gör det lätt att knyta an empiri till analysen som presenteras i ett 

senare avsnitt. I undersökningen har totalt 5 personer intervjuats från olika avdelningar och 

med olika roller, detta för att skapa en helhetsbild av förändringsarbetet och de olika 

aspekterna. 

 

Roll Datum för intervju Längd på intervju Eventuell. uppföljning 

HR-koordinator (HR) 2018-12-03 34 minuter Ja, via telefon. 

Projektledare (PL) 2018-12-03 23 minuter Ja, via telefon. 

IT-ansvarig (IT) 2018-11-29 35 minuter Nej. 

Compliance officer 

(CO) 

2018-11-29 40 minuter 
Ja, via telefon 

Rådgivare (R) 2018-11-29 30 minuter Nej. 

 

 

Avsnittet har att delats upp enligt följande struktur: 

• Current (Awareness - Desire) 

• Transition (Knowledge - Ability) 

• Future (Reinforcement) 

 

Företaget vi valt att studera inför denna uppsats är som tidigare nämnt ett företag som verkar 

inom bank- och finansbranschen. Företaget har överlag haft en positiv inställning till GDPR 

och det arbete som krävts för att förstå och implementera de förändringar som krävs för att 

företaget ska vara compliant, d.v.s. följa de regler som GDPR kräver (CO). Samtliga av de 5 

intervjupersonerna tycker att GDPR är en bra och nödvändig lag, och att syftet med att stärka 

den personliga integriteten är viktigt både för företagen och kunderna. Både HR, R och PL 

ansåg dock att det kunde var svårt att förstå vad GDPR i praktiken alltid innebär. IT betonade 

att kunskapsnivån inför förändringen kunde vara ganska varierande bland anställda på 
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företaget, där somliga hade mer koll än andra på lagen och vad den innebär.  

 

“Det är en bra lag då det blir säkrare för oss som rådgivare och kunderna, men det kan vara 

svårt att förstå exakt vad som krävs.” - Rådgivare, 2018 

 

Bland informanterna var kunskap om lagförändringens faktiska innebörd inför förändringen 

ganska varierande. Vissa påstod sig veta relativt bra vad den innebar medan andra betonade 

att de lärde sig mer via den interna kommunikationen och utbildningen som företaget 

tillhandahöll enligt HR. Något som CO och PL var tydliga med att påpeka om GDPR var 

vikten av att företag nu måste redogöra för vilka uppgifter de sparar och varför. Hen menade 

på att företag, inklusive Företaget i denna undersökning, ofta samlar på en stor mängd 

uppgifter i olika CRM-system för kunna använda det vid tillfälle och vilka risker detta kan 

medföra.  

 

“Risken med ett dataläckage kan ju få oerhört stora konsekvenser rent privatekonomiskt och 

rent integritetsmässigt.”- Compliance Officer, 2018 

 

4.2 Current - Awareness och Desire 

Det har varit en utmaning för företaget att implementera GDPR i sin verksamhet och det har 

krävts jobb från många olika avdelningar och roller (CO). En central roll i detta arbete har 

enligt CO varit att upprätta en Road map för att säkerställa att aktiviteter genomförs vid rätt 

tillfälle för att inte störa den ordinarie verksamheten. Det handlade mycket om att kartlägga 

och förstå vilka delar av verksamheten som kunde påverkas vid olika tillfällen enligt IT-

avdelningsansvarig.  

 

“Stänger vi ner fel system vid fel tillfälle, blir våra kunder helt låsta. Tänk att de inte kan 

logga och in och betala räkningar eller se sitt sparande.” - IT 

 

Företaget arbetade aktivt med kommunikation till sin anställda inför GDPR, något som 

samtliga intervjupersoner berättar om. Företaget var noga med att kommunicera att kraven 

som GDPR ställer är något nödvändigt och som de gärna ändå genomfört, även om inte 

GDPR hade tillämpats (CO). Både IT, CO och PL var noga med att påpeka att denna 
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lagförändring är bra för samtliga parter, både kunder men även företaget. Tryggheten som 

GDPR medför gör att företaget kan lägga ännu mer fokus på att jobba med sina kunder på ett 

digitalt viss då det vet att deras data är säkrad om GDPR efterföljs. (IT) 

 

“Kunderna ger oss förtroende att förvalta deras pengar, det vill vi ta vara på. Vi ligger långt 

fram med vår digitalisering och vi vill fortsätta med det på ett säkert sätt.” – IT, 2018 

 

Det företaget fokuserade mycket på var att motivera sina anställda till att jobba med 

implementationen av GDPR snarare än att påpeka att detta är en lag som nu måste följas. CO 

förklarade att det framför allt motiverade sina anställda genom de möjligheter som Företaget 

får om de lyckas bra med en GDPR-implementering. Fördelar gentemot sina konkurrenter 

som att de exempelvis kan ta fler och större marknadsandelar då de inte behöver fundera eller 

oroa sig över GDPR utan kan istället fokusera på mer digitalisering och effektivare 

bearbetning av kunderna (CO, IT, PL). Denna viktiga kommunikation skedde via intranät och 

mail-utskick, som samtliga anställda kunde ta del av (HR). Vidare berättade HR att de alltid 

funnits tillgång till extra utbildning och stöd via HR-avdelningen om exempelvis någon velat 

ha ett förtydligande eller liknande. Detta har varit en anonym tjänst för att anställda inte ska 

“känna sig dumma om de behövt fråga något”. 

 

Kommunikationen var tydlig och bra men kunde ibland uppfattas som överflödig för några av 

de anställda (R, PL). En tydlig kommunikation var bra för att motivera och förklara för 

personalen, dock kunde detaljnivån på utskicken uppfattas som övertydlig och nästan onödig 

enligt två av intervjupersonerna. Tanken med denna frekventa kommunikation kring GDPR 

och implementeringen var för att alla på företaget skulle känna sig delaktiga i 

förändringsarbetet (CO). CO medgav även att företagsledningen inte förmedlade all 

information kring förändringen i den interna kommunikationen, utan den anpassades ibland 

utifrån vilken hierarkisk nivå mottagaren befann sig på. Hen betonade att det berodde på att 

olika anställda behövde veta olika saker beroende på sin roll. R tydliggjorde att 

kommunikationen gjorde att hen kände sig inkluderade och att hens jobb också var viktigt för 

att lyckas med en implementering av GDPR.  

 

Förändringarna som Företaget genomförde i samband med GDPR har varit många och av 

olika storlek. Det har varit allt från nya rutiner för hur kunddata ska sparas och användas, till 

hur kommunikationen med kunder får ske och vad som får kommuniceras över exempelvis 
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mail. Arbetet med säkerheten inför GDPR har också tvingat många anställda att byta till 

säkrare lösenord och att de nu måste ha separata telefoner för privat och arbetsbruk om de har 

kunddata på den. Denna förändring har varit omständlig för några av de anställda men 

Företaget har försökt ha förståelse för detta och hjälpt anställda med denna övergång, till 

exempel genom att erbjuda teknisk rådgivning. CO beskrev detta som ett försök till att 

säkerställa att de anställda inte känner sig nonchalerade, utan istället motivera dem till att 

följa och jobba compliant med GDPR. IT betonar att de nya rutinerna trots att de kan kännas 

lite omständiga bidrar till en effektivare jobbprestation och är av yttersta vikt för att 

säkerhetsställa kunddata. Samtidigt medgav R att det dagliga arbetet har blivit mer 

tidskrävande till följd av förändringen, men att det även är något som blivit bättre i takt med 

att hen vant sig vid de nya rutinerna.  

 

4.3 Transition - Knowledge och Ability 

Företaget hade förberett sig en längre tid inför att GDPR skulle träda i kraft den 25:e maj 

2018 enligt både CO, IT och PL. De hade säkerställt intern kompetens inom de olika 

områdena för förändringen. Detta gällde bland annat intern utbildning för anställda i hur den 

nya hanteringen av personuppgifter går till (HR). Utbildningen var uppdelad med en generell 

del för samtliga inom företaget och sedan en rollspecifik del, tanken med detta var att trygga 

samtliga anställdas kunskap om den arbetsförändring som behövdes inför GDPR påpekade 

HR. HR talade mycket om att företaget internt försökte ha en positiv arbetsmiljö där anställda 

uppmanades till att ställa frågor och lära sig av varandra. Tillvägagångssättet för detta var 

regelbundna möten inom arbetsgrupperna, det genomfördes workshops och ibland deltog 

anställda som jobbade mer konkret med GDPR-projektet.  Syftet med detta var enligt HR att 

vara transparenta och vara öppna med sin kommunikation. Detta var något som även IT 

intygade och uppgav som något positivt under förändringsarbetet. HR uppgav vidare att 

kraven temporärt sänktes för anställda, framför allt vad gäller rådgivare som har kundkontakt. 

Anledningen till detta var enligt HR för att anställda skulle ges möjlighet att lära sig de nya 

rutinerna utan att känna sig stressade.  

 

“GDPR är något som förändrar hela Företaget, då måste alla känna sig involverade och 

hörda.” - HR, 2018 

  



23 
 

De tidigare rutinerna för intern kommunikation förändrades också för att säkerställa att 

personuppgifter alltid är säkra oavsett vem inom företaget som kommunicerar med vem 

(CO). Samtidigt kontrollerades även att hårdvara, som datorer, telefoner och surfplattor levde 

upp till de krav som Företaget tolkade att GDPR kräver. I de fall där datorer eller telefoner 

ansågs vara för gamla byttes de ut. Det var i något enstaka fall som det uppstod ett behov av 

extern hjälp och detta var inte på grund av en kompetensbrist utan en rent tidsbesparande 

åtgärd förklarade CO. Det tillsattes även nya roller inom Företaget som specifikt arbetade 

med att implementera GDPR i tid. Dessa personer rekryterades för att de hade tidigare 

meriter inom stora förändringsprojekt och erfarenhet av ledarskap, denna kravprofil 

ansvarade HR för. 

 

Samtliga informanter är nöjda med hur arbetet med GDPR utfördes och implementerades. En 

av anledningar till detta tror CO och IT är den tydliga Road map som utarbetades tidigt. Den 

innefattade alla olika delar som krävdes för att säkerställa att Företaget hade tillgång till rätt 

kunskap, rätt verktyg och att rätt personer hade rätt kvalifikationer. Projektet var något som 

förändrade Företagets samtliga affärsområden och därför var en plan för en central 

kommunikation även en viktigt strategisk pusselbit. Denna struktur på projektet var en av de 

viktiga anledningarna till att GDPR-projektet både följde den uppsatta tidsplanen men även 

att den fastställda budgeten, företaget är mycket nöjda med detta enligt CO. Fortsättningsvis 

hade organisationen kontinuerliga tester och uppföljningsmöten under implementeringen för 

att säkerhetsställa de anställdas kunskap (HR). HR betonade detta som betydande för att tidigt 

hitta kunskapsluckor hos de anställda och åtgärda dessa genom utbildning och andra åtgärder.  

 

4.4 Future - Reinforcement 

Det genomfördes en omfattande förändring på Företaget inför GDPR och de har jobbat aktivt 

för att säkerställa att nya rutiner och processer följs. Kontinuerliga utbildningar och 

webbaserade tester har genomförts för att försäkra sig om att de nya arbetssätten efterföljs. I 

samtliga arbetsgrupp är GDPR en punkt på varje månadsmöte och det handlar om att alla 

anställda ska känna sig trygga och bekväma att arbeta med nya verktyg och rutiner. De 

gånger det upptäckts brister i hur anställda arbetat med GDPR har de fått genomföra en 

utbildning eller motsvarande för att säkra deras kompetens. (CO)  
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HR är noga med att påpeka att det inte handlar om att någon får repressalier vid brister utan 

att den endast handlar om att upptäcka kunskapsbrister. Vidare har det övergripande skett 

arbeten för att fortsätta effektivisera, digitalisera samt utveckla de rutiner som redan finns. 

CO och HR menade att det inom Företaget finns incitamentsprogram för förbättringar av det 

befintliga arbetet. CO exemplifierade detta med att en kollega vann en Ipad för att hen hade 

en idé om en arbetsrutin som senare implementerades.  

 

Efter att GDPR trädde i kraft har Företaget bjudit sina anställda på restaurangbesök och 

After-works för ett väl utfört arbete, en belöning som varit uppskattad. För de personer som 

varit mer involverade i GDPR-projektet har även utvecklings- och uppföljningssamtal 

genomförts för att uppmuntra och utveckla ambitiösa anställda. Att arbeta med GDPR-

projektet har gett några anställda motivationen och erfarenhet att ta nästa steg inom Företaget 

och bli befordrade, detta har dessutom kommunicerats centralt för att motivera andra inom 

Företaget och visa på de möjligheter som erbjuds. (HR) 

 

 

  



25 
 

5.0 Analys 

Det teoretiska ramverk som används för att analysera det empiriska materialet är ADKAR, se 

tidigare avsnitt om teori för utförligare beskrivning. Den är uppbyggd av 5 faser och analysen 

är uppdelad efter varje fas för att läsaren enkelt ska bilda sig en uppfattning. 

  

5.1 AD - Awareness och Desire 

Utifrån primärdata har organisation i likhet med Hiatt (2006) avsnitt om Awareness arbetat 

för att säkerhetsställa individens medvetenhet om förändringen som ska ske. Företaget 

arbetade med att kartlägga och säkerställa vilken arbetsgång som förändringsprocessen 

genom att upprätta en road map. Vidare har kartläggningen förtydligat de konsekvenser och 

risker som förändringen kan innebära, detta för att öka medvetenheten om förändringens 

natur i likhet med vad Hiatt (2006) förespråkar. 

 

Företaget har jobbat för att förklara och ge anledningar till varför förändringen är nödvändig. 

Utifrån intervjuerna framkommer det att faktorer som företagets konkurrenskraft, 

digitalisering och övertag presenterades som viktiga faktorer relaterade till förändringen. 

Samtidigt stod Företaget inför ett problem där de anställda utifrån vår empiri inledningsvis 

hade en varierande kunskapsnivå. Det ledde till att företaget fick presentera förändringen 

väldigt övergripande och förklara de risker som förknippas med att inte implementera GDPR 

i tid. Dessa faktorer presenteras inom Awareness där Hiatt (2006) betonar att en organisation 

behöver förklara varför en förändring genomförs för att skapa en hög grad av medvetenhet 

hos de anställda. Vidare talar Hiatt (2006) mycket om “Whats in it for me” som är betydande 

för att skapa medvetenhet och senare Desire hos en individ. I det undersökta företag fanns det 

en indikation till god intern kommunikation om vad de anställda själva vinner på att följa 

förändringen. Det fanns ett stort fokus på ökad effektivitet inom arbetsprocessen vilket varje 

individ i slutändan vinner på. 

 

Fortsättningsvis hanterade det studerade Företaget en påtvingad lag, vilket innebar att 

förändringsprocessen i fråga inte var ett eget beslut. Trots att företaget på egen hand inte 

betonade att förändringen är påtvingad blev den svår för anställda att motsätta sig. Något som 

Hiatt (2006) betonade som en fördel i förändringsarbeten. Undersökningens informanter hade 
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övergripande en positiv bild till förändringen och upplevde dess skäl som rimliga. Framför 

allt IT var positiv till förändringen och skälen till varför förändringen genomfördes, med 

hänsyn till kund- och företagssäkerhet. Fortsättningsvis hade kommunikation till stor del skett 

från ledningen med en stor transparens. Det medförde att avsändaren sågs som trovärdig 

vilket även Hiatt (2006) betonar som viktigt för att förmedla ett budskap inom en 

organisation på ett tillfredsställande sätt. Samtidigt nämnde Hiatt (2006) att organisationer 

som inte utger all information kring förändringen till alla anställda kunde uppleva vissa 

problem. I det studerade företaget förmedlades informationen väldigt transparent men 

samtidigt återgavs bara den informationen till anställda utifrån vad företagsledningen ansåg 

att de behövde veta. Därigenom kunde individer på olika hierarkiska nivåer ha varierande 

kunskap om förändringen vilket Hiatt (2006) nämnde som vanligt men problematiskt för en 

lyckad förändring. Det fanns tendenser hos anställda att den centrala kommunikationen 

ibland kunde upplevas som överflödig, anledningen till detta kan vara ett försök från 

ledningen att motverka denna typ av problem.  

 

Utifrån det empiriska material som inhämtats kan vi utläsa en tendens till att Företagets 

anställda visar vilja till att vara delaktiga och ta del av de förändringar som skett när GDPR 

implementerats. Detta kan tyda på att Företaget lyckats med att förklara och tydliggöra hur 

och varför förändringen sker, något som Hiatt (2006) menar är en viktig del av fasen Desire. 

Vi tror att en avgörande anledning till detta är den frekventa och tydliga kommunikationen 

som gjort att anställda känner sig delaktiga och vill bidra till förändringen. I likhet med vad 

Hiatt (2006) förespråkar för en lyckad förändring har Företaget lagt vikt på att kommunicera 

och se varje anställds egen situation och dennes egna specifika behov. Ett exempel på detta är 

hur det kommunicerats att implementering av GDPR kommer göra arbetet tryggare för både 

kunder och personal.  

 

Hiatt (2006) menar att inre motivation behövs hos anställda för att en förändring ska vara 

framgångsrik, något som vi upplever att företaget inte jobbat aktivt med. Ett skäl till detta kan 

vara inre motivation är individuell och därför är svårt att styra från centralt håll. Däremot tror 

vi att Företaget i likhet med vad Hiatt (2006) förespråkar försöker jobba mot att skapa en 

positiv och uppmuntrande bild av organisationens arbetsmiljö. Vi misstänker att det kan vara 

ett försök att skapa en motivation för de anställda, även fast det istället är en extern faktor. 

För att ytterligare motivera har företaget aktivt arbetat för att få sina anställda att känna sig 

inkluderade, ett exempel på detta är den tekniska rådgivningen som Företaget erbjudit. Detta 
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kan enligt oss ytterligare stärka motivationen hos de anställda i enlighet med Hiatt (2006). 

 

 

5.2 KA - Knowledge och Ability 

Hiatt (2006) beskriver att företag behöver vara medvetna om sina anställdas kunskapsnivåer 

för att genomföra en framgångsrik förändring. I det undersökta företaget arbetade de i likhet 

med Hiatts (2006) ideer inledningsvis med att säkerställa och kartlägga sina anställdas 

kunskapsnivåer samt inom vilka områden som de behövde förbättra. Det tydliggörs av att 

Företaget arbetat med rollspecifik utbildning som anpassats utifrån hur respektive roll arbetat 

med GDPR och implementeringen av GDPR.  

 

För att säkerställa förändring krävs enligt Hiatt (2006) tillgång till rätt verktyg och detta är 

något som Företaget arbetat med. I detta fall har de valt att byta ut utrustning som exempelvis 

datorer, surfplattor och telefoner för att säkerställa att anställda har rätt verktyg för att arbeta 

både under och efter förändringen.  Företaget tycks, utifrån vårt empiriska material, ha 

prioriterat kvalitén och tillgången på verktyg under implementeringsfasen framför att göra 

ekonomiska besparingar. Vi tror att detta kan ha varit ett medvetet val för att ge anställda alla 

möjligheter till att utvecklas och genomföra förändringen. Ytterligare ett tecken på detta är att 

Företaget sänkt kraven för rådgivare då nya rutiner införts.  

 

Vi tror att syftet med detta är att anställda istället kan fokusera på att lära sig nya arbets- och 

säkerhetsrutiner. Något som medför att anställda sedan kan arbeta mer digitalt, då företaget 

valt att lägga stort fokus på just digitalisering. För att säkerhetsställa kunskapsnivån under 

arbetets gång har Företaget vidare gjort kontinuerliga kunskapstester under 

implementeringsfasen. Detta har i likhet med Hiatt (2006) medfört att Företaget under hela 

perioden haft insyn i de anställdas kunskapsnivå, något som är viktigt för en lyckad 

implementering. 

 

För att öka kunskapsnivån under implementeringsprocessen anställdes konsulter som 

experthjälp där individer med bra ledarskap prioriterades. Företaget genomförde även 

organisatoriska förändringar i form av att anställa nya roller för att bemöta de nya kraven som 

GDPR innebar. Denna prioritering kan liknas vid Hiatts (2006) idéer om Ability där han 



28 
 

betonar hur individer med kunskap inom en organisation kan hjälpa andra att utveckla sin 

egen kunskap. Ett aktivt arbete från ledningens sida med att förespråka en god arbetsmiljö 

tror vi är för att ytterligare främja kommunikationen och samarbetet mellan anställda.  

 

5.3 R - Reinforcement 

Företaget har genomfört en rad olika åtgärder för att bibehålla och ytterligare stärka den 

förändring de gjort i samband med att GDPR implementerats. I likhet med vad Hiatt (2006) 

har Företaget efter förändringen fortsatt jobba aktivt med att de nya förändringarna. Bland 

åtgärderna som företaget gjort finns stickprov och tester för att kartlägga och se till att 

anställda följer de krav och rutiner som GDPR inneburit. Har eventuella brister eller 

felaktigheter upptäckts har de anställda som gjort fel inte drabbats av repressalier eller 

liknande. Vi anser, i likhet med Hiatt (2006), att detta är ett bra sätt för att förespråka och 

bibehålla den förändring som Företaget gjort Istället har Företaget fokuserat på positiva 

belöningar där bra arbetsinsatser och kreativa ideer har belönats.  

 

Hiatt (2006) diskuterar vikten av att stimulera den externa motivationen hos individerna inom 

organisationen och därigenom bibehålla förändringen, vi bedömer att detta är vad Företaget 

har gjort genom exempelvis befordra några anställda.  Fortsättningsvis görs regelbundna 

utbildningar för att ytterligare främja, stärka och utveckla de anställda i deras arbete med 

GDPR, detta är enligt oss en tydlig indikation på värdet som förändring skapat för Företaget.  

  



29 
 

6.0 Diskussion och slutsats 

Företagets tillvägagångssätt för att genomföra den organisationsförändring som krävts för att 

implementera GDPR har kännetecken som påminner om ADKAR-modellen. Vi har funnit 

tendenser på att samtliga av stegen som Hiatt (2006) presenterar har förekommit i företagets 

förändringsprocess. Därigenom har Företaget jobbat för att öka sina anställdas medvetenhet, 

vilja, förmåga, kunskap och förstärkning och på så vis genomföra en effektiv 

förändringsprocess.  

 

Företaget har i sin interna kommunikation fokuserat mycket på faktorer som främjar en bra 

arbetsmiljö samt att alla anställda ska känna sig involverade och delaktiga i arbetsprocessen. 

För att stärka den interna medvetenheten om förändringen har Företaget genomfört frekvent 

och tydlig kommunikation något som krävs för en lyckad förändringsprocess enligt Hiatt 

(2006) Det finns indikationer på att Företagets kommunikation stämmer överens med deras 

faktiska åtgärder, exempel på detta är kontinuerliga möten, utbildningar och åtgärder för att 

stimulera ett sunt arbetsklimat för att minska stress hos de anställda. Denna åtgärd har varit 

en stor del för att säkerställa de anställdas nödvändiga kompetens. En tydlig indikation på 

detta är också att de både kommunicerat och sänkt kraven för rådgivaren i samband med 

implementeringen. Den goda arbetsmiljön, som vi tror har bidragit till ökad kommunikation 

och samarbete mellan anställda, kan i enlighet till Hiatt (2006) vidare bidra till att kompetenta 

individer inom organisation delar sin kunskap något som kan ha möjliggjort en smidig 

implementering av GDPR för det undersökta företaget. 

 

Vidare har företaget likt Hiatts (2006) förändringsteori fokuserat på att belöna bra arbete 

snarare än att bestraffa dåligt. Bland företagets belöningar under implementeringsprocessen 

kunde det handla om alltifrån allmänna belöningar till en arbetsgrupp till belöningar riktade 

mot individers arbetsprestation. Hiatt (2006) kännetecknar dessa insatser som extern 

motivation och ser det som en viktig faktor för att såväl införa som att bibehålla förändringar. 

I det undersökta Företag framkom även att ett antal personer blivit befordrade till följd av 

deras arbete med GDPR-projektet. Denna information har sedan kommunicerats från centralt 

håll för att visa de anställda att bra arbete ger möjligheter till avancemang inom Företaget.  

Vi tror att detta är ett sätt för att ytterligare förbättra sina anställdas externa motivation. 

Vidare misstänker vi även att framtida projekt till följd av dessa belöningar kan få ett ännu 
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större engagemang från anställda då de vet vilka möjligheter som erbjuds vi ett bra arbete. 

Fortsättningsvis har Företaget genom stickprovskontroller kunnat testa och säkerställa att 

anställda följer och har kunskap om de nya rutinerna som är GDPR-compliant. 

 

För att möta utmaningarna med GDPR har Företaget även gjort förändringar i sin 

organisation. Det har inneburit att nya roller som tidigare inte fanns har skapats för att bemöta 

den situation som implementeringen inneburit. Därigenom ser vi indikationer på att Företaget 

har anpassat och förändrat sin organisation för att bemöta de utmaningar och krav som GDPR 

ställer på ett företag inom bank- och finansbranschen.  

 

Sammanfattningsvis genomförde Företaget en lyckad förändringsprocess där de framför allt 

lyckats i sin kommunikation, belöningsarbete, utbildning och kompetenssäkring. Däremot 

visade Företaget inga tecken på att arbeta aktivt med den inre motivationen hos sina 

anställda. Vidare hade kommunikationen kunnat effektiviserats mer då det fanns tendenser 

till överkommunikation från ledningen. 

7.1 Forskningsbidrag och förslag på framtida forskning 

Den här studien bidrar med både en praktisk och teoretisk bild av hur en förändringsprocess 

kan genomföras utifrån ADKAR-modellen vid implementering av nya processer och rutiner. 

Vidare kan detta studerade fall ses som en best practice i hur förändringsprocesser bör gå till. 

Denna studie bidrar även med en bild hur ADKAR kan användas för att genomföra större och 

krävande förändringsprocesser. Eftersom resultatet uppvisar kännetecken för att ADKAR har 

använts ger detta ytterligare stöd till modellen och dess funktionalitet. 

 

Det finns en stor mängd forskning inom ämnet förändring och ADKAR är endast en av 

många befintliga teorier som finns. ADKAR kan benämnas som en relativt bred och utförlig 

teori som täcker för-, under- och efterarbetet under förändringsprocesser. För denna studie 

fanns det en viss begränsning inom teorin då den inte var anpassad för en påtvingad lag, utan 

istället mer syftade på förändringar som genomförts efter vad ledningen bestämt. Därigenom 

fann vi att teorier som syftar till förändring efter lagar kunde lösa ett visst kunskapsgap som 

vi fann en indikation på.  
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I denna studie diskuterades det huruvida belöningsarbetet under den studerade förändringen 

även kunde ha en positiv påverkan på framtida förändringar, exempelvis efter att en anställd 

sett sin kollega bli befordrad för ett väl genomfört arbete. Därigenom kan det vara intressant 

att forska ytterligare kring vilka effekter ett förändringsarbete kan ha på framtida 

förändringsarbete, samt vilka fördelar samt nackdelar som kan medföras beroende på hur det 

genomfördes.  

 

Vidare har studien utforskat förändringsarbetet på ett stort företag inom bank- och 

finansbranschen. Baserat på ett företags storlek och bransch kan det skilja markant mellan 

vilka krav och förutsättningar som finns. Därför skulle det även vara intressant att jämföra ett 

stort och litet företag på samma bransch samt att jämföra hur GDPR implementerades på två 

företag som verkar i olika branscher.  
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Bilaga 1. 

 
Intervjufrågor 

Om respondenten 

1.     Vad är din nuvarande tjänst på företaget och ge en kort beskrivning?  

2.     Hur länge har du innehaft din nuvarande tjänst?  

3.     Hur länge har du jobbat inom företaget? (Totalt)  

4.     Har du haft några andra tjänster inom företaget?  

5.     Vem är din närmaste chef? Anonymt, exempel “Min chef är VDn” och inte namn. 

6.     Har du några underställda? Om ja, hur många? 

7.     Beskriv din utbildning? Gymnasie, Högskola etc. 

 

Allmänna frågor om GDPR  - respondentens egna uppfattning 

 

1. Hur uppfattar du GDPR generellt? Inte nödvändigtvis kopplat till ditt jobb?  

(Ex. svårt, lätt, tydligt, otydligt.) 

2. Vad tycker du om GDPR? 

(Skapa en bild av vad respondenten anser av GDPR för att kunna tolka deras svar på 

ett bättre sätt. Finns det exempel motstridigheter mot GDPR allmänt) 

 

Frågor kopplade till verksamhet och organisation - ADKAR 

 

A - Awareness - Frågor anpassas till respondent ex. Chef eller anställd 

 

1. Vilken roll har du haft med arbetet kopplat till GDPR i ert företag? 

2. Hur kommunicerade företaget centralt GDPR? 

3. Hur påverkade företagets centrala kommunikation din syn på införandet av GDPR? 

- Hur upplevde du behovet av förändring? Nödvändigt? Krångligt? 

4. Hur kommunicerade ni internt i ex. arbetsgrupper? 

- Inställning till GDPR? Motstridigheter? 

5. Hur upplevde du att företagets kommunikation hade kunnat förändrats? 

- Var den tillräckligt tydlig? 

 

D - Desire – Behov 

1. Hur upplevde du att du motiverades till implementering och förändring kopplat till 

GDPR? 
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2. Kände du att ditt arbete kopplat till GDPR gjorde en skillnad? Varför?/Varför inte? 

3. GDPR är en lag som gäller samtliga medlemsstater inom EU och företag var tvungna 

att implementera detta.  

4. Hur använde sig företaget av detta faktum? (- Ökad kundnytta och säkerhet? Skylla 

ifrån sig, inte vårt fel men vi måste?) 

5. Hur upplever företaget GDPR och de förändringar detta eventuellt krävde? 

- Ex. jobbigt med nya rutiner och policies? Eller smidigt och ökad trygghet? 

6. Hur motiveras du att jobba med GDPR efter implementation? 

 

 

K - Knowledge 

 

1. Vilken kunskap om GDPR hade företaget och dess personal innan arbetet påbörjades? 

- Fanns det behov av extern hjälp? Hur arbetade ni med eventuella kunskapsgap om 

GDPR? 

 

2. Vilka åtgärder behövde företaget göra för att säkerställa att anställda hade rätt kunskap 

om GDPR? -Exempel på åtgärd och varför just detta? 

3. Vilka enligt dig var de viktigaste åtgärder ni gjorde och varför dessa? 

- Hur upplevde du de olika åtgärderna? Svåra? Enkla? Tydliga? Otydliga? 

4. Hur arbetade ni med kontinuerlig kommunikation och feedback gällande arbetet med 

GDPR? 

- Veckomöten? Checklistor? 

 

A - Ability 

 1. Vilka verktyg använde företaget för arbetet med GDPR? 

-Ex seminarier, nyanställningar, e-learning, experthjälp 

 

 

2. Har företagets övriga verksamhet påverkats i samband med införandet av GDPR? 

- Hur har ni anpassat arbetet? Minskad tid för annat eller tvingats till mer arbete? 

- Hur har ni hanterat den eventuella kostnaden kopplat till GDPR?  

- Fanns det en arbetsmiljö som tillät dig att lära dig under arbetets gång? 

 

 

3. Hur utvärderar ni personalens kunskap och prestationer kopplat till GDPR? 

-Tester, utvecklingssamtal 
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R - Reinforcement 

 

1. Hur har ni jobbat med uppföljning av GDPR-arbetet? 

- Tester? Kontroller? Möten? Utvecklingssamtal? 

 

 

2. Har ni uppmärksammat arbetet med GDPR efter införandet på något sätt? 

- Ex. belöning, firat på något sätt? 

 

3. Hur upplever du din prestation kopplat till GDPR?  

- Vad hade kunnat förändrats? 

 

4. Upplever du att företaget behållit och påverkats av ditt arbete kopplat till 

GDPR? 

- Fick du det stöd du behövde? 

- Vad hade kunnat förändrats? 

5. Har företaget gjort några förändringar nyligen kopplat till GDPR? Dvs efter 25:e 

maj. 
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