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Sammandrag 
Den tjugofemte maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft, GDPR, en lag som 

kommer att ersätta de 20 år gamla reglerna för hantering av personuppgifter i Sverige. Lagen 

ställer hårdare krav på företags datahantering, vilket kan innebära omfattande förändringar för 

organisationer som hanterar personuppgifter. Studien syftar till att ge en förståelse för hur 

företag förbereder sig för de förändringar som GDPR innebär. Resultatet baseras på 

semistrukturerade intervjuer med tre av de fyra största svenska e-handelsföretagen inom 

klädbranschen, som alla hanterar personuppgifter. Studien besvarar syfte och forskningsfråga 

och visar att företagen har en positiv inställning till den nya lagen samt att förberedelserna 

inletts. 

 

Nyckelord: organisationsförändring, General Data Protection Regulation, GDPR, 

dataskyddsförordningen, personuppgifter. 

 

 

 

 

  



!

Förord 
 

Ett stort tack riktas till våra respondenter; Henrik på Sportamore, Henrik och Linda på 

Nelly.com och Magnus på Ellos. Utan er hade inte studien varit möjlig! Vi vill även ägna ett 

tack till vår handledare, Leon M. Caesarius, samt till våra opponenter och andra 

korrekturläsare, som givit ovärderlig konstruktiv kritik och nya infallsvinklar. 

 

 

 

 

         

 

 

 

Maja Brädefors       Julia Pettersson 

  



!

Innehållsförteckning  
1.#Inledning#........................................................................................................................#5!

1.1#Problematisering#...................................................................................................................#6!
1.2#Syfte#......................................................................................................................................#7!
1.3#Forskningsfråga#.....................................................................................................................#7!
1.4#Avgränsning#...........................................................................................................................#7!
1.5#Disposition#............................................................................................................................#8!

2.#Den#stora#förändringen#...................................................................................................#9!
2.1#General#Data#Protection#Regulation#.......................................................................................#9!
2.2#Skillnader#mellan#PuL#och#GDPR#..........................................................................................#11!

2.2.1!Rätten!att!rätta!till!uppgifter!...............................................................................................!11!
2.2.2!Rätten!att!raderas!................................................................................................................!11!
2.2.3!Uppgiftsminimering!.............................................................................................................!11!
2.2.4!Dataportabilitet!...................................................................................................................!12!
2.2.5!Incidentrapportering!...........................................................................................................!12!
2.2.6!Skärpt!krav!på!samtycke!......................................................................................................!12!
2.2.7!Införandet!av!dataskyddsombud!.........................................................................................!13!
2.2.8!Missbruksregeln!..................................................................................................................!13!
2.2.9!Sanktioner!............................................................................................................................!13!

2.3#Sammanfattning#av#skillnader#mellan#PuL#och#GDPR#...........................................................#14!

3.#Teori#.............................................................................................................................#16!
3.1#Organisationsförändring#......................................................................................................#16!
3.2#Kotters#åttastegsprocess#......................................................................................................#17!

3.2.1!Skapa!ett!angelägenhetsmedvetande!.................................................................................!18!
3.2.2!Skapa!en!vägledande!koalition!............................................................................................!18!
3.2.3!Skapa!en!vision!och!strategier!.............................................................................................!19!
3.2.4!Kommunicera!visionen!........................................................................................................!19!

3.3#Analytisk#referensram#.........................................................................................................#20!
3.3.1!Analysmodell!.......................................................................................................................!20!

3.4#Kritik#mot#teori#....................................................................................................................#21!

4.#Metod#..........................................................................................................................#23!
4.1#Forskningsdesign#.................................................................................................................#23!
4.2#Datainsamlingsmetod#..........................................................................................................#23!

4.2.1!Telefonintervju!....................................................................................................................!24!
4.2.2!Val!av!studieobjekt!..............................................................................................................!25!
4.2.3!Kodning!av!data!...................................................................................................................!26!

4.3#Operationalisering#...............................................................................................................#26!
4.4#Tillförlitlighet#.......................................................................................................................#28!
4.5#Etiska#överväganden#............................................................................................................#28!

5.#Resultat#........................................................................................................................#30!
5.1#Angelägenhetsmedvetande#.................................................................................................#30!
5.2#Vägledande#team#................................................................................................................#31!
5.3#Vision#och#strategi#...............................................................................................................#32!
5.4#Kommunikation#...................................................................................................................#33!

6.#Analys#..........................................................................................................................#35!
6.1#Angelägenhetsmedvetande#.................................................................................................#35!
6.2#Vägledande#team#................................................................................................................#37!



!

6.3#Vision#och#strategi#...............................................................................................................#38!
6.4#Kommunikation#...................................................................................................................#40!

7.#Diskussion#....................................................................................................................#42!
7.1#Beroendeförhållandet#.........................................................................................................#42!
7.2#Förändringsprocessen#..........................................................................................................#42!
7.3#Kommunikation#...................................................................................................................#43!
7.4#Att#skapa#en#kris#..................................................................................................................#43!

8.#Slutsats#.........................................................................................................................#45!

9.#Begränsningar#och#framtida#forskning#..........................................................................#46!

Referenser#........................................................................................................................#47!

Bilaga#1.#Intervjuram#........................................................................................................#51!

Bilaga#2.#Utvecklad#kravmodell#.........................................................................................#52!
!



! 5!

1. Inledning 
Den tjugofemte maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft, GDPR1, som kommer 

att reglera samtliga medlemsländers hantering av personuppgifter (Datainspektionen, u.å.a). 

Lagen ställer hårdare krav på hur organisationer som behandlar uppgifter om EU-medborgare 

måste hantera och skydda personlig information, i syfte att stärka medborgarnas rättigheter 

(Marsh, 2017). Nuvarande lag som reglerar hantering av personuppgifter i Sverige är 20 år 

gammal (Personuppgiftslagen 1998:204) och för de företag som idag hanterar personuppgifter 

kan övergången till GDPR komma att innebära förändringar.  

 

Företag lagrar ofta personuppgifter och annan information de inte har någon nytta av 

(Davenport & Prusak, 1998), trots att uppgifterna många gånger är föråldrade eller helt saknar 

ändamål (Jaeger, 2017a; Davenport & Prusak, 1998). När företag hanterar större mängder 

data än vad de behöver ökar risken för att information hamnar på villovägar (Marsh, 2017; 

Liebowitz, 2013). E-handelsföretag är ett exempel på företag som samlar in stora mängder 

personuppgifter och annan personlig information (Datainspektionen, 2003), eftersom kunder 

ofta behöver lämna ifrån sig mer information om sig själva när de handlar på internet än i 

fysiska butiker (Liebowitz, 2013). Insamling av information om varje kund som besöker en 

webbplats är idag inte bara möjligt utan direkt nödvändigt för företag som vill uppnå en 

rimlig användarupplevelse och effektivisera sin verksamhet (Ibid.). 

 

Införandet av GDPR kräver att företag ser över sin datahantering och genomför de 

organisationsförändringar som behövs för att möta kraven. Lagen kan även uppmuntra företag 

till att anamma striktare regler för datahantering generellt (Marsh, 2017, Jaeger, 2017a), vilket 

kan medföra att företag ser över och förändrar system som inte direkt regleras av lagen 

(Jaeger, 2017a). Företag står inför nya utmaningar gällande att säkerställa en rättvis 

dataanvändning (Horvitz & Mulligan, 2015) och dataskyddsförordningens tvååriga 

implementeringsperiod är snart över (Marsh 2017).  

!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!General!Data!Protection!Regulation!
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1.1 Problematisering 

Det är viktigt att företag och företagsledning anpassar sig till förändringar, eftersom 

förändringar alltid haft en stor inverkan på organisationer (Talmaciu, 2014). Införandet av 

GDPR är den viktigaste förändringen av dataskydds- och integritetsregler i Europa på flera 

årtionden, och vissa menar till och med att det i förlängningen kommer att påverka hela 

världen (Marsh, 2017). De företag som inte accepterar förändring som en naturlig process 

inom organisationen kommer inte att klara sig på marknaden (Talmaciu, 2014). Situationen är 

kritisk och det är avgörande för företag att arbetet inför den nya lagen prioriteras samt att 

fokus läggs på att följa lagen (Ling, 2017).  

 

Även om det finns en vilja att vara förberedd för förändring, kan det föreligga oklarheter i hur 

den nuvarande situationen ser ut, vilka risker som finns och vad som faktiskt måste göras 

(Lewin, 1946). Innebörden av GDPR inte är självklar för alla, och en del företag gömmer sig 

bakom myten om att “dataskyddsförordningen gäller inte för oss” (Bristrand, 2016). 

Förordningen berör dock alla som hanterar personuppgifter om EU-medborgare och de som 

inte har börjat planera för förändringen kommer att ha svårigheter att möta alla krav när lagen 

träder i kraft (Ling, 2017; Marsh, 2017; Jaeger, 2017a).  

 

Rosengren (2017a) och Bristrand (2016) betonar vikten av att företag förstår att förändringar 

som kommer med GDPR inte bara kommer att beröra IT, utan att de kommer att påverka hela 

verksamheten. Förändringar som är av större omfattning och berör hela verksamheten kräver 

en än djupare förståelse (Ford & Backoff, 1988; Levy, 1986; Demers, 2007; Bartunek & 

Moch, 1987). Det är därför av stor vikt att finna tillräckligt med information om förändringen 

för att sedan kunna bestämma vilket som blir det första steget att ta för att organisationen ska 

nå de nya mål som satts upp (Lewin, 1946). 

 

Det föreligger meningsskiljaktigheter angående företags chanser att lyckas med övergången 

till GDPR. Frydlinger (2016) har förtroende för att många företag kommer att hinna långt 

med förändringsarbetet givet att de börjat i tid, men tror inte att något företag kommer att vara 

redo den tjugofemte maj 2018. Nilsson (2016) konstaterar att arbetet med GDPR är en tuff 

utmaning men är till skillnad från Frydlinger (2016) positiv till att företagen kommer att klara 
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av förändringen med stöd från Datainspektionen2, den myndighet som utsetts av regeringen 

för att underlätta företags anpassning till den nya lagen. Bristrand (2016) belyser att arbetet 

inte kommer att upphöra den dag lagen träder i kraft, eftersom den kräver uppföljning och 

löpande arbete med nya rutiner och företagspolicy. Även Jaeger (2017a) menar att det är 

viktigt att ha i åtanke att det är en iterativ process att följa GDPR, och inte något som 

genomförs en gång och sedan kan antas vara avklarat. Rosengren (2017a) tror att 

förändringarna kommer att vara många, och att förberedelserna inför lagen är en direkt akut 

fråga. 

1.2 Syfte  

Syftet är att ta reda på hur företag förbereder sig för de förändringar som GDPR innebär.  

1.3 Forskningsfråga 

GDPR kan komma att innebära omfattande förändringar för företag. Eftersom 

implementering av lagen ännu inte har skett, kan företagen tänkas vara i ett stadie av 

planering. Därför ställs frågan: 

•! Hur uppfattar företag de förändringar som GDPR innebär och hur går de tillväga med 

förberedelserna inför den nya lagen?  

1.4 Avgränsning 

Dataskyddsförordningen kommer att gälla EU:s samtliga 28 medlemsländer. Studien 

behandlar inte hur alla länder berörs av lagen, utan begränsas till Sverige. Undersökningen 

utgår från ett företagsperspektiv och kommer inte att redogöra för hur andra typer av 

organisationer eller föreningar kommer att påverkas av lagförändringen. Studien avser handla 

om hur företag förbereder sig inför de förändringar som GDPR innebär och behandlar därmed 

inte de faktiska effekterna av förändringen, med anledning av att undersökningen avslutas 

före det datum då lagen träder i kraft. Studien avgränsas till att undersöka större e-

handelsföretag inom klädbranschen.  

!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Datainspektionen!kommer!under!våren!2018!att!byta!namn!till!Integritetsskyddsmyndigheten.!!
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1.5 Disposition 

Nästkommande kapitel ger en utökad bakgrund till GDPR och syftar till att belysa 

omfattningen av de förändringar företag står inför. Därefter presenteras den teori till vilken 

studiens analytiska referensram och analysmodell ligger till grund, följt av en beskrivning av 

vilka metoder som använts vid undersökningens genomförande. Operationalisering och 

efterföljande resultat-kapitel kommer att följa den analytiska referensramen. I analysen ställs 

resultatet i relation till teorin, följt av en diskussion. Därefter besvaras studiens syfte och 

forskningsfråga i slutsatsen. Avslutningsvis presenteras studiens begränsningar samt förslag 

på framtida forskning.  

 

!  
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2. Den stora förändringen 
För att skapa förståelse för det sammanhang organisationer verkar inom är det viktigt att i 

detalj beskriva situationens kontext (Bryman & Bell, 2015). Nedan presenteras därför 

dataskyddsförordningen och hur den skiljer sig från den nuvarande personuppgiftslagen, för 

att belysa omfattningen av de förändringar företag kommer att behöva genomföra. Kapitlet 

syftar därmed till att ge en bakgrund till och förståelse för den situation företag står inför vid 

införandet av den nya lagen, och utgör därmed inte en del av teorin.! 

2.1 General Data Protection Regulation  

Europeiska unionen har makt att forma och implementera de lagar som gäller för unionen, 

med mål att skapa gemensamma värderingar inom Europa och undvika konflikter (Szyszczak 

& Cygan, 2008). Lagstiftning har tidigare skiljt sig mellan medlemsländerna, eftersom 

nuvarande dataskyddslagar baseras på ett EU-direktiv som tolkats och implementerats på 

olika sätt (Tankard, 2016). Eftersom GDPR är en EU-förordning gäller principen om att 

internationell rätt står över nationell rätt (Szyszczak & Cygan, 2008) och lagen måste 

tillämpas i sin helhet i samtliga medlemsländer, oberoende av nationell lagstiftning 

(Europeiska unionen, 2017).  

 

Dataskyddsförordningen kommer därmed att ersätta den nu gällande personuppgiftslagen, 

PuL, från och med implementeringen. PuL syftar till att skydda den personliga integriteten 

och har reglerat behandling av personuppgifter i Sverige sedan 1998 (Riksdagen, u.å.). 

Införandet av GDPR kommer att modernisera de 20 år gamla reglerna och möjliggör ett 

enhetligt och likvärdigt skydd av personuppgifter för samtliga individer inom unionen 

(Datainspektionen, 2017a). Förordningen bygger på grundläggande bestämmelser om skydd 

av personuppgifter och rätt till privatliv och syftar därmed till att stärka den enskildes 

rättigheter (Ibid.).  

 

Definition av personuppgifter och behandling av personuppgifter enligt 

dataskyddsförordningen återfinns nedan, se figur 1.  
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Figur 1: Definition av personuppgift och behandling av personuppgift.  

 

Införandet av den nya lagen kommer att minska det överflöd av information som företag idag 

lagrar, medvetet eller omedvetet, utan individens vetskap (Snickars, 2014). För att förbereda 

en organisation för övergången till GDPR krävs en kartläggning av befintliga data (Baker & 

McKenzie, 2016), för att säkerställa att inte mer information än nödvändigt lagras (Lafuente, 

2015; Frydlinger, 2016). En digital inventering innefattar inte bara att se över databaser, utan 

även data samlad i till exempel e-post eller chattar (Liebowitz, 2013). Företag står därför inför 

en utmaning när det gäller utformning av register innehållande personuppgifter. De måste 

dessutom överlägga om de kan utveckla redan befintliga system eller om det behövs införas 

nya (Rosengren, 2017b).  

 

Eftersom GDPR ännu inte implementerats saknas rättsfall eller praxis att följa, vilket gör att 

det under de närmsta åren efter införandet inte kommer att finnas någon helt tydlig vision av 

hur lagen ska tolkas (Danielsson, Nilsson & Lindström, 2017). När nationella tolkningar eller 

omskrivningar av den nya lagen saknas kan företagens arbete fördröjas (Marsh, 2017). Det 

företag bör göra innan implementeringen är att ta reda på vad de nya reglerna kräver, se över 

Definition av personuppgift 

Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk 
person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett 
namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer 
som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella 

eller sociala identitet. 

Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, artikel 4 
 

Definition av behandling av personuppgift 

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, 
oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, 

lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning 
eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. 

Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, artikel 4 

!
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sina system och säkra dem samt att kontinuerligt följa utvecklingen (Danielsson, Nilsson & 

Lindström, 2017). 

2.2 Skillnader mellan PuL och GDPR 

Dataskyddsförordningen ställer hårdare krav på datahantering, och för att lyckas följa den nya 

lagen måste företag därför vara medvetna om hur GDPR skiljer sig från den nu gällande 

personuppgiftslagen (Datainspektionen, 2017b). 

2.2.1 Rätten att rätta till uppgifter  

Efter införandet av GDPR kan den enskilde individen räkna med en förenklad åtkomst till 

sina personuppgifter och lättförståelig information om hur de behandlas (Europeiska 

Kommissionen, 2015). Företag kommer till exempel att bli skyldiga att redovisa hur länge 

uppgifter lagras, i vilket syfte samt vilken rättslig grund som ligger bakom behandlingen 

(Datainspektionen, 2017b). Den registrerade kommer även att få rätten att utan onödigt 

dröjsmål rätta till personuppgifter som är felaktiga (Europaparlamentets och rådets förordning 

2016/679, artikel 16). 

2.2.2 Rätten att raderas 

Den nya lagen innehåller en tydligare “rätt att bli bortglömd”-klausul, vilken innebär att 

samtliga personuppgifter ska raderas på den registrerades begäran (Europeiska 

Kommissionen, 2015; Jaeger, 2017a). Rätten att få sina personuppgifter raderade i PuL gäller 

endast data som behandlats på ett sätt som strider mot lagen (Datainspektionen, u.å.c). De 

som behandlar personuppgifter kommer att få full ansvarsskyldighet (Datainspektionen, 

2017c). Det innebär att företag måste kunna bevisa att information blivit borttagen permanent 

(Jaeger, 2017a) eller att datahantering stämmer överens med förordningen (Marsh, 2017; 

Tankard, 2016). Företag har rätt att spara information om det finns legitima skäl för det, 

exempelvis om en annan lag kräver att vissa personuppgifter dokumenteras (Tankard, 2016).  

2.2.3 Uppgiftsminimering 

Dataskyddsförordningen medför ett nytt krav på uppgiftsminimering, som innebär att företag 

inte tillåts samla in eller behandla personuppgifter för eventuella framtida behov. Uppgifter 

måste vara adekvata och relevanta för det ändamål de samlats in för, och får heller inte 

behandlas om de är så föråldrade att avsikten med behandlingen inte längre är densamma 
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(Datainspektionen, 2017b). Företag ska enligt GDPR radera de data som det inte finns något 

skäl till att behålla (Europeiska Kommissionen, 2015). Det nya kravet stödjer varje individs 

rättighet att kontrollera vilken information de vill dela med sig av eller inte (Solove, 2011).  

2.2.4 Dataportabilitet  

En annan skillnad mellan PuL och GDPR är den nya rätten till dataportabilitet (Europeiska 

Kommissionen, 2015), vilken innebär att den registrerade kan begära att datainsamlare 

överför personuppgifter från en tjänsteleverantör till en annan (Datainspektionen, 2017b). 

Syftet med dataportabilitet är att öka konkurrens samt att ge individen ökad kontroll över sina 

uppgifter (Rosengren, 2017a). För att uppfylla kravet måste en plan upprättas om hur 

förfrågningar om portabilitet ska tas emot och senare hur raderandet av uppgifterna konkret 

ska gå till vid överförande till annan tjänsteleverantör (Ibid.).  

2.2.5 Incidentrapportering  

Dataskyddsförordningen innebär även striktare regler än PuL gällande uppförande av 

anmälningsprotokoll när brott begås (Marsh, 2017). Om personuppgifter blir stulna måste 

företag och organisationer enligt den nya lagen anmäla intrånget till den nationella 

tillsynsmyndigheten (Europeiska Kommissionen, 2015). Om incidenten kan resultera i att de 

berörda utsätts för bedrägeri, id-stöld, diskriminering eller stöld av finansiella tillgångar, ska 

även den registrerade informeras, så att lämpliga åtgärder kan vidtas (Datainspektionen, 

2017b). Företag blir med GDPR skyldiga att meddela både tillsynsmyndigheten och den 

registrerade utan onödigt dröjsmål om ett brott inträffar, senast 72 timmar från att intrånget 

upptäcks (Marsh, 2017).  

2.2.6 Skärpt krav på samtycke  

Företag får enligt PuL upprätta kundregister med data om det anses nödvändigt för att 

upprätthålla kundrelationer. Om kunden godkänt särskilda avtal eller villkor, ofta svåra att 

både läsa och förstå, kan tillståndet för lagring utökas (Datainspektionen, u.å.b). Med GDPR 

skärps kravet på samtycke (Tankard, 2016; Jaeger 2017b) och det får inte råda några 

tveksamheter om att den registrerade godkänner det sätt som personuppgifter kommer att 

behandlas på (Datainspektionen, 2017b). Den registrerade måste alltså frivilligt och tydligt, 

efter att ha erhållit information, ge sitt samtycke till behandling av personuppgifter (Tankard, 

2016). För olika typer av behandling av data ska kundvillkor därför vara lättförståeliga och 
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kunna godkännas separat (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, artikel 7). En 

på förhand ikryssad ruta, till exempel vid ett köp på internet, kommer inte längre att vara en 

godkänd rättslig grund för behandling av data (Datainspektionen, 2017b). 

2.2.7 Införandet av dataskyddsombud  

Vissa organisationer, exempelvis offentliga myndigheter, vars verksamhet involverar särskilt 

riskfylld behandling av data ska enligt den nya lagen utse ett dataskyddsombud, som ersätter 

det nuvarande personuppgiftsombudet i PuL (Datainspektionen, 2017b). Dataskyddsombudet 

ska samarbeta med tillsynsmyndigheten och vara den som tar emot frågor från de registrerade 

rörande behandling av personuppgifter (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, 

artikel 38). Ett dataskyddsombud behöver inte vara begränsad till ett företag, utan kan verka 

som dataskyddsombud inom flera organisationer samtidigt (Tankard, 2016). 

2.2.8 Missbruksregeln 

Det görs ett undantag i PuL, den så kallade missbruksregeln, för hantering av personuppgifter 

i ostrukturerade data, vilket har möjliggjort en enklare behandling av personuppgifter som 

återfinns till exempel i e-mail och på webbplatser (Datainspektionen, 2017b). En betydlig 

skillnad mellan PuL och GDPR är att missbruksregeln försvinner, vilket innebär att den nya 

lagen inte gör någon skillnad på personuppgifter i strukturerad och ostrukturerad form 

(Datainspektionen, 2017b). Lagen kräver att organisationer vet exakt vilken information de 

har och hur den lagras (Tankard, 2016). Eftersom behandling av ostrukturerade data oftast 

inte är anpassad till företagets eventuella lagringspolicy (Jaeger, 2017a), kommer det att bli 

viktigt för företag som idag använder missbruksregeln att se över den typen av behandling av 

personuppgifter (Datainspektionen, 2017b).  

2.2.9 Sanktioner  

Personuppgiftslagen reglerar endast skadestånd för behandling av personuppgifter som 

kränker den registrerades integritet (Personuppgiftslagen, 1998:204 48§). Sanktioner för brott 

mot GDPR har gjorts enhetliga inom unionen (Tankard, 2016) och har även ökat avsevärt 

(Frydlinger, 2016). För mindre överträdelser kan företag bötfällas på upp till det högsta 

beloppet av två procent av dess globala omsättning eller tio miljoner euro. Det gäller brott 

som bryter mot bestämmelser kring den personuppgiftsansvariges eller tillsynsmyndighetens 

skyldigheter (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, artikel 83), som 
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exempelvis att inte uppfylla krav på informationssäkerhet (Frydlinger, 2016). Vid första 

överträdelsen kan dock företaget komma undan med en varning. För allvarligare företeelser 

kan företag komma att bötfällas på det högsta beloppet av fyra procent av dess globala 

omsättning eller 20 miljoner euro (Tankard, 2016). Till allvarliga företeelser räknas brott 

gällande behandling, de registrerades rättigheter och överföring av personuppgifter 

(Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, artikel 83), som till exempel att inte 

uppfylla krav på ändamålsbegränsning eller att inte minimera data (Frydlinger, 2016).  

 

De höga sanktionerna ska fungera som ett incitament för företag att arbeta hårt med 

förberedelserna för att helt överensstämma med lagen då den träder i kraft (Marsh, 2017). De 

företag som vidtagit omfattande åtgärder för att skydda sina registrerades rättigheter kommer 

att få lägre sanktionsavgifter vid eventuella felsteg, eftersom sanktionerna är utformade för att 

gynna ett proaktivt beteende (Frydlinger, 2016).  

2.3 Sammanfattning av skillnader mellan PuL och GDPR  

Dataskyddsförordningen kommer sammanfattningsvis att innebära omfattande förändringar 

för företag i hur de enligt lag får hantera personuppgifter och annan personlig information. 

Skillnaderna mellan PuL och dataskyddsförordningen är många, och eftersom kapitlet syftar 

till att ge en ökad förståelse för den situation företag står inför, sammanfattas kraven i 

tabellform nedan, se tabell 1. Tabellen ger en överskådlig bild av de förändringar företagen 

står inför samt förklarar i korthet vad de nya kraven innebär.  
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Tabell 1: Kravmodell. 

 

 

 

!  

Krav# Innebörd#
Rätten att rätta till uppgifter Företag måste ge den registrerade mer information om vilka uppgifter 

som behandlas och se till att uppgifter kan rättas till på begäran inom 
skälig tid.  

Rätten att raderas De som behandlar personuppgifter får full ansvarsskyldighet och måste 
kunna bevisa att hantering stämmer överens med lagen. Företag måste 
även förbereda sig för att kunna radera uppgifter samt bevisa 
borttagandet, om den registrerade utnyttjar sin rätt att bli bortglömd. 

Uppgiftsminimering Företag måste göra en inventering av data och radera de som inte är av 
relevans. De får inte längre samla in uppgifter för eventuell framtida 
användning. 

Dataportabilitet Individen får rätt att flytta personuppgifter mellan datainsamlare och 
företag måste skapa rutiner för hur förfrågningar om dataportabilitet 
ska hanteras. 

Incidentrapportering Vid eventuella dataintrång måste företag rapportera händelsen till både 
Datainspektionen och den registrerade inom 72 timmar från upptäckt. 

Skärpt krav på samtycke Företag måste vara tydligare och mer informativa i sättet de presenterar 
kundvillkor, för att öka individens medvetenhet om exakt vad som 
godkänns när samtycke ges. 

Införandet av dataskyddsombud Företag uppmuntras att utse ett dataskyddsombud som ska ansvara för 
att bemöta de registrerades frågor rörande personuppgiftsbehandling. 
Vissa blir skyldiga att tillsätta ett dataskyddsombud enligt lag. 

Missbruksregeln Det tidigare undantaget för behandling av personuppgifter i 
ostrukturerad form försvinner. Det innebär att företag som utnyttjat 
missbruksregeln måste hitta nya sätt att lagra data, eftersom sådan 
behandling kommer att bli olaglig. 

Sanktioner Straffen för de som bryter mot lagen kommer att bli hårdare och 
företag måste arbeta proaktivt för att undvika höga böter vid lagens 
införande. 
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3. Teori 
Kapitlet beskriver inledningsvis vad organisationsförändring handlar om för att ge en 

bakgrund till valt teoretiskt ramverk, därefter presenteras de delar av Kotters bidrag till 

förändringteori som är av relevans för studien. Hur teorin tillämpas förklaras vidare i 

avsnittet om analytisk referensram som mynnar ut i en analysmodell. 

3.1 Organisationsförändring  

Förändringsprocesser är utformade för att förbättra en organisations effektivitet och kvalitet 

samt för att bättre anpassa företaget till den externa miljön (Chapman, 2002). Om det sker 

förändringar i den externa miljön bör organisationer svara genom att förändras därefter för att 

säkerställa dess överlevnad (Myers, Hulks & Wiggins, 2012). På samma sätt kan även en stor 

förändring i ett företag påverka utomstående parter i den externa miljön och medföra att 

intressen och intentioner hos andra i omgivningen förändras (Ibid.). Det som startar en 

organisations förändringsprocess är ett gap mellan önskad och verklig prestation. Det innebär 

att organisationen blir medveten om vilka problem som finns och vilka förändringar som 

behöver genomföras (Wieland & Ullrich, 1976). När det inte råder några tvivel om att en 

förändring är nödvändig för organisationen bör ledningen bestämma vem eller vilka som ska 

leda förändringsprocessen. 

 

Kurt Lewin beskrivs av många som förändringsteoriernas fader (Kaminski, 2011; Kun-Huang 

& Mas-Tur, 2016; Cummings, Bridgman & Brown, 2016). Lewins trestegsmodell är en av de 

mest klassiska modellerna inom förändringsteori (Talmaciu, 2014) och är enligt Kaminski 

(2011) den mest applicerbara och användbara modellen trots att den är enkel och relativt 

gammal. Den består av tre steg: upptiningsfasen, förändringsfasen och återfrysningsfasen, se 

figur 2.  

 
Figur 2: Kurt Lewins förändringsmodell. 
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I upptiningsfasen analyseras hur den nuvarande situationen ser ut samt vad som krävs för att 

uppnå önskade resultat. Därefter inleds förändringsfasen, där organisationsförändring sker. 

För att lyckas behålla förändringen måste organisationen sedan “återfrysas” i det sista steget 

(Kaminski, 2011). 

3.2 Kotters åttastegsprocess  

För att på ett bättre sätt förklara organisationsförändringar byggde Kotter (1998) vidare på 

Lewins förändringsmodell och utvecklade en process bestående av åtta steg, se figur 3. De 

fyra första stegen baseras på Lewins upptiningsfas och är de steg som är av relevans för 

studien.  

 

 
 

Figur 3: Kotters åttastegsprocess 

De fyra sista stegen bygger på Lewins förändrings- och återfrysningsfas och behandlar 

därmed implementeringen av en förändring och hur organisationen ska förhålla sig till det nya 

tillståndet. Studien avser inte att behandla Kotters fyra senare steg i åttastegsprocessen. 

!  
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3.2.1 Skapa ett angelägenhetsmedvetande 

För att lyckas med en omfattande förändring måste det första steget vara att skapa ett 

angelägenhetsmedvetande, då organisationen får en förståelse för att det finns ett behov av 

förändring och att situationen är akut (Kotter, 1998). Det finns olika sätt att gå till väga för att 

höja angelägenhetsnivån inför en förändring. Ett sätt är att ledningen medvetet skapar en kris 

för att få organisationen att inse att en förändring är nödvändig (Ibid.). Risken med en sådan 

metod är att de berörda istället kan känna en rädsla inför förändringen snarare än att förstå 

behovet av den (Crom, 2017). Krisen måste uppfattas som tillräckligt allvarlig för att 

provocera fram förändring utan att vara så extrem att organisationen inte klarar av den (Smith, 

2005).  

Ett annat sätt att höja angelägenhetsmedvetandet är att nyttja konsultativ hjälp för att skapa en 

bättre förståelse för den förändring organisationen står inför. Oavsett vilken strategi som 

tillämpas är det viktigt att skapa en känsla av otillfredsställelse i det nuvarande tillståndet, 

eftersom det först då kan uppstå en önskan om att uppnå förändring (Smith, 2005). Genom att 

aktivt tala om avvikelser mellan det nuvarande och det önskade tillståndet, och samtidigt 

formulera trovärdiga och positiva förväntningar på vad förändringen kommer att leda till, kan 

motivationen att förändra öka (Ibid.).  

För att betona vikten av de förändringar organisationen står inför är det fördelaktigt att 

undersöka marknaden och rådande konkurrenssituation för att få en uppfattning om hur andra 

organisationer står i förhållande till den egna (Kotter, 1998). I vissa fall är det nödvändigt för 

konkurrerande företag att samarbeta för att anpassa verksamheten till den externa miljön 

(Myers, Hulks & Wiggins, 2012). 

3.2.2 Skapa en vägledande koalition 

Nästa steg i processen är att skapa ett team som ska leda organisationen mot förändring. Den 

sociala energin till förändring, positiv eller negativ, är en viktig del i framgången respektive 

misslyckandet med många förändringsinitiativ (Smith, 2005). Det är därför avgörande för 

företagets framgång huruvida ledare väljer att se på förändring som hot eller som möjligheter 

(Talmaciu, 2014).  

Om ett företag ska vara redo att bemöta en förändring krävs en övertygelse om att förändring 

är behövlig samt en tillit till förmågan att genomföra den (Armenakis, Harris & Mossholder, 
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1993). Det gäller därför att hitta rätt personer som kan leda arbetet. De bör ha en positiv 

inställning till förändring och vara kunniga inom området av den orsaken att det skapar högre 

trovärdighet (Kotter, 1998).  

För att undvika störningar i förändringsarbetet är det fördelaktigt att förlita sig på kunskapen 

hos de egna anställda, men på grund av redan inlärda beteenden och rutiner kan de dock 

hindras att komma med nya ideer och att bestämma i vilken riktning företaget ska arbeta. Att 

ta in externa konsulter kan därför vara att föredra, eftersom den kunskap de besitter kan få 

företaget på rätt väg (Wieland & Ullrich, 1976). 

3.2.3 Skapa en vision och strategier 

I steg tre skapas en vision som syftar till att klargöra förändringsinsatsens riktning och ge 

organisationen en bild av hur framtiden kommer att se ut när förändringen är implementerad 

(Kotter, 1998). Det krävs en vilja att acceptera och omfamna förändring inom organisationen 

för att kunna vidta åtgärder som för företaget i rätt riktning (Holt et al., 2007). För att skapa 

entusiasm och engagemang krävs ett gemensamt synsätt på var företaget står idag, och en 

övertygelse om vad förändringen kommer att leda till (Demers, 2007). När det finns en tydlig 

vision utvecklas strategier för att uppnå den. Strategier motiverar till att vidta de åtgärder som 

behövs för att föra organisationen i rätt riktning (Kotter, 1998). 

En tydlig vision och strategi hjälper ledare och anställda att förstå värdet av att lägga tid och 

energi på förändringsarbetet eftersom det kommer att leda till en förbättrad framtid. Om 

organisationen övertygas om att förändringen är rimlig och det önskade tillståndet efter 

genomförandet är eftertraktansvärt, ökar sannolikheten för att företaget följer den riktning 

som den vägledande koalitionen satt upp. (Kotter, 1998) 

3.2.4 Kommunicera visionen 

Det fjärde steget i Kotters åttastegsprocess innebär att vision och strategier förmedlas inom 

organisationen (Kotter, 1998), där skillnaderna mellan det nuvarande och det önskade stadiet 

betonas (Armenakis, Harris & Mossholder, 1993). Det är viktigt att redan i ett tidigt skede 

skapa en förståelse för förändringen genom att kommunicera den (Smith, 2005). De anställdas 

uppfattning om hur de aktivt kan delta i förändringsarbetet är en avgörande faktor för att 

lyckas med implementering (Ibid.). Det är därför viktigt att forma de anställdas attityd till 

förändring, eftersom det kan garantera lågt motstånd och öka chanserna för ett lyckat 
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genomförande (Jones, Jimmieson & Griffiths, 2005). Genom att kommunicera förändringen 

och att få alla berörda att se logiken och det positiva i den minskar risken att den uppfattas 

som ett hot (Robbins, Judge & Campbell, 2017).  

För att på bästa sätt lyckas med att kommunicera en vision är det viktigt att använda alla 

kommunikationsmöjligheter (Kotter, 1998). E-mail och nyhetsbrev kan vara effektiva sätt att 

nå ut till hela organisationen, men envägskommunikation kan ibland misslyckas med att 

förmedla budskapet (Myers, Hulks & Wiggins, 2012). Tvåvägskommunikation är alltid mer 

kraftfull och därför kan exempelvis möten i arbetsgrupper vara ett bättre sätt att förmedla en 

förändringsvision och strategier på (Kotter, 1998). Individer tenderar att klara sig genom en 

förändringsprocess bättre om den är inkluderande och transparent (Kaminski, 2011). 

3.3 Analytisk referensram 

De delar av Kotters teori som är av betydelse för studien är processens fyra första stegen: 

skapa ett angelägenhetsmedvetande, skapa den vägledande koalitionen, skapa en vision och 

strategier samt kommunicera visionen. Stegen kan förklara den fas företag i nuläget går 

igenom inför implementeringen av GDPR, vilken kopplas direkt till Lewins upptiningsfas. 

Eftersom lagen inte ännu trätt i kraft, är företag i ett stadie av planering inför förändring, 

vilket är just vad upptiningsfasen och Kotters fyra första steg beskriver. Ingen analys kommer 

att koppla till upptiningsfasen i sig, men den sätter Kotters fyra inledande steg i kontext. 

3.3.1 Analysmodell 

Modeller som beskriver teorier kring organisationsförändring förklarar begreppen planering 

och implementering av förändring genom att redogöra för vilka specifika aktiviteter som är 

nödvändiga för att en förändring inom en organisation ska kunna ske (Talmaciu, 2014). 

Införandet av GDPR sker inte förrän i maj 2018 och studiens analysmodell redogör för 

organisationers förberedelser för förändring. Det är därför varken relevant eller möjligt att 

undersöka implementeringen av de förändringar som lagen innebär. 

 

Analysmodellen är utformad i syfte att skapa förståelse för den situation företag befinner sig i 

idag inför implementeringen av GDPR, för att undersöka hur de förbereder sig för de 

förändringar som lagen innebär. Modellen utgår från vad tidigare forskning om 

organisationsförändring visat, med utgångspunkt i Lewins första fas och redogör för i vilket 

skede företag befinner sig i nuläget och illustrerar endast företagens förhållande till den 
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framtida förändringen. Upptiningsfasen motsvaras av de fyra första stegen i Kotters 

åttastegsprocess. I analysmodellen döps stegen om till: angelägenhetsmedvetande, 

vägledande team, vision och strategi samt kommunikation, se figur 4. 

 

 
Figur 4: Analysmodell. 

 

Stegen har enligt Kotter (1998) ett beroendeförhållande där nästa steg i ordningen inleds först 

när det föregående är uppfyllt. Därför analyseras stegen var och ett för sig, uppifrån och ned. 

Genom att analysera respondenternas svar med hjälp av Kotters fyra första steg kan slutsatser 

dras om hur de uppfattar de förändringar som GDPR innebär och hur de går tillväga i 

förberedelserna inför den nya lagen. 

3.4 Kritik mot teori 

Teorier är ofta begränsade och kritik riktas även mot Lewins förändringsmodell. Forskare har 

kritiserat den ursprungliga modellen för att simplifiera förändringsprocessen (Clegg, 

Kornberger & Pitsis, 2005; Child, 2005). Det finns ingen universal process som alltid ser 

likadan ut, utan en förändring har olika sidor (Kanter, Stein & Jick, 1992), vilket enligt den 

här studiens författare innebär att de förändringar som den nya lagen medför för olika typer av 

företag inte kan förklaras av endast en modell. Modellen anses inte heller kunna appliceras på 

radikala förändringar (Cummings, Bridgman & Brown, 2016), vilket enligt författarna kan 

försvåra appliceringen på GDPR som kan anses vara en omfattande förändring. Andra kritiker 

påstår att modellen är för mekanisk i moderna omständigheter och att den inte representerar 

hur förändringar ser ut i verkligheten (Tsoukas & Chia, 2002).  
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Även teorier som bygger på den ursprungliga modellen, inklusive Kotters åttastegsprocess, 

har kommit att kritiseras. Forskare menar att det kan finnas en risk med att dela upp 

förändringsarbetet i de åtta steg som Kotter presenterar, eftersom processen kan komma att bli 

mekanisk och leda till ytligt engagemang (Myers, Hulks & Wiggins, 2012). När det finns 

olika steg att gå igenom vid förändring överlappar och genomtränger de varandra (Kanter, 

Stein & Jick, 1992). 
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4. Metod 
Kapitlet syftar till att motivera valda metoder för undersökningen. Hänsyn har tagits till 

eventuella negativa aspekter av de val som gjorts, därför återfinns metodkritik löpande i 

avsnitten. Kapitlet avslutas med vilka konsekvenser metodval fått för studiens tillförlitlighet, 

trovärdighet och generaliserbarhet samt en presentation av vilka forskningsetiska 

överväganden som vidtagits. 

4.1 Forskningsdesign 

En explorativ flerfallstudie genomfördes, vilket enligt Bryman & Bell (2013) gör det möjligt 

att ställa resultat från olika fall emot varandra för att kunna dra slutsatser om vad som verkar 

vara gemensamt och vad som är unikt. Studiens ansats är av abduktiv karaktär eftersom 

empiri samlats in parallellt med teori (Bryman & Bell, 2015). Studien är av kvalitativ design 

och strävar därmed efter att fånga det mänskliga perspektivet bakom resultatet (Sreejesh, 

Mohapatra & Anusree, 2014). En explorativ studie lämpar sig väl när förståelsen för ett 

problem vill förtydligas eller om fenomenets exakta natur är okänd (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2012), vilket är fallet med införandet av GDPR då lagen ännu inte implementerats 

och oklarheterna kan vara många. Metoden gör det lättare att identifiera och förstå ett 

problem (Sreejesh, Mohapatra & Anusree, 2014) på grund av att den syftar till att ställa frågor 

och att söka nya insikter i ett fenomen, och därigenom belysa det i ett nytt ljus (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2016).  

4.2 Datainsamlingsmetod 

För att undersöka vilka förändringar företagen står inför vid införandet av GDPR samlades 

sekundärdata in i form av bland annat rapporter och pressmeddelanden från offentliga 

organisationer och myndigheter. Tidigare studier, diskussioner och uttalanden av forskare 

undersöktes även, vilket enligt Sreejesh, Mohapatra & Anusree, (2014) ger en tydligare bild 

av vilken information som behöver samlas in i form av primärdata.  

För att sedan undersöka hur företag förbereder sig för förändringarna samlades primärdata in 

genom intervjuer av semistrukturerad karaktär. Öppna frågor ställdes, vilket innebär att det 

finns rum för respondenterna att svara flexibelt på frågorna även om intervjun kan styras till 

att endast behandla aktuellt ämne (Sreejesh, Mohapatra & Anusree, 2014; Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2012). Intervjufrågorna och studiens riktning justerades och anpassades efter 
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respondentens svar, vilket enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2016) ger en mer djupgående 

förståelse för en situation.  

4.2.1 Telefonintervju  

Det är i de flesta fall större chans att få access till en intervju via telefon än via besök 

(Bryman & Bell, 2015). Telefonintervju är en snabb datainsamlingsmetod som kan ge ökad 

vilja att delta för just de respondenter som inte har tid eller som inte är bekväma med en 

besöksintervju (Sreejesh, Mohapatra & Anusree, 2014). Metoden kan även ge en ökad känsla 

av anonymitet, vilket ytterligare kan uppmuntra respondenter till att ställa upp på en intervju 

(Bryman & Bell, 2015). I en telefonintervju skapas en distans mellan intervjuaren och 

respondenten, vilket ökar chansen att få ärliga svar jämfört med vid en besöksintervju 

(Sreejesh, Mohapatra & Anusree, 2014). Även eventuella uppföljningsintervjuer kan vara 

lättare att utföra via telefon jämfört med att boka in tid för besök (Sreejesh, Mohapatra & 

Anusree, 2014). De som arbetar med GDPR inom stora bolag kan antas vara upptagna, och 

därför ansågs valet att hålla intervjuer via telefon lämpligt.  

  

Telefonintervjuer är likvärdiga med besöksintervjuer såvida de inte är av längre karaktär 

(Bryman & Bell, 2013). Samtliga intervjuer i studien underskred en timme, varför 

telefonintervju ansågs vara en lämplig metod. Kritik mot telefonintervju som metod är enligt 

Sreejesh, Mohapatra & Anusree (2014) föråldrad, eftersom metoden idag endast är ett mer 

kostnadseffektivt alternativ till besöksintervju. Samma resultat kan uppnås utan att 

intervjuaren behöver lägga tid och pengar på att resa till respondenterna (Ibid.). 

 

Den tekniska aspekten utgör alltid en risk när telefonintervjuer utförs (Bryman & Bell, 2015), 

dålig mottagning kan göra att delar av konversationen missas eller att samtal bryts. Risken för 

dålig ljudkvalitet undveks med intervjuapplikationer, som även underlättade både inspelning 

och transkribering. Det kan däremot uppstå fel i datainsamlingen om till exempel 

inspelningen tolkas felaktigt (Sreejesh, Mohapatra & Anusree, 2014). En annan nackdel med 

metoden kan vara att det inte går att läsa av kroppsspråk (Bryman & Bell, 2015), vilket kan ha 

medfört att vissa nyanseringar i svaren inte uppfattades vid intervjuerna. Intervjuaren kan 

även missa att vissa frågor gör respondenten obekväm eller förvirrad (Bryman & Bell, 2015). 

Enligt Sreejesh, Mohapatra & Anusree (2014) bör intervjuaren uppskatta respondenternas 

vilja att svara sanningsenligt.  
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Bedömningen gjordes att det i sammanhanget kan finnas skäl att svara på ett sätt som får 

företaget att framstå som mer förberett inför den nya lagen än vad som faktiskt är fallet. 

Upplevelsen av intervjuerna var dock att respondenterna inte var obekväma utan att de var 

ärliga med vilka svårigheter de står inför. Samtliga företag var ödmjuka inför att arbetet med 

GDPR är omfattande och att det föreligger utmaningar med att lyckas uppfylla kraven.  

4.2.2 Val av studieobjekt 

Eftersom studien ämnar undersöka hur företag förbereder sig för de förändringar som GDPR 

innebär har ett ändamålsenligt urval gjorts, det vill säga att urvalet handplockas för att få ut 

bästa möjliga information (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). Ändamålsenligt urval bygger 

på principen att bäst information fås genom att respondenter väljs baserat på attribut, kunskap 

och erfarenhet inom området (Denscombe, 2010). De respondenter som valts för studien 

besitter kunskap om det undersökta ämnet, vilket gör dem till relevanta studieobjekt.  

 

Respondenterna representerar tre av Sveriges femton till omsättning största e-handelsföretag. 

De utgör även tre av de fyra största e-handelsföretagen inom sin bransch, det vill säga 

klädbranschen (Ehandel.se, 2017b). Valet motiveras av att tillväxten av den svenska e-

handeln under 2016 utgjorde en tredjedel av hela detaljhandelns tillväxt (Ehandel.se, 2017a) 

och av att klädbranschen är en av de branscher som omsätter mest på internet (HUI, 2014). 

Stora bolag antas behandla en stor mängd data (Liebowitz, 2013), och implementeringen av 

GDPR kan därför tänkas innebära omfattande förändringar för företag. Eftersom stora företag 

ofta har mer resurser tenderar de även att ha kommit längre i förändringsarbetet än mindre 

företag (Marsh, 2017). De företag som undersökts är Ellos, Nelly och Sportamore, som är 

ledande e-handelsföretag i Norden inom mode. Detaljer kring respektive intervju 

sammanfattas kort i tabell 2 nedan.! 

Tabell 2: Intervjuobjekt. 

Företag Namn Befattning  Intervjumetod  Datum Antal 
transkriberade ord  

Sportamore Henrik Projektgruppsmedlem Telefonintervju, 
34 minuter 

2017-12-04 4979 

Nelly.com Henrik & 
Linda  

CTO resp. 
projektledare för GDPR 

Telefonintervju, 
44 minuter 

2017-12-05 5483 

Ellos Magnus Customer Market 
Intelligence Manager 

Telefonintervju, 
40 minuter 

2017-12-08 5262 
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För att möjliggöra ett så representativt resultat som möjligt valdes respondenter som är insatta 

i förberedelsearbetet inför GDPR på respektive bolag. Första kontakt med företagen inleddes 

genom respektive bolags kundtjänst som sedan hänvisade till rätt person(er). Respondenten 

från Sportamore, Henrik, hädanefter Henrik (S), har arbetat i kundtjänst i fyra år och är insatt 

i de system som används för att hantera personuppgifter. Han har god kännedom om 

företagets kundbas och utgör tillsammans med företagets teknikchef och ekonomichef det 

team som ansvarar för arbetet med GDPR i bolaget. Respondenterna från Nelly.com är 

Henrik och Linda, i resultatet benämnda Henrik (N) och Linda (N). Henrik är företagets CTO 

och har övergripande ansvar för de IT-system som finns inom företaget samt för utveckling av 

interna system. För att kunna ge en komplett beskrivning medverkade även Linda, som är 

projektledare för arbetet med GDPR på Nelly.com, vid intervjutillfället. Magnus, hädanefter 

Magnus (E), jobbar som Customer Market Intelligence Manager och är respondent från Ellos. 

Han är den som leder arbetet med den nya lagen i företaget och ansvarar för att kalla in de 

personer som behövs från andra avdelningar. 

4.2.3 Kodning av data  

Öppna frågor kan få ett obegränsat antal varierande svar, som därmed kan anses svårkodade 

(Sreejesh, Mohapatra & Anusree, 2014). För att kunna tolka de detaljerade data som samlats 

in gjordes en innehållsanalys, vilket innebär att data kodas om till kategorier med svar som 

representerar liknande åsikter eller tankar (Sreejesh, Mohapatra & Anusree, 2014). De fyra 

kategorier som valdes representerar följande teoretiska områden: angelägenhetsmedvetande, 

vägledande team, vision och strategi samt kommunikation.  

4.3 Operationalisering 

Intervjufrågorna i bilaga 1 utformades utefter avsnittet om GDPR samt de teorier som 

presenterats. Frågorna fångar Kotters fyra inledande steg i förändringsprocessen från 

analysmodellen i figur 4, och delades därför in i samma fyra kategorier som modellen. Vissa 

frågor ställdes för att undersöka företagens kunskap om den nya lagen och deras medvetenhet 

om vilka krav den innebär, samt för att leda samtalet vidare in på förändringar. Svar som visar 

respondenternas uppfattning, inställning eller kommentarer till de krav som presenterats i 

kravmodellen i tabell 1 sammanfattas i bilaga 2. Ett första utkast med frågor testades i en 

intervju med en jurist insatt i övergången från PuL till GDPR, i syfte att undersöka vilken typ 

av svar som kunde förväntas.  
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Intervjufrågorna reviderades därefter för att få mer relevanta svar och möjliga följdfrågor 

lades till där svaren inte blivit tillräckligt uttömmande. Intervjuerna med respondenterna 

utgick sedan från de reviderade frågorna, men samtalen hölls flexibla och följdfrågorna följde 

respektive intervjus utveckling.  

 

Operationaliseringen har sammanställts i tabell 3 nedan, där de fyra kategorierna presenteras 

tillsammans med vilka frågor som ämnar fånga varje tema. Tabellen innehåller även exempel 

på frågor för varje kategori.  

 
Tabell 3: Operationalisering. 

Tema Frågor Exempel på fråga  Syfte 

Angelägenhets-
medvetande 

 1, 4, 9, 
19.  

När började arbetet med 
GDPR? 
 
I hur stor omfattning anser 
ni att GDPR kommer att 
påverka verksamheten? 

Ta reda på om organisationen verkar se att det 
finns ett behov av förändring, samt ifall arbetet 
med GDPR anses akut. Det är viktigt att fånga 
eftersom det första steget mot att lyckas bemöta 
en förändring är att förstå och acceptera den. 

Vägledande team  2, 3, 5, 7, 
8, 16, 17, 
18, 20. 

Hur många personer arbetar 
med införandet av GDPR? 
 
Hur upplever ni de 
förändringar företaget står 
inför? 

Att undersöka vilken inställning respondenterna 
har inför GDPR, eftersom det är de som leder 
arbetet som påverkar hur förändringsarbetet 
kommer gå. 
Fråga 5 och 16 fångar inställning och fråga 8 
kunnighet inom området, i syfte att ta reda på 
om det vägledande teamet är trovärdigt. 

Vision och 
strategi 

6, 10, 11, 
12, 13, 14. 

Hur förbereder ni er inför de 
förändringar som GDPR 
medför? 
 
Hur kommer ni att hantera 
när individer vill flytta sina 
uppgifter? 

Att få en förståelse för vad företagen har för 
uppfattning om framtiden och hur GDPR 
kommer att påverka verksamheten på lång sikt. 
Frågorna 10-14 fångar om företagen är 
medvetna om hur dagsläget skiljer sig från 
önskat tillstånd.  

Kommunikation 15. Hur engagerar/motiverar ni 
era medarbetare i arbetet 
med GDPR? 
 

Fånga hur förändringen förmedlas inom 
organisationen och hur involverade de anställda 
är i arbetet med GDPR, eftersom det är 
avgörande för företagets framgång.  

 

!  
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4.4 Tillförlitlighet  

Kvalitativ forskning ämnar ge en djupare förståelse för det undersökta ämnet och utgår från 

att det inte finns en objektiv sanning utan att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt, 

vilket kan påverka studiens tillförlitlighet och trovärdighet (Bryman & Bell, 2015). En annan 

faktor som kan påverka en studies tillförlitlighet är extern reliabilitet, vilket enligt Bryman & 

Bell (2013) redogör för i vilken utsträckning en studie kan upprepas. Studieobjektens val att 

inte vara anonyma gör det möjligt för framtida forskare att upprepa studien, däremot är den 

externa reliabiliteten ett svårt kriterium att uppnå vid kvalitativ forskning eftersom det inte är 

möjligt att ”frysa” sociala miljöer (Bryman & Bell, 2013). Företag befinner sig idag i ett 

planeringsstadie inför en stor förändring, där det pågående arbetet ständigt för dem närmre 

förändringen, vilket gör det besvärligt att genomföra en likvärdig studie. För att ändå kunna 

möjliggöra studiens överförbarhet, vilket innebär att överföra resultatet till en annan kontext 

(Bryman & Bell, 2013), har detaljerade beskrivningar av de undersökta studieobjekten och 

bakgrund till den nya lagen givits. 

 

Studiens trovärdighet förstärks av resultatets koppling till redan existerande teori. På grund av 

studiens abduktiva ansats har förutsägelser om vilken situation studieobjekten befinner sig i 

bekräftats och därefter har undersökningen vinklats efter de mest relevanta delarna av teorin. 

Resultatet kan inte generaliseras till att gälla en hel population, men kan däremot ge ett 

representativt resultat för undersökt bransch. Data har insamlats från studieobjekt relevanta 

för studiens syfte, vilket gjort att resultatet kan kopplas till forskningsfrågan och därmed höja 

studiens pålitlighet (Bryman & Bell, 2013). 

4.5 Etiska överväganden 

Under samtliga intervjuer har den etiska aspekten gentemot intervjuobjekten beaktats. De 

gavs möjlighet till ett aktivt val gällande anonymitet, eftersom det för vissa är viktigt att 

skydda den, medan det för andra kan vara betydelsefullt att få stå upp för sina åsikter 

(Bryman & Bell, 2015). Respondenterna gav alla sitt godkännande till att given information 

används utan anonymitet.  

 

Kriteriet för informerat samtycke innebär att respondenterna får tillräckligt med information 

om studiens upplägg, hur insamlade data kommer att användas och i vilket syfte. Det görs för 

att de ska kunna ta ett informerat beslut om huruvida de vill fortsätta delta eller inte (Bryman 
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& Bell, 2015). Kriteriet uppfylldes för studien och intervjuobjekten upplystes även om att 

samtalet skulle komma att spelas in. Även informationskravet uppfylldes, vilket innefattar att 

respondenterna informeras om undersökningens syfte (Bryman & Bell, 2013). De blev även 

informerade om på vilken akademisk nivå studien utförts. Respondenterna fick slutligen, i 

enlighet med Saunders, Lewis & Thornhill (2016), ta ställning till om de ville fortsätta 

intervjun efter att ha delgivits informationen.  
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5. Resultat 
Nedan presenteras en sammanställning av det resultat som framkommit i de 

semistrukturerade intervjuerna med undersökta studieobjekt. Resultatet följer de 

genomgående teman som introducerats i operationaliseringen. En sammanställning av 

företagens uttalanden om de nya krav som GDPR innebär som presenterats i kravmodellen 

återfinns i bilaga 2. 

5.1 Angelägenhetsmedvetande  

Samtliga respondenter uppger att de inledningsvis fördjupat sig i lagens innebörd, för att 

sedan inventera sina system och se över var data lagras. Arbetet med GDPR inleddes ungefär 

ett år in i den tvååriga implementeringsfasen för samtliga företag, det vill säga under våren 

2017. Magnus (E) anser att det kändes lämpligt att starta ungefär ett år innan lagen träder i 

kraft eftersom han tror att Ellos har goda förutsättningar att bli klara i tid. Henrik (S) tror att 

företag kan vinna förtroende hos kunder och andra som ser bolaget utifrån genom att vara ute 

i god tid och förklarar att det var därför Sportamore valde att vara det. Nelly.com, hädanefter 

Nelly, påbörjade förberedelserna i ostrukturerad form, bland annat genom utbildningar ett 

halvår innan det formella arbetet inleddes, enligt företagets representanter.  

 

Varken Nelly eller Ellos vill implementera lagen hårdare än sina konkurrenter, uppger 

företagens respondenter. Magnus (E) menar att det bästa vore att hela branschen samsynkar 

tolkning och implementering av de förändringar lagen innebär för att hamna på en nivå som 

är acceptabel för kunder och andra intressenter. Henrik (S) tror att alla företag naturligt 

kommer att göra ungefär likadant. Ellos har dock aktivt kontaktat andra bolag i syfte att 

samarbeta för hitta en branschstandard, uppger Magnus (E). Han menar vidare att stora 

företag har resurser att lägga på arbetet med GDPR och tror att de därmed har bra 

förutsättningar för att förstå lagen till fullo. Magnus (E) vill därför att Ellos ska vara en god 

ambassadör för mindre företag.  

 

Inför implementeringen av GDPR tillhandahålls olika seminarier och utbildningar, främst från 

juristbyråer, vilket är något som både Henrik (S) och respondenterna från Nelly uppger ha 

dragit nytta av för att få en bättre förståelse för lagen. Magnus (E) ifrågasätter dock syftet med 

vissa av de seminarier och kurser som erbjuds och avfärdar det som skrämselpropaganda som 

jurister och andra intressenter snarare använder för att tjäna pengar. Linda (N) menar att det i 
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allmänhet finns en rädsla och en oro för hur det ska bli när lagen implementerats på grund av 

de nya vitesklausulerna och Henrik (N) drar paralleller till år 2000 då IT-konsultbolag 

marknadsförde millenniumskiftet som ett stort hot. Henrik (S) tror att även om jurister 

försöker utnyttja lagens omfattning kan det vara bra med höga sanktioner för att skrämmas 

och menar vidare att de kan ge incitament till att inte missa något. Han tror att sanktionerna 

visar situationens allvar och därför motiverar till att ägna tid åt regelefterlevnad.  

 

De förändringar som GDPR innebär är enligt respondenterna kostsamma både ekonomiskt 

och tidsmässigt. Arbetet med den nya lagen har tagit resurser i form av intern tid, men har 

medfört att företaget fått bättre ordning på befintliga system, menar respondenterna från Nelly 

och Ellos.  

5.2 Vägledande team 

Samtliga respondenter tillhör det vägledande team som respektive företag tillsatt för arbetet 

med GDPR. Att lagen innebär många utmaningar är de eniga om, men vilken som blir den 

största skiljer sig. Henrik (S) anser att kravet för borttagande av personuppgifter på den 

registrerades begäran är något som Sportamore kan utföra, men att utmaningen blir att kunna 

bevisa borttagandet. Han uttrycker förhoppningar om att förordningen kan komma att ändras 

på just det området och anser att lagstiftarna inte verkar förstå hur e-handelsföretag fungerar. 

Henrik (N) menar att en av de största utmaningarna är hur man ska gå tillväga vid 

borttagandet av data, speciellt när andra lagar motstrider GDPR eftersom det då uppstår 

svårigheter att veta vad som ska raderas och vad som måste sparas.  

 

Magnus (E) förklarar att det finns ett överflöd av information och att företag traditionellt 

sparat väldigt mycket. Han tror därför att kravet på uppgiftsminimering kommer att innebära 

en utmaning. Henrik (N) anser att samma krav ger incitament till att sköta sina 

rensningsrutiner på en högre nivå och att förberedelserna inför GDPR har medfört en bättre 

kontroll och medvetenhet kring vilka uppgifter som behandlas. Magnus (E) menar att en 

högre grad av kontroll är positivt även om det är kostsamt. Linda (N) tillägger att det även 

finns andra orsaker till att genomföra förändringarna utan att en lag kräver det, på grund av att 

en rättvis datahantering i grunden handlar om kundens integritet. Som medborgare i 

sammanhanget medför den nya lagen bara positiva förändringar, så länge den följs, förklarar 

Magnus (E).  
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En annan utmaning är enligt alla respondenter hur lagen ska tolkas, eftersom det förekommit 

många oklarheter kring hur implementering ska gå till rent praktiskt. Linda (N) uppger att de 

arbetar med att försöka uppfylla de krav som ställs, men att det saknas konkreta 

förhållningspunkter eftersom det är en ny lag. Henrik (S) tillägger att lagen blir besvärlig att 

tolka eftersom det inte finns någon praxis. För att få en djupare förståelse för lagen har 

företagen tagit hjälp av jurister som besitter en större kunskap kring ämnet än företagen 

själva. På Ellos har konsultativ hjälp främst använts just för att tolka lagen, berättar Magnus 

(E). Nelly samarbetar med en advokatbyrå som, enligt Linda (N) och Henrik (N), hjälper till 

med att analysera företagets olika system för att kunna anpassa dem till de nya kraven. Henrik 

(S) förklarar att Sportamore tar del av tips på hur företaget ska tänka kring olika 

dataskyddsfrågor av jurister inom området.  

 

Samtliga respondenter har trots utmaningarna fullt förtroende för att respektive bolag kommer 

att bli klara med alla förändringar i tid till införandet av GDPR. De menar alla att det inte 

finns något alternativ till att vara redo den tjugofemte maj 2018.  

5.3 Vision och strategi 

Arbetet på Nelly inleddes med att försöka förstå GDPR på en teoretisk nivå för att få insikt i 

vad som behövs göras rent praktiskt, följt av att tillsammans med jurister ta fram förslag på 

eventuella åtgärder, berättar Linda (N) och Henrik (N). På Ellos inleddes arbetet med att 

skanna alla system för att senare kunna skapa processer, uppger Magnus (E) och säger: ”Vi 

försöker väl egentligen skapa oss en så god kunskap som möjligt. Sedan kan jag inte göra 

annat än att säga att här är vi inte i mål riktigt, för att det är ett arbete som pågår. Men vi har 

väl tänkt ta fram ett förslag och vi har tänkt stämma av det med andra företag i branschen så 

att vi hamnar på en good-enough-nivå […] och uppnår en branschstandard”. Linda (N) tror i 

motsättning till Magnus (E) att det kan vara svårt att förhålla sig till en branschstandard 

eftersom det inte finns någon än.  

 

Samtliga respondenter uppger även att det är svårt att veta vad som kommer att hända när 

lagen väl börjar gälla och avvaktar därför med vissa delar av arbetet i väntan på fler direktiv 

gällande tolkning. Magnus (E) tillägger att de noga kommer att “bevaka eventuella prejudikat 
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eller uttalanden från berörda myndigheter” och att han tror att våren kommer att vara en 

lärorik period. 

 

Linda (N) menar att det måste finnas en rimlighet i hantering av ostrukturerade data och tror 

att det kommer att bli svårt att säkerställa att det aldrig kommer att hanteras personuppgifter i 

till exempel mail. Samtliga respondenter uppger att borttagandet av missbruksregeln kommer 

att innebära förändringar för företagen, och de ser alla över sina ostrukturerade data. Henrik 

(S) berättar att Sportamore kommer att vara tydliga i sina villkor med att information som 

kunder väljer att lämna ut via en chatt eller mail kommer att sparas i enlighet med GDPR, och 

han tror att kunderna därmed kommer att bli mer medvetna om företagets datahantering. 

Respondenterna från både Nelly och Sportamore nämner att GDPR påverkar även områden 

utanför vad som direkt regleras av lagen, till exempel hur företaget arbetar med 

marknadsföring. 

 

Henrik (S) förklarar att även anställda på Sportamore kommer att ges rätt att få uppgifter 

raderade, och menar att det därför måste finnas i åtanke hur till exempel löner då ska hanteras. 

Han uppger att det är planerat att ansökningar om att rätta till och radera uppgifter ska ske via 

skriftliga formulär. Gällande dataportabilitet förväntas inte kravet vara särskilt aktuellt för just 

klädbranschen, uppger samtliga respondenter. Alla menar dock att det ändå kommer att 

införas rutiner för hur det ska gå till, men att det kommer att ske längre fram. De har alla 

förtroende för att incidentrapportering vid eventuella dataintrång kommer att ske inom 72 

timmar och Magnus (E) säger att det tydligt framgår av lagen hur de ska gå till väga om det 

skulle inträffa. Både Magnus (E) och Linda (N) berättar att rutiner för hur rapportering ska gå 

till kommer att sättas längre fram. 

5.4 Kommunikation 

Vikten av att alla delar av organisationen ska informeras om arbetet med GDPR och de 

förändringar som lagen innebär är något som samtliga respondenter betonar, men alla uppger 

dock att de ännu inte nått dit. Magnus (E) och respondenterna från Nelly uppger att de som är 

direkt berörda är insatta i arbetet just nu men att det är av stor betydelse att skapa en 

medvetenhet hos alla inom organisationen. Henrik (N) förklarar att de anställda kommer att 

inkluderas allteftersom deras arbetsprocesser påverkas av olika systemändringar. Hela 

organisationen kommer att informeras i maj 2018 då implementeringen sker, för att “skapa en 
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lekmanna-approach på GDPR”, förklarar Linda (N). Henrik (S) anser att det viktigaste för 

Sportamore just nu är att nå ut till kunderna för att i ett tidigt skede skapa förtroende, och att 

fokus därför ligger på att uppdatera villkor för att kunden ska få en djupare förståelse för 

förändringarna. 

 

Interna kommunikation kring arbetet med GDPR på Nelly och Sportamore sker främst via 

mail och nyhetsbrev, uppger företagens respondenter. Henrik (S) förklarar att de även har 

möten varje vecka där hela kontoret på Sportamore träffas, och att alla inom företaget därför i 

viss mån är insatta i vad som gäller. Han anser att intern kommunikation på Sportamore 

hittills varit undermålig, men att en stor del information angående GDPR kommer att skickas 

ut längre fram. Magnus (E) beskriver att han ”missionerar runt” och för en dialog med de 

anställda om tankegången kring arbetet, och menar att när det framåt våren blir klart exakt 

vad som måste göras kommer kommunikationen att öka.  

  

Magnus (E) menar att det i många sammanhang fokuseras på de negativa delarna med GDPR, 

men att man på Ellos försöker vända det till något positivt, vilket han anser att lagen i grunden 

faktiskt är. Han betonar vikten av att förklara och kommunicera syftet med förändringarna 

och att fokusera på positiva aspekter för att alla inom företaget lättare ska kunna ta till sig 

lagen och de förändringar som den innebär. 
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6. Analys 
I följande kapitel analyseras resultatet utifrån Kotters fyra första steg i teorikapitlet och varje 

steg analyseras var för sig enligt analysmodellen. Eftersom modell och operationalisering 

följer samma kategorier är rubriceringen densamma i analys som i resultat. Däremot kan 

analysen under respektive analysområde behandla resultat från flera teman.  

 

6.1 Angelägenhetsmedvetande 

Här analyseras resultatet utifrån Kotters första steg, se figur 5. 

 
Figur 5: Analysområde 1. 

 

Resultatet visar att det finns en medvetenhet hos respondenterna om vilka krav som ställs på 

företagen i och med införandet av GDPR, och vad som behövs göras för att nå dem, se den 

utökade kravmodellen i bilaga 2. Det kan tyda på att det gap mellan önskad och verklig 

prestation som enligt Wieland & Ullrich (1976) utlöser en förändringsprocess är tydligt hos 

alla företagen. De verkar alltså ha en förståelse för behovet av förändringarna, som enligt 

Kotter (1998) är vad som skapar ett angelägenhetsmedvetande.  

 

Samtliga respondenter tycks anse att de är ute i god tid med förberedelserna inför GDPR, trots 

att de väntat ett år in i den tvååriga implementeringsperioden med att påbörja arbetet. Kotter 

(1998) menar att en aspekt som bidrar till en högre angelägenhetsnivå är att organisationer 

inser att situationen är akut, vilket respondenterna alltså inte tycks göra.  
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Trots de många utmaningar GDPR medför, fokuserar respondenterna på de positiva 

aspekterna av förändringarna ur både ett företagsperspektiv och ett kundperspektiv, vilket 

enligt Kotter (1998) är en viktig förutsättning för att förändring ska kunna ske. En annan 

viktig aspekt för att lyckas med en organisationsförändring är att belysa skillnaderna mellan 

det nuvarande och önskade tillståndet (Smith, 2005). Att respondenterna skapat sig en 

förståelse för innebörden av GDPR genom att inledningsvis läsa på om lagen kan tyda på att 

de har en medvetenhet kring skillnaderna som kommer vid införandet.  

 

Kotter (1998) beskriver hur angelägenhetsmedvetandet inom en organisation kan höjas genom 

att medvetet skapa en kris, men resultatet tycks visa att det inte är ledningen inom företagen 

som skapar den. Däremot beskriver respondenterna hur framförallt juristbyråer använder 

införandet av GDPR som skrämseltaktik genom att betona och därmed dra nytta av den 

omfattning förändringar innebär. Det kan tyda på, som Myers, Hulks & Wiggins (2012) 

beskriver, att organisationsförändringar inte uteslutande påverkar berörda företag, utan även 

intressen och intentioner hos andra i den externa miljön.  

  

Det finns ett intresse hos företagen att undersöka marknaden för att se hur andra delar av 

branschen förhåller sig till GDPR, vilket Kotter (1998) menar är en fördel för att betona 

vikten av de förändringar en organisation står inför. Uppfattningen hos respondenterna om att 

företag ska agera likadant i förhållande till GDPR för att uppnå en branschstandard, kan 

motivera till samarbete mellan konkurrerande företag, som Myers, Hulks & Wiggins (2012) i 

vissa fall anser vara nödvändigt. 

 

Alla företag har förtroende för att de kommer att vara redo vid lagens implementering. Det 

kan tolkas som att de har de trovärdiga och positiva förväntningar inför förändringen, något 

som Smith (2005) anser kan skapa motivation att förändra.  

!  
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6.2 Vägledande team 

Nedan analyseras resultatet utifrån Kotters andra steg, se figur 6.  

 

 
Figur 6: Analysområde 2. 

 

Att tillsätta rätt personer att leda arbetet mot en förändring är enligt Kotter (1998) en 

avgörande faktor för att lyckas med förändringsarbetet, vilket de tre bolagen alla tycks ha 

gjort eftersom respondenterna besitter relevant kunskap och erfarenhet. Alla företag förlitar 

sig i någon mån på de egna anställda, vilket Wieland & Ullrich (1976) anser vara en fördel på 

grund av att störningar i arbetet då kan undvikas. Företagen har även tagit hjälp av jurister och 

konsulter för lagtolkning och rekommendationer, vilket enligt Wieland & Ullrich (1976) kan 

bero på att de anställda hindras att komma med nya idéer på grund av redan inlärda 

beteenden. Att de tar in extern hjälp kan även tyda på att de i enlighet med Kotter (1998) är 

medvetna om den interna personalens begränsningar och att kunskap hos konsulter därför 

behövs för att ta beslut om vilken riktning företaget bör ta. Det kan även tyda på att företagen 

har skapat det angelägenhetsmedvetande som tidigare nämnts, eftersom konsultativ hjälp 

enligt Kotter (1998) kan skapa en bättre förståelse för förändringar och därmed höja 

angelägenhetsnivån inom en organisation.  

 

Trots de många utmaningar lagen innebär, som svårighet med lagtolkning och kostnader 

ekonomiskt och tidsmässigt, väljer alla respondenter att se GDPR som en möjlighet att öka 

medvetenheten inom företagen. Det kan tyda på att företagen ser lagen som en möjlighet 

snarare än som ett hot, något som Talmaciu (2014) anser vara en avgörande faktor för ledare 
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som genomför förändringsarbete. Resultatet kan därmed tolkas som att samtliga respondenter 

har en positiv inställning till förändringen, vilket enligt Smith (2005) är en viktig del i 

framgången med många förändringsinitiativ. 

  

Respondenterna ser allvarligt på lagens höga sanktioner men verkar förstå syftet med dem och 

vara eniga om att de på sikt leder till positiva konsekvenser. Det kan tyda på en övertygelse 

om att förändringen behövs, som Armenakis, Harris & Mossholder (1993) uppger vara ett 

krav för att ett företag ska vara redo att bemöta en förändring. Ett annat resultat som kan tyda 

på att respondenterna är övertygade om att förändringarna som GDPR innebär behövs, är att 

det finns en övergripande insikt om att företag hanterar mer information än nödvändigt.  

 

Samtliga respondenter anser att det är bra att GDPR kan öka kontroll av information samt 

medvetenhet kring hantering, vilket även det kan tyda på en positiv inställning till 

förändringarna. En positiv inställning skapar även enligt Kotter (1998) högre trovärdighet hos 

det vägledande teamet. De är medvetna om vilka förändringar som behövs göras och har tillit 

till och förtroende för att det är något företagen kommer att klara av, vilket enligt Armenakis, 

Harris & Mossholder (1993) är en förutsättning för att förändring ska kunna genomföras.  

6.3 Vision och strategi  

I följande avsnitt analyseras resultatet i ljuset av Kotters tredje steg, se figur 7.  

 
Figur 7: Analysområde 3. 

 

Respondenternas allmänna uppfattning tycks vara att GDPR är välbehövlig och att lagen 

kommer att leda till förbättring för både verksamhet och kunder. Det kan tyda på att de 
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vägledande teamen för respektive företag är övertygade om vad förändringarna kan leda till, 

vilket Demers (2007) anser skapa entusiasm och engagemang inom en organisation. Att 

respondenterna tycker att det är bra att den nya lagen kommer innebära en högre medvetenhet 

och mer kontroll, kan tyda på att de förstår värdet av att lägga tid och energi på 

förändringsarbetet, vilket enligt Kotter (1998) beror på att de ser att det kommer att leda till 

en förbättrad framtid. Det kan även tolkas som att det finns vilja att acceptera och omfamna 

förändringen som enligt Holt et al. (2007) är viktigt för att föra organisationen i rätt riktning.  

  

Resultatet visar att det finns en vision om vad som krävs för regelefterlevnad med GDPR, 

men att det ännu inte finns tydliga strategier för hur de ska gå tillväga för att uppnå alla krav. 

Respondenternas kunskap om lagen kan tyda på att de har en relativt klar bild av vad som 

kommer att behöva ändras, till exempel att de anser det tydligt framgå hur 

incidentrapportering ska gå till även om rutiner inte ska sättas förrän längre fram. Att de 

väntar på eventuella uppdateringar av förordningen eller nya direktiv kan dock tyda på att det 

finns vissa oklarheter kring hur delar av GDPR kommer att implementeras, vilket kan förklara 

varför företagen valt att avvakta ett år in i implementeringsperioden med att inleda arbetet 

inför GDPR. Det kan även tyda på att de inte är helt övertygade om att alla förändringar är 

rimliga, vilket enligt Kotter (1998) kan leda till att organisationen inte följer det vägledande 

teamet.  

 

Andra delar av resultatet kan däremot tolkas som att respondenterna i enlighet med Kotter 

(1998) anser att en förändring är både rimlig och välbehövlig och att tiden efter 

genomförandet är eftertraktansvärd, till exempel visionen om samarbete mellan företag i syfte 

att skapa en branschstandard för kundens bästa. Att de belyser skillnaderna mellan nuvarande 

och önskat tillstånd genom hela intervjuerna, se den utökade kravmodellen i bilaga 2, visar att 

de vägledande teamen på respektive företag verkar ha det gemensamma synsätt på vad 

förändringen kommer att leda till som Demers (2007) menar krävs för att skapa engagemang 

inom en organisation. 

  

Den bild företagen skapat sig om GDPR kan jämföras med den vision om hur framtiden 

kommer att se ut som enligt Kotter (1998) skapas i steg tre. På flera områden saknas dock 

fortfarande konkreta planer på hur förändringar som lagen medför ska implementeras, vilket 

även det kan indikera att strategier ännu inte utvecklats. Det kan vidare förklaras av att 
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företagens vision inte är tillräckligt tydlig, eftersom Kotter (1998) menar att strategier 

utvecklas när det finns en tydlig vision.  

6.4 Kommunikation 

Avslutningsvis analyseras resultatet utifrån Kotters fjärde och sista steg i analysmodellen, se 

figur 8.  

 

 
Figur 8: Analysområde 4. 

 

De vägledande teamen på Nelly och Ellos tycks ha kommunicerat förändringen inom 

företaget tidigt, åtminstone till de direkt berörda. Teamet på Sportamore verkar däremot 

fokusera på kommunikation med kunden. Enligt Kotter (1998) skapar tidig kommunikation en 

bättre förståelse för förändringen. De anställdas uppfattning om hur de aktivt kan delta i 

förändringsprocessen är, enligt (Smith, 2005), en viktig faktor för att lyckas med en 

förändring. Inget av företagen verkar ha involverat samtliga anställda inom organisationen i 

förändringsarbetet ännu. Respondenterna är dock eniga om att hela organisationen bör 

informeras om förändringarna för att skapa en medvetenhet kring GDPR. De kommer så 

småningom att kommunicera till alla inom företagen och på så sätt kan de anställda i enlighet 

med Kaminski (2011) inkluderas i förändringsprocessen. 

 

För att nå ut till berörda delar av företaget använder sig Nelly främst av 

envägskommunikation som e-mail och nyhetsbrev, vilka enligt Myers, Hulks & Wiggins 

(2012) är effektiva sätt att nå ut till hela organisationen. Tvåvägskommunikation förmedlar 

dock budskapet på ett bättre sätt och är enligt Kotter (1998) ett mer kraftfullt tillvägagångssätt 
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än envägskommunikation, något som Magnus (E) använder sig av för att aktivt kommunicera 

de förändringar Ellos står inför. Det bästa sättet att lyckas med kommunikation anser Kotter 

(1998) vara genom att använda en kombination av dem båda, något som Henrik (S) förklarar 

att Sportamore gör. 

  

Magnus (E) anser att det är viktigt att alla på Ellos förstår syftet och de positiva aspekterna 

med förändringarna, vilket enligt Robbins, Judge & Campbell (2017) kan minska risken för 

att förändringen ska uppfattas som ett hot. Genom att få de anställda att förstå syftet kan 

Magnus (E) tänkas forma de anställdas attityd till förändringen, något som Jones, Jimmieson 

& Griffiths (2005) menar kan motverka motstånd till förändring och leda till ett lyckat 

genomförande. 
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7. Diskussion 
I följande kapitel förs en diskussion om de delar av resultat och analys som enligt författarna 

inte förklaras av vald teori, eller som inte direkt besvarar syfte och forskningsfråga. I de olika 

avsnitten presenteras oväntade resultat och alternativa tolkningar av vad som framgår i 

studien.  

7.1 Beroendeförhållandet 

Det beroendeförhållande som Kotter menar ska finnas mellan stegen i åttastegsprocessen 

stämmer inte överens med resultatet i den här studien. Det kan tyda på att stegen överlappar 

och att företag inte nödvändigtvis måste ha fullföljt ett steg för att fortsätta till nästa. Analys 

av studiens resultat kan alltså tyda på att en organisation kan befinna sig i flera steg i Kotters 

åttastegsprocess samtidigt, vilket bekräftar den kritik som Kanter, Stein & Jick (1992) riktar 

mot teorin. 

  

I resultatet tolkas att företag kan befinna sig i första och andra steget samtidigt, eftersom 

angelägenhetsmedvetandet visat sig även kunna skapas efter att det vägledande teamet 

tillsatts. Teamen har till exempel utnyttjat seminarier och utbildningar för att skapa en djupare 

förståelse för innebörden av GDPR. Det framgår även i resultatet att kommunikation kring 

förändringar inom organisationen kan ske utan att alla strategier är på plats, vilket kan tänkas 

innebära att steg tre och fyra också kan samverka. 

  

De avvikande iakttagelserna om beroendeförhållandet genomsyrar därmed även studiens 

analys, där respektive analysområde kan behandla resultat från fler teman än det motsvarande 

temat i resultat-kapitlet. Ett exempel på avvikelser i förhållande till analysens rubricering är 

att avsnitt 6.1 behandlar resultat från avsnitt 5.3 och 5.4. 

7.2 Förändringsprocessen   

Studien visar att företagen verkar ha genomgått steg ett och steg två med framgång. Gällande 

steg tre kan resultatet tolkas som att det finns en vilja och en vision men att alla strategier inte 

verkar vara på plats, vilket kan indikera att företagen enligt Kotters åttastegsprocess ännu inte 

är i analysområde fyra. Vissa strategier verkar dock vara påbörjade, till exempel att 

borttagande av uppgifter kommer att ske via ett skriftligt formulär på Sportamore även om det 

praktiska inte är helt tydligt. Det gör det svårt att avgöra om företagen kan antas vara i steg tre 
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eller i steg fyra, men resultatet tolkas dock som att samtliga företag befinner sig någonstans 

mellan att skapa visioner och strategier och att kommunicera visionerna. 

 

Företagen har tagit hjälp av jurister och konsulter för lagtolkning och rekommendationer, 

vilket enligt Wieland & Ullrich (1976) kan bero på att de anställda hindras att komma med 

nya idéer på grund av redan inlärda beteenden. Det kan dock diskuteras om det snarare kan 

bero på en ovana att tolka nya lagar att företagen utnyttjat konsultativ hjälp, än på grund av 

anställdas tidigare inlärda beteenden och rutiner, vilket i så fall står i motsättning till teorin. 

Företagen verkar avvakta med konkreta förslag på förändringar eftersom de vill hamna på 

samma nivå som andra företag inom branschen, vilket skulle kunna vara en förklaring till 

varför strategier saknas även om det finns en tydlig vision.  

7.3 Kommunikation 

Det är enligt Kotter (1998) strategierna som motiverar till att föra en organisation framåt. Det 

kan förklara varför företagen inte tycks ha genomgått steg fyra, att kommunicera visionen, 

fullt ut. Flera kanaler används för att kommunicera med de som är direkt berörda av GDPR, 

men det kan tänkas vara svårt att få med sig alla i företaget om vision och strategier inte är på 

plats. Respondenterna verkar vilja involvera samtliga anställda i respektive företag närmre 

inpå implementeringen, men de bör kommunicera förändringen till hela bolaget snarast för att 

undvika motstånd. 

  

En risk med att kommunicera ut förändringen till hela organisationen först vid 

implementering kan tänkas vara att de inte får med sig alla medarbetare, eftersom de anställda 

då kan uppleva att de inte varit tillräckligt inkluderade genom arbetets gång. Även de som inte 

är direkt berörda av förändringen initialt kan tänkas visa en större acceptans om 

kommunikationen är mer öppen, inkluderande och transparent. 

7.4 Att skapa en kris 

Ett oväntat resultat är att en medveten kris för att höja angelägenhetsmedvetandet inom en 

organisation inte behöver skapas av företagets ledning, vilket Kotter antyder. Andra 

intressenter i organisationers omgivning som inte är direkt berörda av förändringen kan 

istället utnyttja organisationsförändringarna för egen vinning. Resultatet visar att det snarare 

är externa jurister än företagets ledning som skapar en medveten kris genom att trycka på 
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omfattningen av GDPR och marknadsföra lagen som ett hot för att skapa affärstillfällen. Det 

finns en överhängande oro inför övergången till den nya lagen, och det kan innebära att det 

finns en risk att företag i enlighet med Crom (2017) känner en rädsla för förändringen. 

Däremot verkar undersökta företag syna bluffen kring att GDPR skulle utgöra ett hot, men se 

allvaret i lagen och inse sina begränsningar i att tolka lagen på egen hand. Krisen verkar i 

enlighet med Smith (2005) uppfattas som tillräckligt kritisk för att provocera fram förändring, 

men bedöms inte vara så extrem att företagen inte anser sig klarar av den.  
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8. Slutsats 
Studien avsåg ta reda på hur företag förbereder sig för de förändringar som GDPR innebär, 

genom att besvara följande forskningsfråga: 

•! Hur uppfattar företag de förändringar som GDPR innebär och hur går de tillväga i 

förberedelserna inför den nya lagen? 

  

Den första slutsatsen är att företagen uppfattar de förändringar GDPR kommer att innebära 

som omfattande, men att de upplever att förändringarna är välbehövliga. Respondenterna 

uppger att de har en positiv inställning till den nya lagen och de har alla förtroende för att de 

kommer att vara redo vid lagens implementering. 

  

Den andra slutsatsen är att företagen är medvetna om vad GDPR kommer att innebära för 

organisationen och att de inlett förberedelserna inför förändringarna. Studien visar, som 

nämnt inledningsvis, att samtliga företag är i ett stadie av planering. Företag förbereder sig 

genom att först försöka förstå lagens innebörd, både genom egen tolkning och med 

konsultativ hjälp. De genomför därefter en inventering av vilka data som behandlas, för att 

kunna skapa konkreta förslag på ändringar och nya rutiner. När de klargjort vad den nya lagen 

kräver har kommunikation inletts inom ledning och till viss del medarbetare och kunder. 

Samtliga företag avvaktar med vissa förberedelser eftersom de väntar på eventuella 

justeringar i förordningen. 
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9. Begränsningar och framtida forskning 
Kotter menar att för att en organisation ska lyckas med en förändring går de igenom åtta steg, 

men eftersom studien slutförs före implementeringen av GDPR, har undersökningen 

begränsats till de fyra första stegen i Kotters åttastegsprocess. Studien kan därför inte dra 

slutsatser om varken implementationen av förändringarna eller tiden efter att GDPR trätt i 

kraft, varför det vore intressant för framtida forskning att undersöka vilka effekterna av den 

nya förordningen faktiskt blev samt att analysera företagen utifrån resterande fyra steg i 

Kotters teori. 

 

Studien avgränsas till svenska e-handelsföretag inom klädbranschen, men eftersom lagen 

gäller samtliga organisationer som hanterar personuppgifter är det av intresse att undersöka 

företag inom andra branscher för att se hur de skiljer sig mot e-handelsföretag inom 

klädbranschen. Nationella tolkningar av det nuvarande direktivet skiljer sig mellan EU:s 

medlemsstater, det vore därför även intressant att undersöka hur GDPR påverkar företag i 

andra länder för att se om det förekommer skillnader mellan företag i Sverige och företag 

inom övriga EU. Det vore också en intressant jämförelse att se hur företag i andra länder än 

Sverige går tillväga med förändringsarbetet i förhållande till vad den här studien kommit fram 

till. 
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Bilaga 1. Intervjuram  
1)! När började arbetet med GDPR? 

-! Varför valde ni att vänta/börja direkt? 
2)! Hur många personer arbetar med införandet av GDPR? 

-! Vilka är de och vad gör de? 
3)! Hur har det gått att tolka lagen/kraven? 

-! Har det funnits några oklarheter? 
-! Har ni klarat av tolkningen på egen hand eller har ni behövt hjälp? 

4)! Vad var det första steget ni tog? 
-! Hur kommer det sig att det kom först? 

5)! Hur upplever ni de förändringar företaget står inför? 
-! Exempel: Lätt/svårt? 

6)! Hur förbereder ni er inför de förändringar som GDPR medför? 
-! Eventuella följdfrågor återkopplar till svar från fråga 5. 

7)! Vilka konsekvenser upplever ni att arbetet med GDPR har medfört för företagets verksamhet i 
helhet? 

-! Varför tror ni att det blev så? 
-! Har arbetet varit kostsamt för företaget? 

8)! Vilka blir de största utmaningarna för er med förändringsarbetet? 
-! Varför är det en utmaning? 
-! Har ni upplevt några problem? 

9)! I hur stor omfattning anser ni att GDPR kommer att påverka verksamheten? 
-! Vilka konsekvenser har det fått för företaget? 

10)!Hur kommer ni hantera privatpersoner som hör av sig och vill:  
a.! veta hur deras personliga data hanteras? 
b.! rätta till uppgifter? 
c.! bli borttagna? 

-! Tror ni att det kan uppstå några problem med hur det ska hanteras? 
11)!Hur kommer ni att hantera när individer vill flytta sina uppgifter? 
12)!Hur kommer ni att rapportera eventuella dataintrång? 

-! Hur stort förtroende har ni för att det kommer att ske inom 72h? 
13)!Kommer ni att anställa ett dataskyddsombud? 

-! Varför/varför inte? 
14)!Har ni idag uppgifter i ostrukturerade data? 

-! Hur hanterar ni i så fall borttagandet av missbruksregeln? 
-! Vad kan borttagandet av missbruksregeln få för konsekvenser för företaget? 

15)!Hur engagerar/motiverar ni era medarbetare i arbetet med GDPR? 
-! Varför använder ni den taktiken och vad har det fått för konsekvenser för hur arbetet med 

GDPR fungerat i företaget? 
-! Hur inkluderade är medarbetarna i det arbete som utförs? 
-! Hur når ni ut till de som kommer ta emot förfrågningarna från kunderna? 
-! Har ni upplevt något motstånd mot förändringarna? 

16)!Vilka positiva/negativa konsekvenser tror ni att införandet av GDPR kommer att medföra för 
företaget på lång sikt? 

-! Varför tror ni det? Motivera. 
17)!Hur ser ni på sanktionerna? 

-! Är de rimliga? 
-! Vad tror ni sanktionerna har fått för konsekvenser för hur företag arbetar med GDPR? 

18)!Varför är det viktigt för er, förutom att inte bryta mot lagen, att vara redo den tjugofemte maj? 
-! Vad kan det få för konsekvenser, utöver sanktioner, att inte vara redo i tid? 

19)!Har ni upplevt att arbetet med GDPR påverkat företaget på ett sätt ni inte förväntat er? 
-! Om ja, på vilket sätt? 
-! Har ni sett över andra delar av verksamheten som inte står direkt under lagen? 

20)!Tror ni att ni kommer att vara redo att bemöta lagen när den införs? 
-! Vad kan gå fel? 

!  
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Bilaga 2. Utvecklad kravmodell  
Krav Respondenternas kommentarer 
Rätten att rätta 
till uppgifter 

N: Informationsplikten kommer att göra att kunder reflekterar mer över vad vi gör med deras data, vi upplyser redan en 
del idag. Det kommer att bli tydligare formulerat även om vi i princip kommer att göra samma sak.  
S: Det kommer att bli tydligare för kunder hur information sparas, vill de rätta till något så kommer det att ske via 
skriftligt formulär.  
E: Informationskravet mot kunden om vad som sparas och hur det används ökar. Vi kommer göra det tydligare för kunder 
varför de faktiskt har fördel av att information används på ett visst sätt. Vi är och kommer att vara transparenta, även om 
vi inte är i mål är det hög prioritet att göra det enkelt för kunderna.   

Rätten att 
raderas 

N: Kan redan idag inaktivera kunder, men med GDPR kommer det bli mer noga att se till att det inte finns några spår av 
kunden i system man inte tänker på. Det finns över 60 system, vi kan ännu inte redogöra exakt för hur borttagandet ska gå 
till – manuellt via kundtjänst eller automatiserat. Vision och idéer finns men har inte konkretiserats. Sen är det svårt att 
bevisa borttagande, enligt lag måste ju vissa uppgifter om kunder sparas. Vad menas med bevis?   
S: Kommer ske via skriftligt formulär. Det kommer att bli svårt att bevisa borttagandet. En utmaning kommer att vara om 
anställda vill bli bortglömda. Kanske inte så troligt men de har ju rätt till det. Hur ska man göra med löner då?  
E: Kommer att vara tydliga med vad som tas bort och även att förklara vad som måste sparas av andra lagliga skäl för att 
få kundens förtroende.  

Uppgifts-
minimering 

N: GDPR är ett incitament att sköta rensningsrutiner. Anonymisering och rensning av data kommer att ske men till en viss 
kostnad.  
E: Det finns ingen självbevarelsedrift i att behålla uppgifter om kunder som de är obekväma med. I stort sett allt samlas 
in, nu kommer det man tidigare samlat in ”bara för att” kommer att skalas bort. ”Det är ju inget snack om att det finns ett 
överflöd av information om kunder.” Vi vill nå en nivå där den data som behövs sparas, resten raderas.  

Data-portabilitet N: Kommer inte gälla för oss utan snarare typ finansbranschen. Det finns inget konkret behov för dataportabilitet för våra 
kunder i dagsläget, men vi kommer att se till att den tekniska möjligheten att få ut uppgifter finns. Svårt att säga att det 
aldrig kommer finnas personuppgifter i ett mail till exempel, har man lite is i magen kommer det nog komma fler direktiv 
på det här inom kort.  
S: Vissa kunder kommer kanske testa portabilitet, så det kommer komma rutiner ”ifall att”, men tror inte det kommer vara 
så vanligt i branschen.  
E: Det här med dataportabilitet är osäkert, tror inte det kommer vara en stor sak för kunder i den här typen av verksamhet. 
Avvaktar och ser hur andra gör, är inte i mål.  

Incident-
rapportering 

N: Rutiner kommer att sättas längre fram eftersom de ska vara enhetliga i hela koncernen. 72 timmar känns bra tilltaget 
för att hinna rapportera.  
S: Kommer att rapportera till datainspektionen både vid intrång eller om det finns risk att uppgifter kan komma bort till 
exempel om en anställd glömmer eller får sin dator stulen.  
E: Måste dokumentera klart på vilka nivåer intrång kan ske först, men det är tydligt hur man ska göra så vi kommer 
förhålla oss till 72-timmarsregeln.  

Skärpt krav på 
samtycke 

N: Kommer att se över policys och villkor. 
S: Det kommer bli svårare att samla in samtycke vilket kan påverka marknadsföring eller nyhetsbrev, men det kommer 
inte bli så stor skillnad för kunden att lägga en order. Villkoren uppdateras och det kommer att öka kundernas förtroende.  
E: Samtycke försvåras, det blir inte lika enkelt att göra ett första köp. Det kommer att utvecklas policys för hur 
information ska hanteras, ny avtalsskrivning med samarbetspartners kommer att ske.  

Införandet av 
dataskydds-
ombud 

N: Kommer troligtvis anställas på gruppnivå (Qliro).  
S: För tillfället kommer det inte att anställas ett dataskyddsombud, möjligtvis i framtiden. Henrik kommer att i stor 
utsträckning ta på sig den rollen till en början.  
E: Tidigare personuppgiftsombud blir istället dataskyddsombud.  

Missbruks-
regeln 

N: Kommer att bli en stor skillnad i hantering av uppgifter i ostrukturerade data, ”svår nöt att knäcka”, ingen vet hur det 
ska gå till konkret.  
S: Kommer att vara tydliga i villkor med att uppgifter kunden väljer att lämna ut via mail eller i en chatt kommer att 
sparas. Kunderna kommer bli mer medvetna om vilken information som sparas.  
E: Kommer dokumentera där ostrukturerad data finns och fråga oss ”Behövs all data?” 

Sanktioner N: Alla känner till vitesklausulen, det skapar allmänt en rädsla och oro eftersom man inte vet hur det ska gå. Sanktionerna 
är det som gjort att det är eld i baken för företag som hanterar personuppgifter, de motiverar till att följa lagen. De känns 
dock inte rimliga med tanke på hur mycket som görs för att klara kraven, tror inte de kommer ge högsta böter för att vi 
inte är hundraprocentiga om vi visar att vi arbetat hårt med anpassning.  
S: Höga sanktioner visar situationens allvar, det motiverar till att följa lagen och att lägga tid på att se till att göra det.  
E: Det finns ett tydligt syfte med sanktionerna och de behövs. Bestraffningar ger incitament att följa GDPR bättre än PuL. 
Det är i förlängningen även bra för medborgarna. 


