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Syftet med följande uppsats är att bidra med kunskap om hur organisationer förbereder sig 

inför organisationsförändringar genom att undersöka hur de arbetar inför att EU:s 

dataskyddsförordning (GDPR) träder i kraft i maj 2018. För att få svar på detta har följande 

frågeställning och delfrågor använts: Hur förbereder kommunala organisationer sig effektivt 

inför de förändringar som EU:s dataskyddsförordning (GDPR) innebär? Vilka steg är särskilt 

problematiska i förändringsarbetet? Hur kan förändringsledare hantera dessa steg? 

 

Under studien har en kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer använts. 

Respondenterna har nyckelbefattningar i förberedelsearbetet inför GDPR inom tre 

kommunala organisationer. En respondent för varje organisation. Som teoretiskt grund har 

Kotters åttastegsmodell och tidigare forskning kring vikten av ett individperspektiv inom 

förändringsarbete använts och det empiriska materialet har analyserats med hjälp av 

innehållsanalys och meningskoncentrering. Resultatet visar att förberedelsearbetet inför 

förändringen ser olika ut i de olika organisationerna och det problematiska i att kommunicera 

ut en förändringsvision när instruktionerna från EU och Datainspektionen för den nya 

förordningen inte är helt klarlagda. Vidare kan studien påvisa vikten av en organisatorisk 

förståelse och kunskap om förändringsarbete hos förändringsledaren för att införa ett nytt 

arbetssätt i en kommunal organisation.  

 

Nyckelord: Organisationsförändring, förberedelse inför organisationsförändring, GDPR, 

Dataskyddsförordning, Kotters åttastegsmodell.  

 

 

  



  

 

Abstract 

 

Title: How municipal organizations prepare for GDPR - A study focusing on the preparation 

and implementation of organizational changes. 

 

Authors: Sofie Osbakk och Petra Wennström 

 

University of Halmstad 

 

Spring 2018 

 

 

The purpose of this paper is to provide information on how organizations prepare for 

organizational change by examining how they work for the EU General Data Protection 

Regulation (GDPR) which comes into action in May 2018. The following questions have 

been used in order to approach this action: How do municipal organizations prepare 

effectively for the changes that the EU Data Protection Regulation (GDPR) implies? What 

steps are particularly problematic in the change work? How can change leaders handle these 

steps?  

 

During the study, a qualitative method has been used through semi-structured interviews. 

Respondents have key positions in the preparatory work for GDPR within three municipal 

organizations. One respondent for each organization. As a theoretical reason, Kotter's eight-

step change model and previous research on the importance of an individual perspective in 

change work have been used and the empirical material has been analyzed using content 

analysis and opinion concentration. The results show that the preparation work for the change 

looks different in different organizations. You then have a problem of communicating the 

vision of change when instructions from the EU and the Data Inspectorate for the new 

regulation are not fully met. Furthermore, the study demonstrates the importance of 

organizational understanding and knowledge of change, by the change leader, to introduce a 

new way of working in a municipal organization. 

 

Keywords: Organizational Change, Change Readiness, GDPR, General Data Protection 

Regulation, Kotter's eight-step change model. 

 

  



  

 

Förord 

Vi vill tacka våra tre kommunala organisationer för deras medverkan i denna studie. Ett 

särskilt tack till våra intervjupersoner som trots tidspress inför att den nya 

dataskyddsförordningen (GDPR) snart träder i kraft tog sig tid att dela med sig av sina 

erfarenheter, farhågor och tankar kring arbetet. Vi vill även tacka alla de kollegor och bekanta 

som hjälpt oss med kontaktuppgifter och som stått ut med våra många, många frågor. Ett 

särskilt tack riktas till vår handledare Mats Holmquist som har ifrågasatt och utmanat men 

ändå har förmedlat en tilltro till oss och vårt arbete.  

 

 

Sofie Osbakk & Petra Wennström 

Högskolan i Halmstad 

Maj, 2018  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet redogör vi för problemområdet, först med en generell introduktion till 

området för att sedan mynna ut i syfte och frågeställningar för studien.  

 

1.1 Problemområde 

Vi vågar påstå att nästintill alla som har eller har haft ett arbete har gått igenom en 

omorganisering eller en större organisationsförändring. Organisationsförändringar är ett av de 

mest undersökta områdena inom organisationsteorin och det finns ett otal metoder och teorier 

på ämnet. Svenningsson och Sjögärde (2015:11) menar att trycket på organisationer att 

förändras har ökat markant de senaste tio till femton åren som en följd av globalisering, 

teknologisk utveckling och ekonomisk turbulens. Att förstå och kartlägga dessa förändringar 

är idag avgörande för en organisations förmåga att överleva och vara konkurrenskraftig.   

 

Trots insikt om organisationsförändringens betydelse är förändringsarbete en svår process 

som ofta misslyckas. Imran, Rehman, Aslam och Bilal (2016:1098–1100) menar att tidigare 

studier visar att upp till 70 % av genomförda organisationsförändringar inte är framgångsrika. 

Hur väl en organisation lyckas med att implementera organisationsförändringar beror till stor 

del på om de har ett tillräckligt effektivt förarbete. En organisation som arbetar aktivt med att 

förbereda sina anställda inför en organisationsförändring och funderar igenom vilka resurser 

som krävs kommer att möta mindre motstånd vilket innebär avsevärt högre chanser att lyckas 

med en framgångsrik implementering av den önskade förändringen. 

 

Vi ställer oss frågan hur det kan komma sig att så många organisationsförändringar 

misslyckas trots omfattande forskning på området. Kotter (1998:3–4) menar att det största 

misstaget organisationer gör är att påbörja organisationsförändringen för tidigt. Ledningen 

startar implementeringsarbetet innan de har fått med sig medarbetarna och fått dem att förstå 

varför förändringen behövs.  

 

Det finns studier i tidigare forskning som ger en förklaring till att behovet av förändringar 

ökar i organisationerna och orsakerna till detta. Drzensky, Egold och van Dick (2012:95) vill 

genom sin studie påvisa vilken påverkan globaliseringen har på dagens samhälle. Den 

ständigt ökande konkurrensen bidrar till att högre krav ställs på dagens organisationer. Det 

blir mer och mer viktigt att hänga med i utvecklingen och det kräver att organisationen 

ständigt förändras. Att kunna hantera organisationsförändringar och implementeringen av nya 

sätt att arbeta är enligt Drzensky et al (2012:95) nyckeln till en långsiktig och hållbar 

organisatorisk framgång. Armenakis, Harris och Mossholder (1993:681) menar att den ökade 

dynamiska omvärlden tvingar organisationer att kontinuerligt implementera förändringar i sin 

struktur, kultur och arbeta proaktivt för att långsiktigt förändra sina organisatoriska strategier. 

 

Det är utifrån denna bakgrund vi vill undersöka hur organisationer faktiskt förbereder sig 

inför en organisationsförändring och med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som träder 

i kraft i år har vi fått ett utmärkt tillfälle.  
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GDPR (General Data Protection Regulation) är ett beslut taget av EU om hur 

medlemsländerna ska hantera personuppgifter. Datainspektionen (2017) informerar om 

förordningen som träder i kraft den 25 maj 2018 och är direkt tillämplig, det vill säga att den 

börjar gälla med en gång och att den ersätter befintliga nationella regler. För Sveriges del 

innebär detta att GDPR ersätter personuppgiftslagen (PuL). GDPR kommer att innebära 

förändringar för alla organisationer som på något vis hanterar personuppgifter då 

förordningen tydligt betonar att företag, myndighet eller annan organisation som behandlar 

personuppgifter måste kunna påvisa att de tar ett aktivt ansvar för de uppgifter som de sparar, 

exempelvis genom att upprätta en särskild dataskyddspolicy. Förändringarna kommer bland 

annat innebära att missbruksregeln som tidigare har funnits i personuppgiftslagen och betyder 

att man fått hantera uppgifter i vissa situationer (exempelvis LAS-listor) så länge de inte är 

kränkande mot någon, tas bort. Likaså införs begreppet dataportabilitet, man måste göra 

tydliga konsekvensbedömningar och måste anmäla eventuella dataintrång inom 72 timmar. 

  

Vi har valt att främst ta kontakt med kommunala organisationer då Datainspektionen (2017) 

ställer extra höga krav på dessa och övriga organisationer som behandlar känsliga uppgifter 

och/eller uppgifter som kan innebära en kartläggning av enskildas beteenden. För dessa 

organisationer innebär GDPR att de måste utse ett dataskyddsombud, en person i 

organisationen som har som särskild uppgift att bevaka just dataskyddsfrågor. EU påskiner att 

de tar allvarligt på den nya förordningen. Datainspektionen har fått i uppgift att se till att 

organisationer följer reglerna och kan komma att utdöma sanktionsavgifter om så inte är 

fallet. 

 

1.2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om hur organisationer förbereder sig inför 

organisationsförändringar genom att undersöka hur de arbetar inför att EU:s 

dataskyddsförordning (GDPR) träder i kraft.  

 

1.3 Frågeställningar 

 

1.3.1 Huvudfråga 

Hur förbereder kommunala organisationer sig effektivt inför de förändringar som 

genomförandet av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) innebär? 

 

1.3.2 Delfrågor 

- Vilka steg är särskilt problematiska i förändringsarbetet? 

- Hur kan förändringsledare hantera dessa steg? 
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2. GDPR 

Följande kapitel har för avsikt att ge större insikt i vilken betydelse GDPR kommer att ha för 

organisationer. GDPR kommer innebära förändringar för alla medborgare inom EU men vi 

har valt att endast fokusera på organisationer, informationen blir annars allt för 

svåröversiktlig. Kapitlet avslutas med en genomgång av de diskussioner som förts kring 

förordningen.  

 

2.1 Dataskyddsreformen 

Europeiska kommissionen (2018:1) tog år 2016 ett beslut om en dataskyddsreform där de 

planerade att ersätta det befintliga Dataskyddsdirektivet för personuppgiftsbehandling från år 

1995 med två nya rättsakter; ett dataskyddsdirektiv för personuppgiftsbehandling för 

brottsbekämpande verksamheter och en dataskyddsförordning för hantering av generell 

personuppgiftsbehandling. Europeiska unionen (2018) skriver att en förordning är en 

bindande rättsakt som alla EU:s medlemsländer ska tillämpa i sin helhet, den fungerar alltså 

som en direkt tillämpande lag. Detta skiljer sig åt från ett EU-direktiv som istället innehåller 

mål som ska uppnås men där medlemsländerna på egen hand får bestämma hur detta ska gå 

till.  

 

Syftet med dataskyddsreformen är enligt Europeiska kommissionen (2018:1) att stärka 

skyddet av den enskildas personuppgifter då medlemsländernas många olika tillämpningar av 

direktivet har gjort lagstiftningen oförenlig, komplex och juridiskt osäker. Men också att 

lagstiftningen i sig behöver moderniseras då de senaste årens tekniska utveckling och 

digitalisering med sociala medier, molnlagring med mera har skapat andra behov av skydd för 

personuppgifter än de som funnits tidigare.  

 

Dataskyddsfördordningen för generell hantering av personuppgifter, General Data Protection 

Regulation (GDPR), innebär för Sveriges del att förordningen ersätter Personuppgiftslagen 

(PuL) som baseras på det tidigare dataskyddsdirektivet. Datainspektionen (2017) informerar 

om att GDPR kommer innebära förändringar för alla organisationer som på något vis hanterar 

personuppgifter då förordningen tydligt betonar att företag, myndighet eller annan 

organisation som behandlar personuppgifter måste kunna påvisa att de tar ett aktivt ansvar för 

de uppgifter som de sparar. Då förordningen är omfattande kommer vi inte kunna gå in i 

detalj på vad den innehåller utan kommer att koncentrera oss på de största förändringarna och 

vad de kommer att innebära för organisationer.  

 

2.2 Missbruksregeln försvinner 

Datainspektionen (2017) menar vidare att det i PuL har funnits ett undantag med förenklade 

regler kring hantering av personuppgifter i ostrukturerat material, exempelvis löpande text 

och enklare listor. Förenklat har det inneburit att organisationer får lov att behandla 

personuppgifter i vissa situationer så länge de inte är kränkande för någon, vilket då går under 

den så kallade missbruksregeln. Införandet av GDPR innebär att denna regel tas bort och all 

behandling av personuppgifter, strukturerade som ostrukturerade, måste följa den nya 

förordningen. För organisationer kommer detta rent konkret innebära att man måste veta vilka 
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personuppgifter som anställda eventuellt har sparade i sina datorer i mappar och dokument 

och att dessa ska gå att få ut om någon begär ut sina uppgifter. Även personuppgiftshantering 

i e-post kommer att omfattas av den nya lagstiftningen vilket kan bli problematiskt då e-

postadressen i sig ofta är en personuppgift inklusive all information i själva meddelandet som 

kan kopplas till en enskild person. Detta innebär att organisationer måste göra samma 

bedömning för behandling av uppgifter i e-post som i andra system och att organisationen 

måste ha rättslig grund som tillåter behandling av personuppgifterna, exempelvis via avtal 

eller att kontakten sker som myndighetsutövning. 

 

2.3 Dataportabilitet 

En av EU:s målsättningar med GDPR är enligt Datainspektionen (2017) att det ska bli enklare 

för enskilda personer att få tillgång till sin egen lagrade information. Det ska dessutom vara 

lättare för den enskilde att använda sina egna lagrade personuppgifter för att föra detta vidare 

till en annan tjänst, rätten till dataportabilitet. Detta innebär exempelvis att den enskilde kan 

föra över sin lagrade information från en social medietjänst till en annan för att få en mer 

individuellt anpassad tjänst. För organisationen innebär detta att de enkelt måste kunna samla 

ihop och skicka vidare de lagrade personuppgifterna.  

 

2.4 Konsekvensbedömning 

Personuppgifter som är särskilda känsliga för den enskilde har ett utökat skydd i GDPR menar 

Datainspektionen (2017). Känsliga uppgifter innefattar bland annat etniskt ursprung, politiska 

åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, uppgifter om hälsa och sexuell läggning samt 

information om lagöverträdelser. Det är förbjudet att behandla sådana uppgifter enligt GDPR, 

men det finns undantag. För hantering av känsliga uppgifter krävs det att man gör en 

konsekvensbedömning, organisationen ska göra en bedömning av vilka konsekvenser 

behandlingen av personuppgifterna kan få och vilka åtgärder som behövs för att minimera 

dessa risker. 

 

2.5 Incidentrapportering 

En nyhet i GDPR som Datainspektionen (2017) anser kräver ordentliga rutiner inom 

organisationer är anmälan om personuppgiftsincident. Vid ett eventuellt dataintrång eller 

oavsiktlig förlust av uppgifter måste detta anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar. Vid 

behov ska organisationen även informera de enskilda drabbade. 

 

2.6 Införandet av Dataskyddsombud 

Vidare informerar Datainspektionen (2017) om att offentliga organ, så som myndigheter, och 

organisationer vars kärnverksamhet innebär kartläggning av enskildas beteende måste tillsätta 

ett dataskyddsombud. Ett dataskyddsombud har som särskild uppgift att bevaka 

dataskyddsfrågor och se till att organisationen följer GDPR genom att exempelvis kontrollera 

att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument, vara rådgivande vid 

konsekvensbedömningar och vara kontaktperson för kontakten med Datainspektionen.  
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2.7 Sanktionerna 

För den organisation som bryter mot förordningen kan Datainspektionen (2017) utdöma en 

sanktionsavgift. Hur stor avgiften är bedöms utifrån hur allvarlig överträdelsen är och om den 

är avsiktlig eller ej samt vilka åtgärder man vidtagit för att minimera skadan. Det vägs även in 

om organisationen har tjänat ekonomiskt på överträdelsen eller ej.  

 

Då personuppgiftshanteringen tidigare stått under medlemsländernas egna nationella 

lagstiftning har en sanktionsavgift inte kunnat sättas övergripande av EU. Safari (2017:825) 

skriver att införandet av en sanktionsuppgift är den mest diskuterade förändringen och är 

omfattande då EU har satt bötesbeloppet från två procent av organisationens globala 

omsättning per år eller tio miljoner euro, upp till fyra procent av organisationens globala 

årsomsättning eller 20 miljoner euro. För ett företag som till exempel Google med en 

omsättning på 74,5 miljarder dollar år 2015 skulle sanktioner från EU innebära ett 

bötesbelopp på mellan 1,43 till 2,98 miljarder dollar. 

 

2.8 Diskussioner kring GDPR 

Personuppgiftshantering diskuteras flitigt i dagens allt mer globala och digitala samhälle. De 

senaste åren har främst två fall av hantering av personuppgifter inom EU varit särskilt 

uppmärksammade. Safari (2017:832–833) beskriver de så kallade Google Spain Case och 

Schrems Case. Det förstnämnda är ett fall från 2014 där den spanska medborgaren Mario 

Costeja Gonzales stämde en inhemsk dagstidning och Google för att han ville att de skulle ta 

bort eller göra viss information om honom mer svåråtkomlig. Informationen var en artikel 

publicerad år 1998 och som framställde Gonzales i dålig dager. EU-domstolen gav Gonzales 

rätt och fastslog att Google skulle ta bort artikeln som sökträff under hans namn då 

informationen var irrelevant och inadekvat. Det andra fallet är från 2015 där österrikaren 

Maximilian Schrems stämmer Datakommissionen på Irland, där Facebook har sitt europeiska 

huvudkontor, då han menande att Facebook bröt mot datahanteringspolicyn genom att inte ha 

tillräckligt tydliga samtycken till vilken information de sparar och att information skickas till 

länder utanför EU. Resultatet av stämningen blev att EU-domstolen fastslog att Safe Harbour-

principen (samarbetet mellan EU och USA om hur personuppgifter ska hanteras) inte är 

tillräcklig för att skydda EU:s medborgare men att Facebook inte brutit mot principen. Fallet 

har dock varit mycket omdiskuterat och startade en stor debatt kring Facebook och övriga 

sociala mediers datahantering. Främst då Schrems begärde ut all information sparad om 

honom och fick ett dokument på 1200 sidor som även innehöll sådant som Schrems raderat 

men som trots det sparats av Facebook.   

 

Att data- och personuppgiftshantering är aktuellt är tydligt, men åsikterna om huruvida 

förändringen i EU:s lagstiftning är positiv eller negativ går isär. Safari (2017:847) tror att 

GDPR drastiskt kommer att öka individers kontroll över sina egna personuppgifter men att 

det kommer att skapa problem för organisationer då risken är stor att det blir en storm av 

individer som kommer att begära ut sina uppgifter direkt efter införandet den 25 maj 2018. 

Koops (2014:258–260) är mycket kritiskt till förordningen och menar bland annat att den 

information som sparas om individer är allt för stor och kommer, oavsett lag, bli oöverskådlig 

för individen. Författaren menar vidare att dataskyddsfrågan i sig är alldeles för stor och 



 

 

6 

komplex för att kunna kontrolleras genom en enda förordning på ett effektivt vis, detta bör 

istället implementeras som en egen liten del i all övrig lagstiftning.  

 

Europeiska kommissionen (2018:1,9) menar att GDPR kommer att stärka skyddet för 

individen, men att det utöver detta skapar möjligheter för organisationer och företag då 

reglerna för hantering och överföring av personuppgifter inom hela EU kommer att vara 

mycket enklare och mer flexibla. Implementeringen av GDPR är dock problematisk, i januari 

i år ansåg endast två av EU:s medlemsländer sig vara redo inför den 25 maj när GDPR träder i 

kraft. 
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3. Teori 

För att ge en bakgrund till valet av teoretiskt ramverk inleds kapitlet med en kort introduktion 

till vad organisationsförändringar innebär, följt av en presentation av Lewins 

förändringsmodell. Därefter avslutas teoridelen av kapitlet med en genomgång av Kotters 

förändringsteori, som utgör huvudsaklig grund i studien.  

 

3.1 Organisationsförändring i stort 

Dagens samhälle är turbulent och präglas av ständiga förändringar vilket ställer höga krav på 

organisationer att hänga med. En organisationsförändring kan enligt Alvesson och 

Sveningsson (2008:31–32) i många fall ses som ett resultat av yttre politiska, ekonomiska, 

demografiska och tekniska faktorer. Teknikutvecklingen tvingar organisationer att anpassa sig 

för att kunna överleva och vara konkurrenskraftiga på lång sikt i en globaliserad omvärld. 

Politiken ställer nya, ökade krav genom avregleringar och nationella anpassningar till 

internationell lagstiftning. Globaliseringen förändrar dessutom våra samhälleliga och 

kulturella normer, vilket i sin tur påverkar organisationer runt om i världen. Alvesson och 

Sveningsson (2008:25) menar att det finns en uppsjö av studier, teorier och modeller för hur 

organisationer ska lyckas med sitt förändringsarbete och det utvecklas ständigt nya modeller 

på ämnet. Trots detta misslyckas de flesta förändringsförsök och det är vanligt att 

förändringen trots stora ansträngningar rinner ut i sanden. Enligt Alvesson och Sveningsson 

(2008:11–12) handlar en organisations förändringsprocess ofta om organisationskulturen. 

Organisationskulturen ses antingen som den centrala faktorn och det som måste förändras 

eller som ett verktyg man använder för att kunna skapa förutsättning för förändring. 

Organisationskulturen är en viktig aspekt att ta hänsyn till i förändringsarbetet då denna kan 

innehålla återkommande beteendemönster som hindrar organisationen från att prestera väl, en 

del i förändringsarbetet bör därför vara att konfrontera dessa beteenden.  

 

3.2 Lewins förändringsmodell  

Vikten av organisationskultur och beteenden i en förändringsprocess tar oss in på Kurt Lewin 

(1951) och hans förändringsmodell. I klassisk behaviorism försöker man enligt Sveningsson 

och Sörgärde (2015:76–77) förändra en individs beteenden genom externa stimuli, 

exempelvis materiella belöningar, men när Kurt Lewin formulerade sin förändringsmodell 

menade han att det inte är ett effektivt sätt att förändra en organisation. Beteenden, tankar, 

rutiner, attityder och liknande är inte individuella utan styrs och påverkas av gruppdynamiken 

och arbetsgruppens rådande normer. Åtskillig forskning har visat att individer tenderar att 

hålla sig till gruppens uppfattning även om den är uppenbart felaktig eller går emot individens 

personliga värderingar. Tänkande och handlande inom en organisation är alltså en funktion av 

gruppmiljön och för att framgångsrikt kunna genomföra en organisationsförändring måste 

man först förstå hur gruppdynamiken är präglad av olika drivkrafter, så som normer, 

socialiseringsprocesser och värderingar, och förstå hur dessa kan förstärka eller motverka 

vissa beteenden i förändringsprocesser. Denna gruppmentalitet innebär även svårigheter när 

förändringarna ska förankras och bli långvariga, det är inte ovanligt att ledningen lyckas 

förändra beteenden och arbetssätt bara för att upptäcka att de anställda har gått tillbaka till 

tidigare arbetssätt en kort tid efter att förändringsarbetet avslutats. För att enklare lyckas 
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genomföra och förankra en organisationsförändring skapade Lewin en trestegsmodell med en 

isbitsmetafor som grund där förändringsarbetet beskrivs med hjälp av tre steg; upptining, 

förändring och återfrysning. 

  

Med upptining menar Lewin enligt Sveningsson och Sörgärde (2015:77–78) att 

organisationen måste förberedas genom att skapa en förståelse hos medarbetarna för varför 

den planerade förändringen är nödvändig. Det innebär att organisationen motiverar de 

anställda genom att visa på problematiken eller osäkerheten som det kommer att innebära att 

fortsätta i nuvarande riktning. Det kan till exempel innebära att man synliggör missnöje hos 

kunder eller att en konkurrent har högre produktion. Man skapar en oro för hur framtiden 

kommer te sig om man inte förändrar, samtidigt som det är av vikt att skapa en miljö där 

medarbetarna inte är rädda för repressalier eller negativ respons under förändringsarbetet, det 

vill säga en känsla av psykologisk säkerhet. När organisationens medlemmar är upptinade och 

det finns en förändringsvilja bör själva förändringsarbetet påbörjas direkt skriver Sveningsson 

och Sörgärde (2015:78), även om riktningen fortfarande är oklar. Workshops, möten och 

seminarier är en bra start. Under förändringsfasen för man in och testar nya rutiner, tankesätt 

och procedurer och man kan experimentera med nya system. Den här processen kräver 

mycket kommunikation, stöd och uppmuntran och kan ses som en ”testrunda” där man 

kontinuerligt tillämpar nya arbetssätt och reflekterar och lär sig vad som fungerar längs vägen. 

I enlighet med Sveningsson och Sörgärde (2015:78–79) innebär återfrysning, Lewins tredje 

steg, de aktiviteter som bidrar till stabilitet och att de nya arbetssätten får fäste i 

organisationen. Detta är av största vikt då de förändringar och tankesätt som ändrats genom 

workshopar och liknande många gånger återgår i gamla mönster när de kommer tillbaka till 

sin arbetsgrupp. Organisationen måste ändra hela arbetsgruppens normer samt se till att de 

nya arbetssätten harmonierar med gruppnormen och att de roller och arbetsuppgifter de har 

stämmer någorlunda väl ihop med individernas självbild.  

 

Sveningson och Sörgärde (2015:79–81) skriver att det inte finns några självklara gränser 

mellan stegen i förändringsprocessen utan att de ofta överlappar varandra. Sedan Lewin 

införde sin trestegsmodell har det vuxit fram åtskilliga tolkningar. Centralt är dock synen av 

att ett effektivt förändringsarbete innebär att leda genom att reducera de krafter som 

förhindrar förändring snarare än att försöka förstärka de krafter som driver på ett 

förändringsarbete. Lewins modell och isbitsmetafor framträder inte lika tydligt i litteraturen 

om förändringsarbete numera men utgör grunden för hur vi tänker kring och ser på planerat 

förändringsarbete idag. Framför allt har Lewins idéer varit betydelsefulla som intellektuell 

utgångspunkt för resonemang kring förändringsarbete inom organisationer.  

 

3.3 Kotters åttastegsmodell 

Åtskilliga modeller för organisationsförändringar har vuxit fram sedan Lewins isbitsmetafor 

kom. Sveningsson och Sörgärde (2015:109–110) skriver att flertalet modeller förespråkar att 

organisationsförändring bör ledas genom så kallade n-stegsmodeller, modeller där 

förändringen följer en sekvens av distinkta steg. En sådan modell som har fått stort genomslag 

när den först publicerades 1994 är John P. Kotters åttastegsmodell, vilken bygger på en analys 

av femton års arbete med förändringar inom olika organisationer. Det stora gensvaret berodde 
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enligt Kotter (1998:7–8) själv på att flertalet chefer kände igen sig i de vanliga misstag som 

beskrevs och att modellen fungerade som en bra och förnuftig vägledning till 

organisationsförändring. Detta skapade en bra utgångspunkt för att diskutera 

förändringsarbetet i sig men också de problem och strategier som är förknippade med dem. 

Nedan följer en genomgång av de åtta stegen. 

 

3.3.1 Skapa en känsla av angelägenhet 

Första steget mot en lyckad organisationsförändring är enligt Kotter (1998:43–57) att höja 

angelägenhetsmedvetandet inom organisationen. Organisationens medlemmar måste förstå att 

den kommande förändringen är nödvändig för organisationens överlevnad. En avgörande 

faktor för att lyckas med en förändring är samarbete, det måste finnas en vilja till samarbete, 

en god initiativförmåga samt en vilja att göra stora uppoffringar inom organisationen. I ett 

företag med exempelvis 100 anställda måste 25 av dessa vara villiga att göra avsevärt mycket 

mer än vad plikten kräver för att förändringen ska kunna genomföras med önskat resultat. 

Denna vilja att göra mer skapas genom att höja angelägenhetsmedvetandet inom 

organisationen, vilket ledningen kan göra genom att överdriva, eller skapa, kriser samt genom 

att stävja medlemmarnas självbelåtenhet. Självbelåtenhet inom en organisation ger sig ofta 

uttryck i form av låga prestationsnormer, brist på feedback från yttre källor, för mycket 

glädjeprat från ledningen och ett ”vi är bra som vi är”-tänk.  

 

3.3.2 Skapa en styrande koalition 

Kotter (1998:59–65) menar att det krävs ett styrande team med tillräckligt inflytande och 

trovärdighet inom organisationen för att kunna vägleda och för att få medlemmarna att lägga 

ner det engagemang som krävs för att genomföra en förändring. En ensam ledare eller ett 

team med svagt inflytande kommer inte att kunna leda processen hela vägen genom 

förändringen. Skapandet av en stark, styrande koalition är därav ett väsentligt steg mot ett 

lyckat förändringsarbete, ett steg som många organisationer dock missar. Vid organisationens 

sammansättning av teamet bör ett par nyckelegenskaper ingå. Den styrande koalitionen måste 

ha tillräckligt inflytande och hög trovärdighet inom organisationen för att kunna motverka de 

personer som vill förhindra framsteg, samt bestå av en grupp individer som tillsammans har 

tillräcklig expertis för att ta välgrundade beslut. Det är även väsentligt att teamet består av 

tillräckligt många ledarskapsgestalter som kan driva arbetet. Kombinationen av en skicklig 

administrativ ledning och ett skickligt ledarskap som fungerar väl tillsammans och har 

gemensamma mål, skapar de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt förändringsarbete. 

Den administrativa ledningen håller processen under kontroll medan ledarskapet driver på.  

 

Vidare menar Kotter (1998:65–74) att storleken på den styrande koalitionen ska stå i 

proportion till organisationens storlek, teamet inleds ofta med två till tre personer men bör 

utökas efterhand för att teamet ska bli effektivt. Egocentriska personlighetstyper och personer 

som kan skapa misstro i teamet bör undvikas då det kan underminera ett gott samarbete, ett 

högt förtroende och gemensamma mål inom den styrande koalitionen är av högsta vikt för att 

lyckas.  
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3.3.3 Utveckla vision och strategi 

Med vision syftar Kotter (1998:75–78) på att organisationen ska skapa en bild av framtiden, 

ett mål i förändringsprocessen som huvudsakligen tjänar tre syften; att visa förändringens 

riktning, motivera till åtgärder i den riktning visionen visar och för att underlätta 

samordningen av vidtagna åtgärder. Utan en effektiv och tydlig vision riskerar organisationen 

att deras medlemmar har olika åsikter om vilket riktning förändringen ska ta vilket leder till 

förvirring och ett ifrågasättande av förändringens syfte och nödvändighet. En effektiv 

förändringsvision ska innehålla följande nyckelegenskaper; den ska vara föreställningsbar, 

eftersträvansvärd, genomförbar, fokuserad, flexibel och kommunicerbar. Det innebär att 

visionen ska beskriva hur framtiden kommer att se ut, att möjligheterna är i linje med 

anställdas, kunders och andra intressenters intressen och med realistiska och genomförbara 

mål. Visionen ska även vara tillräcklig tydlig för att kunna motivera till handling, vara 

tillräckligt flexibel för att medlemmarna ska kunna ta egna initiativ samt kunna förklaras och 

förmedlas på ett enkelt vis. Visionen eller strategin underlättar då den hjälper organisationens 

medlemmar att se långsiktigt, dock finns det en risk att detta skapar visst motstånd då de 

förändringar som krävs ofta innebär att individer måste lämna sin bekvämlighetszon och 

tvingas arbeta med begränsade resurser. Något som är viktigt att ta hänsyn till i nästa steg.  

 

3.3.4 Att förmedla förändringsvisionen 

Nästa viktiga del i förändringsprocessen är att förmedla vidare den vision den styrande 

koalitionen har skapat till övriga delar av organisationen. Kotter (1998: 93–97) menar att ju 

större majoritet av organisationens medlemmar som förstår visionen och delar ledningens mål 

och framtidsbild, desto större blir chanserna för en lyckad förändring. Trots detta är det 

vanligt att ledningen underkommunicerar eller ger medarbetarna motsägelsefulla budskap i 

sina försök att förmedla visionen. Teamet som arbetar med förändringen lägger ner otroligt 

mycket tid åt att skapa visionen, låter saker sjunka in och hinner väga för- och nackdelar mot 

varandra, men när de sedan ska förmedla visionen vidare ut i organisationen är visionen så 

självklar för dem att de missar att ge medlemmarna tillräcklig information och tid för att 

förstå visionen. Detta kan skapa motstånd och göra organisationens medlemmar oroliga och 

förvirrade. Av denna anledning är det viktigt att lägga mycket kraft på en effektiv och tydlig 

kommunikation. Kotter (1998:97–103) menar att det underlättar att hålla informationen enkel, 

koncentrerad och koncis om den ska förmedlas till en stor grupp människor. För att visionen 

ska bli hörd och ihågkommen bör den förmedlas genom flera olika kanaler och samt upprepas 

på kontinuerlig basis av både chefer och ledning. Både ledning och chefer bör dessutom leva 

efter sin egen förändringsvision, på så vis ökar visionens trovärdighet, medlemmarnas 

förståelse för den kommer att bli större och motsägelsefulla budskap förhindras.  

 

3.3.5 Delegera och ge befogenheter 

När medarbetarna har förstått förändringsvisionen är det enligt Kotter (1998:109–122) dags 

att ge dem möjlighet att agera och genomföra förändringen. Att ge organisationens 

medlemmar rätt förutsättningar och handlingsfrihet för att lyckas utföra förändringen är 

avgörande, eventuella barriärer som kan förhindra agerande måste avlägsnas och chefer måste 

uppmuntra handlingar som gynnar genomförandet av den nya visionen. Några vanliga 

fallgropar är formella strukturer som försvårar förändringsprocessen, brist på nödvändiga 
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kunskaper eller system som inte är anpassade efter den nya visionen. Strukturer och system 

måste ses över och kontrolleras så att de inte underminerar förändringsvisionen, tillräcklig 

och ändamålsenlig utbildning måste erbjudas medlemmarna och individer som motarbetar 

förändringarna måste konfronteras. Att ignorera dessa eventuella fallgropar riskerar att 

omkullkasta hela förändringsarbetet.  

 

3.3.6 Skapa kortsiktiga framgångar 

Under förändringsprocessen betonar Kotter (1998:123–134) vikten av kortsiktiga framgångar. 

Kortsiktiga framgångar fungerar som beviskrav för de som ännu inte tror på visionen, ger den 

styrande koalitionen konkret feedback om visionens giltighet och fungerar som drivkraft till 

fortsatta förändringar. För att en kortsiktig framgång ska fungera som drivkraft krävs det att 

den är påtaglig, otvetydig och tydligt relaterad till förändringsprocessen. Det ska inte finnas 

någon tvekan om resultatet av framgången och att den beror på organisationens 

ansträngningar. Organisationens ledning bör skapa kortsiktiga framgångar genom att 

systematiskt planera in kortsiktiga vinster, organisera arbetet i enlighet med planerna och 

sedan övervaka processen för att se till att de blir genomförda och att den bestämda riktlinjen 

följs. På så vis kommer förändringar fortsätta att ske tills dess att visionen är uppnådd.  

 

3.3.7 Att befästa det som uppnåtts och skapa fler förändringar 

De kortsiktiga framgångarna kan enligt Kotter (1998:137–150) vara oumbärliga för att 

behålla drivkraften inom organisationen, det finns dock en fara i att fira dessa allt för stort och 

för tidigt då det kan påverka angelägenhetsmedvetandet negativt. Om 

angelägenhetsmedvetandet sjunker och självbelåtenheten inom organisationen blir större 

innan hela förändringsarbetet är gjort, försvinner stora delar av drivkraften och risken för en 

tillbakagång är övervägande. Alla ansträngningar är därav förgäves. En förändring är mycket 

sårbar innan den har blivit fast förankrad i organisationskulturen. Ett viktigt steg i detta är att 

se över vilka ömsesidiga beroenden som finns i organisationen och eliminera de som inte 

behövs. Alla delar inom en organisation påverkar varandra och många gånger finns det starka 

historiska anledningar till dessa ömsesidiga beroenden som kanske inte längre är relevanta. 

Exempel på ömsesidiga beroenden kan vara rapporter som skickas varje månad till 

ekonomiavdelningen från fabriken eller att varje löneökning måste dubbelkollas med 

personalavdelningen. Alla sådana artefakter ska gås igenom och dess relevans bör 

ifrågasättas.  

 

3.3.8 Att förankra de nya inställningarna i företagskulturen 

När förändringsvisionen är uppnådd menar Kotter (1998:151–164) att organisationen snabbt 

måste nå en ny jämnvikt, det nya sättet att arbeta måste förankras i organisationskulturen. En 

gemensam förståelse för de ömsesidiga beroenden som setts över i föregående steg måste 

uppnås. Om organisationens medlemmar förstår hur de flesta delarna i företaget hänger ihop 

och hur de är beroende av varandra kommer helheten att hamna i fokus. Detta gör att alla 

strävar mot samma mål och gemensamma värderingar och normer växer fram, vilket på sikt 

skapar en ny organisationskultur. Förändringsarbetet är inte slutfört förrän denna nya 

gemensamma organisationskultur är väl förankrad. En organisationsförändring tar tid men 
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med ett bra ledarskap och om förändringarna görs korrekt och följer visionen stärker det 

organisationen och den blir konkurrenskraftig i en snabb och föränderlig värld. 
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4. Tidigare forskning 

I denna del redogör vi för tidigare forskning om organisationsförändringar och lyfter fram 

vilken kunskap tidigare forskning har bidragit till. Vilka som är framgångsfaktorerna och vad 

som bidrar till ett lyckat förändringsarbete. Begreppet Change Readiness har vi valt att 

översätta till ”förberedelse inför förändring”.  

 

Armenakis et al (1993:681) har gjort en litteraturstudie där de undersöker befintlig forskning 

om hur de som leder ett förändringsarbete kan påverka anställdas inställning till och känsla av 

förberedelse inför en förändring. En känsla av förberedelse hos medarbetarna kan enligt 

författarna vara den avgörande skillnaden i hur beteenden kommer att se ut under 

förändringsprocessen, förberedda medarbetare kommer att vara ett stöd i förändringsinsatsen 

medan oförberedda medarbetare kommer att göra motstånd. För att minska motståndet till 

förändring och vända det till ett stöd och något som ses som positivt av individerna i 

organisationen finns det enligt författarna tre steg att ta hänsyn till. Det första steget handlar 

om tilltro och övertygelse till förändringen. För att individerna ska känna en känsla av 

trygghet och vara positivt inställda till förändringen krävs det att förändringsarbetet innefattar 

en tilltro från ledningen till individerna. Nästa steg handlar om inställningen till förändring. 

Här gäller det att i förberedelsen inför förändringsarbetet arbeta proaktivt för att individerna 

ska få en positiv inställning till förändringsarbetet. Det sista steget handlar om syftet med 

förändringen. Individerna i organisationen måste förstå vad tanken och avsikten med 

förändringen innebär. När de väl förstått syftet så kommer de ha en mer positiv inställning 

som gynnar implementeringen av förändringsarbetet i organisationen.  

 

I en studie av Imran et al (2016:1097–1100) undersöks hur organisatoriskt lärande och god 

förberedelse inför en organisationsförändring motverkar motstånd och skadliga effekter av 

förändringsarbetet. Studien är genomförd på fem banker i Pakistan som stod inför 

implementering av ett nytt IT-system och forskarna har undersökt bankernas grad av lärande i 

organisationen samt syn på förberedelse inför förändringen både innan och efter 

implementeringsarbetet. Studien genomfördes med hjälp av enkätutskick med sammanlagt 

206 svar. Enkäterna skickades ut innan IT-systemet infördes samt en gång till, tio veckor efter 

införandet. Resultatet visade att både hög grad av lärande i organisationen och att aktivt 

arbeta med att förbereda sina anställda inför en organisationsförändring minskar graden av 

motstånd och ger organisationen bättre förutsättningar för att lyckas med en 

framgångsrik implementering av en förändring. Ett organisatoriskt lärande har en positiv och 

direkt inverkan på effekten av en organisationsförändring och minskar cynismen mot 

förändringar inom organisationer. Imran et al (2016:1109) menar att resultatet påvisar att ett 

organisatoriskt lärande inte bara är positivt för effektiviteten i det dagliga arbetet utan även av 

största vikt för att förbereda anställda inför en förändring. Vidare menar författarna att även 

om studien är gjord inom bankväsendet går det att tillämpa på de flesta typer av 

organisationer då förändringsprocessen innebär samma svårigheter oavsett organisationstyp.  

 

Drzensky et al (2012:95,108) har gjort en enkätstudie i en tysk organisation där de har 

undersökt hur och under vilka förutsättningar en känsla av tillhörighet har ett samband med en 

känsla av förberedelse inför en organisationsförändring. Organisationen består av totalt 3 500 
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anställda där alla blev inbjudna att medverka i studien vid två olika tillfällen. Först omgången 

enkäter skickades ut innan förändringen genomfördes i september och november år 2007 och 

den andra enkäten skickades ut vid samma tidpunkt året därpå, efter att förändringen 

genomförts. Resultatet visar enligt Drzensky et al (2012:103–104) att hur positivt inställda 

medlemmarna är inför en förändring har ett samband med hur stark känslan av tillhörighet 

inom organisationen är. Desto högre känsla av tillhörighet, desto mer positiv är denne inför en 

organisatorisk förändring. Resultatet påvisar enligt forskarna dessutom vikten av att förbereda 

sina anställda inför en organisationsförändring för att lyckas med ett implementeringsarbete.   

 

Den gemensamma nämnaren för ett lyckat förändringsarbete i den tidigare forskningen som vi 

har använt oss av är vikten av att förbereda individerna i organisationen väl inför 

förändringen. Armenakis et al (1993:681–682) beskriver hur olika faktorer påverkar 

effektiviteten vid genomförandet av organisatoriska förändringar. Förberedelsen jämförs med 

Lewins upptiningsfas där man lägger stor vikt vid individernas attityder, tilltro till och avsikt 

med förändringen och att organisationers misslyckande ofta ligger i ett icke tillräckligt 

förarbete. Drzensky et al (2012:95–96) menar att misslyckandet av implementeringen av en 

organisationsförändring ofta handlar om att de mjuka värdena, där individens motstånd ingår, 

behöver genomgå tre nödvändiga faser och beskriver Lewins tre faser. Upptiningsfasen ska se 

till den rådande statusen och därigenom öka individens känsla av förberedelse inför 

förändring. Imran et al (2016:1097) hänvisar även de till Lewins upptiningsfas och vikten av 

att förändra organisationsmedlemmarnas attityder till förändringen för att uppnå en lyckad 

organisatorisk förändring.  
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5. Kritik av teoretisk referensram och en nyansering av Kotters modell 

I detta kapitel tas kritik mot valda teorier och tidigare forskning upp och etiska perspektiv 

diskuteras med fokus på vikten av makt och inflytande. Avslutningsvis sker en nyansering av 

Kotters modell. 

 

Kritik har riktats både mot Lewins isbitsmetaforer och Kotters åttastegsmodell. Kanter, Stein 

och Jick (1992:9–10) riktade redan 1992 stark kritik mot Lewins förändringsmodell för att 

vara alldeles för enkel med endast tre steg som ska vägleda i den ofta mycket komplexa 

process som organisationsförändringar innebär. Kritikerna menar att en 

organisationsförändring inte bör ses som något som följer en rak linje utan som något som har 

flera dimensioner samtidigt, vilket modellen inte tar hänsyn till. Anledningen till att Lewins 

modell har blivit så framgångsrik är snarare att dess enkelhet tilltalar ledning och chefers 

planering och strukturering av förändringar. 

 

Vidare kritiserar Sveningsson och Sörgärde (2015:112) Kotter och hans modell för att även 

den vara lite väl förenklad. Överlag låter modellen rimlig och för de som någon gång 

genomfört en förändring finns det flera igenkänningsfaktorer, dock menar de att 

formuleringarna för de olika stegen är vaga. Modellen konkretiserar inte vad ett bra ledarskap 

är eller hur en stödjande struktur ser ut utan påminner mer om en kom-ihåg-lista än ett 

teoretiskt perspektiv. Appelbaum, Habashy, Malo och Shafiq (2012:775) problematiserar 

kring det faktum att Kotter menar att hans modell måste följas till punkt och pricka. Dels 

menar Appelbaum et al (2012:776) att stegens ordningsföljd måste kunna anpassas efter den 

aktuella organisationens kultur och dels är inte alla steg aktuella inom alla typer av 

förändringar. Vidare kritiseras modellen även här för att inte vara tillräckligt detaljerad. 

Jacobsen och Thorsvik (2014:363) beskriver hur motstånd till förändring och engagemang i 

ett förändringsarbete är exempel på begrepp som är aktuella inom forskningen av 

organisationsförändring, något som Kotter inte problematiserar kring alls. Överlag beror 

kritiken mot Kotter och hans brist på detaljer på en avsaknad av ett individperspektiv, 

kritikerna menar att Kotters åttastegsmodell är användbar men att den bör kompletteras med 

ytterligare en modell.  

 

Att både Lewin och Kotters förändringsmodeller har ett okritiskt ledningsperspektiv är något 

även vi har funderat över när vi studerat modellerna. För att nå framgång i dagens 

förändringsarbete menar Jacobsen och Thorsvik (2014:373) att forskning visar att involvering 

och delaktighet hos medarbetarna är en viktig del där deltagande utveckling innebär att det 

inte bara är ledningen som genomför förändringsarbetet utan att makt och inflytande förflyttas 

ut i organisationen. Jacobsen och Thorsvik (2014: 152–153,377) beskriver hur makt på olika 

sätt kan påverka förändringsarbetet i en organisation. Makt som begrepp är varken positivt 

eller negativt utan det är hur och varför makten utövas som avgör utfallet. Makt kan användas 

för att förtrycka eller undergräva lugn och ordning, men även för att skapa konkurrens om 

knappa resurser i ett förändringsarbete. Något som kan påverka viljan till förändring på ett 

negativt sätt. Samtidigt menar Jacobsen och Thorsvik (2014:158–159) att maktutövning är 

nödvändig för alla som vill genomföra något som inte alla håller med om.  
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En annan viktig aspekt inom maktbegreppet är att varken Lewin eller Kotter tar någon hänsyn 

till om och hur eventuella genusskillnader kan påverka förändringsprocessen inom en 

organisation. Att Lewin inte tar hänsyn till detta är på ett vis förståeligt, då könsblindheten 

inom forskning av organisationsstrukturer enligt Wahl, Holgersson, Höök och Linghag 

(2011:75) inte började kritiseras förrän på 1970-talet. Att Kotter inte tar hänsyn till detta är 

mer anmärkningsvärt, dock anser vi att detta ligger i linje med teorins avsaknad av ett 

individperspektiv.  

 

Varken Armenakis et al (1993), Imran et al (2016) eller Drzensky et al (2012) diskuterar 

vilken betydelse makt, genus eller etnicitet kan ha för deras studier. Wahl et al (2011: 76–78) 

menar att möjlighetsstrukturer som finns inom en organisation i stor grad påverkar 

förändringsarbetet. Individer med begränsade möjligheter för utveckling och förflyttning 

inom en organisation tenderar att begränsa sina ambitioner och ha låga förväntningar. Detta 

leder i sin tur till att denne söker utveckling och tillfredsställelse på sin fritid istället och 

tillhörigheten med den egna organisationen blir låg. Att detta inte diskuteras i vår tidigare 

forskning är en stor begränsning och något vi bör ta hänsyn till, hänsyn bör även tas till att det 

kan finnas vissa kulturella skillnader då studierna är gjorda utanför Europa.  

 

För att kunna undersöka hur organisationer förbereder sig inför en förändring och för att 

kunna problematisera kring detta måste vi först fastställa hur ett effektivt förändringsarbete 

ser ut. Här anser vi att Kotters åttastegsmodell är behjälplig då den är utformad för att 

förekomma problem som kan uppstå inom organisationsförändringar. Modellen är dock 

inaktuell i det avseende att den inte tar hänsyn till kulturella och individuella skillnader inom 

organisationerna, något som forskningen sedan dess tydligt har visat vikten av. Vi har därav 

valt att använda Kotters åttastegsmodell som utgångspunkt i vår studie, men med den 

skillnaden att vi kompletterar med ytterligare en dimension, individperspektivet.  

 

Utifrån den tidigare forskningen har vi fått fram ett antal aspekter som vi anser är viktiga att 

tänka på för att nå ett individperspektiv inom organisationsförändringar. Som omnämnts i 

tidigare kapitel menar Armenakis et al (1993:681–682) att individerna inom organisationen 

måste känna att de är väl förberedda inför den kommande förändringen. För att lyckas med 

detta måste de anställda känna en tilltro och övertygelse inför förändringen, förstå syftet till 

förändringen och ha en positiv inställning till densamma. Kotter (1998:45) har samma slutmål 

i sina steg men vägen dit ser annorlunda ut. Medan Kotter vill skapa en känsla av 

angelägenhet inom organisationen med hjälp av rädsla, utgår Armenakis et al (1993:681–682) 

istället från en känsla av trygghet. De menar att de anställda behöver känna trygghet för att 

kunna ha en positiv inställning och känna sig väl förberedda inför förändringen. Vidare menar 

Imran et al (2016:1109) att förutom trygghet behöver organisationen ha ett lärande klimat för 

att genomföra ett förändringsarbete effektivt. Individerna inom organisationen behöver förstå 

organisationen samtidigt som ledningen behöver ha förståelse för den kunskap individerna 

besitter. Inom en lärande organisation läggs vikten vid att tillvarata kompetens, både från ett 

lednings- och ett individperspektiv. Kotter (1998:109–122) har som ett femte steg att delegera 

och ge befogenheter, ledningen ska erbjuda medarbetarna rätt kompetens och ta bort 

strukturella hinder som kan försvåra förändringsarbetet. Kotter menar att ledningen inte ska 
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stå i vägen för medarbetaren, men tar inte hänsyn till medarbetarna utifrån ett 

individperspektiv och vad individen kan tillföra till organisationen. Vidare trycker Drzensky 

et al (2012:95,108) på att individer som har en stark känsla av samhörighet till sin 

organisation även har en större känsla av förberedelse inför en förändring. Där Kotter 

(1998:93–103) menar att ledningen ska skapa och kommunicera ut förändringsvisionen menar 

Drzensky et al (2012:95,108) att medarbetarna ska involveras i processen. Ledningen bör 

förstå vikten av de anställdas stöd och förstå att en stark känsla av tillhörighet hos individerna 

skapar en positiv inställning till förändringar.  

 

För att individperspektivet ska fungera som ett komplement till Kotters åttastegsprocess har vi 

valt att fokusera på vad ovan nämnda författare anser behövs för att individerna ska känna sig 

förberedda inför organisationsförändringen. Utifrån den forskning vi har undersökt innebär 

detta att individerna ska känna en tilltro och övertygelse för förändringen, förstå syftet till 

den, ingå i en lärande kultur samt känna tillhörighet till den organisation individen verkar i.  

 

Vi har valt att komplettera Kotters åttastegsmodell med ytterligare ett steg med fokus på ett 

individperspektiv, en K9-modell. Vi ifrågasätter inte de befintliga stegen i Kotters 

åttastegsmodell men har valt att modifiera modellen för att den ska vara bättre anpassad efter 

dagens forskning. Den arbetsvetenskapliga forskningen påvisar tydligt vikten av att ta hänsyn 

till och ta tillvara på individernas kompetens och kunskap i ett förändringsarbete. Att tillvarata 

de egna interna resurserna inom organisationen ökar de anställdas känsla av samhörighet, 

bidrar till ett mer effektivt förändringsarbete och är mer kostnadseffektivt. 

 

Figur 1: K9-modellen.  

  

Införa ett individperspektiv

Angelägenhetsmedvetande

Styrande koalition

Utveckla vision & strategi
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Delegera & ge befogenheter

Kortsiktiga framgångar

Befäst & skapa fler förändringar

Förankra förändring i företagskultur
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6. Metod 

Under metodavsnittet redogörs det för de metodologiska överväganden som gjorts under 

studien samt urvalsprocessen med val av organisationer och respondenter. Sedan följer en 

beskrivning av valda tillvägagångssätt för genomförande, databearbetning och analys. 

Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet, tillförlitlighet samt etiska riktlinjer och vilka 

krav detta ställer på undersökningen.  

 

6.1 Metodval 

För att undvika medvetna och omedvetna efterhandskonstruktioner har vi valt att undersöka 

organisationerna innan de utvärderat sin organisationsförändring och med EU:s nya 

dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft i år fick vi ett utmärkt tillfälle för detta. För 

att uppnå syftet och svara på de frågeställningar som valts under studien användes en 

kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Tanken med studien var från början 

att använda oss av en metodkombination. Denscombe (2009:149,184,380) menar att en 

kombination av både kvantitativ och kvalitativ metod lättare kan överskrida de konventionella 

gränserna i de olika forskningsparadigmen vilket gör att det går att betrakta fenomenet ur flera 

perspektiv samtidigt för att öka tilliten till den insamlade datan. Vidare menar Alvesson och 

Sköldberg (2017:129) att man genom att kombinera flera olika metoder med större säkerhet 

kan fastställa det fenomen man studerar och ge ett rikare material. Vidare finns det enligt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015:53–54) alltid en risk att intervjuer ger en begränsad bild 

av forskningsområdet. Intervjuerna var tänkta att kompletteras med ett enkätutskick till chefer 

i de valda organisationerna men då enkäterna endast kunde skickas ut i en av organisationerna 

och svarsfrekvensen blev så pass låg att materialet inte gick att använda, förkastades 

metodkombinationen. I studien användes därav endast kvalitativ metod. Eftersom studiens 

undersökningsområde var hur organisationer förbereder sig inför en förändring behövde vi 

undersöka hur de som leder arbetet tänker och känner kring detta. Kvalitativ metod ansågs 

därav vara rätt val då denna enligt Watt Boolsen (2007:18–19) innebär att hitta orsak och 

samband genom mjuka värden som samtal, sinnesintrycken och iakttagelser vilket står i 

kontrast till en kvantitativ ansats där insamlandet består av hårda data som kön, utbildning, 

ålder etcetera. Då syftet innefattar kunskap om vilka svårigheter ett förändringsarbete kan föra 

med sig och hur kommunerna ansåg möta dessa bedömdes en kvantitativ ansats inte kunna 

uppfylla frågeställningarna.  

 

6.2 Urval av organisationer 

I studiens urvalsprocess var första steget att rikta in oss på den offentliga verksamheten och 

främst på kommunal nivå. Valet av offentliga organisationer grundade sig i de extra krav som 

det enligt Datainspektionen (2017) ställs på de organisationer som behandlar känsliga 

personuppgifter och/eller uppgifter som kan innebära kartläggning av enskildas beteenden. 

Urvalet av kommunala verksamheter grundade sig dels på tillgänglighet, och dels på vår egen 

förförståelse. Båda författarna till denna studie har tidigare arbetat inom kommunal sektor och 

har under diskussioner hittat avsevärda skillnader i arbetssätt, vår förförståelse var därav en 

tro om att kommuner trots samma uppdrag kan skilja sig avsevärt åt. Det är utifrån denna 

bakgrund vi ville undersöka hur organisationer faktiskt förbereder sig inför en 
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organisationsförändring. Av tillgänglighetsskäl kontaktade vi sex stycken till oss närliggande 

kommuner i södra Sverige varav två inte återkom, en kommun hade inte möjlighet att avsätta 

tid för oss och de tre resterande kommunerna kunde träffa oss för en intervju.  

 

6.3 Urval av respondenter 

För att kunna uppnå vårt syfte om hur organisationer förbereder sig inför en 

organisationsförändring valde vi att prata med en nyckelperson inom den planerade 

förändringen. I vår kontakt med kommunerna sökte vi därför efter den person som bär 

huvudansvaret i det förberedande arbetet inför GDPR. Urvalet gjordes utifrån befattning, 

något som Denscombe (2009:37) menar är ett subjektivt urval då respondenterna valts ut med 

ett speciellt syfte i åtanke, vilket återspeglar respondenternas särskilda kvaliteter och relevans. 

I vårt fall innebar dessa särskilda kvaliteter att respondenterna hade en nyckelbefattning i det 

förberedande arbetet med GDPR. Då kommunerna valt olika lösningar för detta resulterade 

det i tre personer med tre olika positioner; ett dataskyddsombud, en stadsjurist och en IT-

samordnare. En skillnad som i sig är intressant och som vi återkommer till och analyserar i 

vår slutsats (se kapitel 8.10).  

 

6.4 Datainsamling 

Vi började intressera oss för vårt forskningsområde när vi under våra verksamhetsförlagda 

studier uppmärksammade vilken stor förändring införandet av GDPR förväntades bli. I 

samband med detta hade vi ett par informella samtal om GDPR om hur organisationer 

förbereder sig, bland annat med ett par linjechefer inom en kommunal verksamhet och med 

några kollegor på en HR-avdelningen inom en annan kommunal verksamhet. För att 

införskaffa så mycket kunskap som möjligt inom området läste vi in oss på tidigare forskning 

och teorier om organisationsförändring samt fick genom kontakter möjlighet att genomföra en 

kortare telefonintervju med en advokat med kompetensområde inom dataskydd och integritet.  

 

Det mest effektiva sättet för att uppnå vårt syfte var att utgå från teorin och vi utgick från en 

deduktiv ansats för att undersöka om organisationernas förberedelse och genomförandearbete 

följde den forskningen som redan fanns inom området för organisationsförändring. Den 

deduktiva arbetsprocessen används enligt Watt Boolsen (2007:26–27) oftast inom den 

kvantitativa forskningen och innebär att man utgår från teorier som sedan testas på empiriska 

data, varav teorin sedan antingen bekräftar eller förkastar hypotesen. Svensson (2015:218) 

menar att deduktion bygger på logik, där slutsatser om det enskilda fallet dras utifrån 

allmänna lagar och teorier. En arbetsprocess som passade väl in på vårt valda 

forskningsområde trots valet av kvalitativ metod. Med tanke på den gedigna forskning som 

fanns inom vårt forskningsområde krävdes en deduktiv ansats för att skapa en ökad förståelse 

genom granskning av befintlig teori. Vid en deduktiv ansats måste forskaren enligt Bryman 

(2011:26) vara noga med att specificera den information som ska samlas in genom att bryta 

ner hypotesen i operationella termer, vilket vi har gjort genom syfte och frågeställningar. 

Utformningen av intervjuguiden (se bilaga 1) som därpå följde baserades på Kotters 8-

stegsmodell, som beskrivs mer utförligt under teorikapitlet. Vi valde att genomföra 

semistrukturerade intervjuer då ordningsföljden enligt Denscombe (2009:234–235) är flexibel 

och bygger på övergripande frågor. Det ger den intervjuade möjlighet att utveckla sina idéer 
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och berätta mer utförligt om specifika ämnen under intervjuns gång. Vi inledde de tre 

intervjuerna med att informera om studiens syfte, vad informationen kommer användas till, att 

vi spelade in samtalet och hur detta material skulle komma att hanteras. Vilket kompletterades 

med en samtyckesblankett och ett informationsbrev (se bilaga 2 & 3). Respondenterna blev 

redan vid tillfrågandet om intervju, införstådda med syftet och problemområdet för uppsatsen. 

Intervjuerna tog 30–45 minuter vardera och för att öka tillförlitligheten valde vi båda att 

medverka vid varje intervju. Vi valde att växelvis ställa frågor under intervjuns gång för att vi 

båda skulle utveckla möjligheten att reflektera över respondentens svar och kunna komma 

med kompletterande frågor. För effektivitetens skull delade vi sedan upp 

transkriberingsarbetet men valde att analysera materialet tillsammans.  

 

För att öka trovärdigheten och tillförlitligheten i vår studie måste hänsyn tas till ett antal 

begrepp. All forskning måste verifieras för att vara trovärdig, Ahrne och Svensson (2015:15) 

menar att det ställs ytterligare krav på just kvalitativ forskning då kvantitativ metod lutar sig 

mot en omfattande statistisk empiri som kvalitativ forskning saknar. Reliabilitet inom 

forskning innebär enligt Bryman (2011:160) huruvida undersökningen påverkas av 

slumpmässiga eller tillfälliga betingelser, det vill säga om resultatet hade blivit detsamma om 

undersökningen skulle genomföras på nytt. På grund av utformningen av vår studie är det 

svårt att säga om resultatet skulle kunna bli detsamma vid ett annat tillfälle och i enlighet med 

Denscombe (2009:381) måste vi istället visa att det funnits en stabilitet i vår undersökning. 

Validiteten ska enligt Denscombe (2009:378–381) understryka att studien har undersökt det 

den ämnat att göra. För att påvisa stabiliteten och validiteten har vi valt att under studiens 

gång försöka att så utförligt som möjligt förklara alla steg i forskningen. Detta för att påvisa 

att rätt data har använts och att argumenten är väl underbyggda samt ha en transparens så att 

läsaren kan följa på vilka grunder slutsatserna har tagits.  

 

6.5 Analysmetod 

Eftersom intervjuguiden var uppdelad efter Kotters åtta steg och baserad på studiens 

problemformulering föll valet för analysmetod naturligt på en innehållsanalys. En 

innehållsanalys används enligt Watt Boolsen (2007:93,125) för att systematiskt strukturera 

upp innehållet som ska analyseras utifrån på förhand valda kategorier eller teman. Det 

empiriska materialet lästes igenom ett flertal gånger och strukturerades upp enligt Kotters åtta 

steg med ett individperspektiv som ett ytterligare tema. Material från intervjuerna som ansågs 

irrelevant för syftet valdes bort i enlighet med Watt Boolsen (2007: 94). Därpå användes 

meningskoncentrering i enlighet med Kvale (1997:174–177) för att få fram respondenternas 

huvudsakliga innebörd utan att behöva ta med det som inte var väsentligt för syfte och 

frågeställningar. Meningskoncentrering innebär en omformulering av respondenters 

uttalanden där långa utläggningar pressas samman och kortas ner för att få fram huvudsaklig 

innebörd. Detta genomfördes för att tydliggöra studiens fynd. 

 

6.6 Etik 

Då vår studie innefattades av empiriskt material i form av intervjuer valde vi att följa 

Vetenskapsrådets (2017:5–14) forskningsetiska principer i humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning i vårt utformande av syfte, frågeställningar och intervjuguide. 
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Information gavs till alla berörda i studien om att deltagandet var frivilligt och att dess 

medverkan närsomhelst kunnat avbrytas. Intervjuerna baserades på samtycke och 

respondenterna informerades genom samtyckesblankett och informationsbrev om att  

deltagarna i undersökningen själv bestämmer över sin medverkan i undersökningen. Det ska 

inte medföra negativa följder eller otillbörlig påtryckning om de väljer att avbryta sin 

medverkan i studien. Det får inte heller förekomma otillbörlig påtryckning eller föreligga 

något beroendeförhållande mellan forskare och respondent. Personuppgifter som förekommer 

i studien behandlas konfidentiellt och det förekommer inga etiskt känsliga uppgifter i studien. 

De insamlade uppgifter kommer endast att användas i forskningsändamål.  

 

6.7 Metoddiskussion 

I övervägandet av vilket metodval som var bäst lämpat för forskningsområdet kom vi fram till 

att en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer var det mest lämpade valet. I valet av 

metod såg vi främst en fördel i en färdig intervjuguide som grund och som sedan kunde 

kompletteras med respondenternas utvecklande av sina egna tankar och synpunkter. 

Denscombe (2009:234–235) menar att intervjuaren vid semistrukturerade intervjuer ska vara 

flexibel samtidigt som det finns en mall att följa. Vi ser en styrka i detta val av intervju då de 

öppna frågorna skulle kunna leda till utförliga beskrivningar av problemområdet under 

intervjuns gång. Vilket ger oss en bredare inblick och förståelse i ämnet. Vi kan dock se en 

risk i att vi inte skulle komma att få svar på alla frågor under intervjuerna, då respondenterna 

pratar fritt och ges möjlighet att svara på en del frågor mer detaljerat än andra. Vi ser även en 

risk i att ha valt att utgå från endast en teori vid utformandet av intervjufrågor då detta riskerar 

att leda till att vi missar betydelsefulla aspekter i våra frågor som hade kunnat bidra till ett 

mer relevant resultat. Det var bra med en teori som grund för arbetsprocessen men vi såg en 

svårighet i att anpassa vårt specifika forskningsämne till en generell teori som eventuellt inte 

går att anpassa till alla typer av förändringar. Det finns en potentiell brist i enbart användandet 

av intervjuer och ser en större styrka i en metodkombination som var tanken från början i vår 

undersökning. 

 

Studien hade också kunnat få en bättre tillförlitlighet om undersökningen gjorts i fler 

organisationer. Det hade stärkt generaliserbarheten som Denscombe (2009:379) menar 

handlar om hur pass överförbara studiens forskningsfynd är på en allmän nivå. I vår studie 

innebar detta att se om vårt resultat skulle gå att överföra på andra kommuner och 

organisationer. Studiens begränsade antal intervjuer skulle kunna göra den svår att 

generalisera. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till var objektiviteten i studien. Enligt 

Denscombe (2009:379) innebär det att forskningen utmärker sig som opartisk beträffande 

forskarens inverkan på resultatet där datainsamling och analysprocesser ska vara rättvisa och 

ärliga. Därför är det av vikt att i den mån det går ha en neutral inställning och vara medveten 

om vilken förförståelse man har tagit med sig in i studien.  
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7. Resultat 

I följande kapitel redovisas det resultat som framkommit under intervjuer i de tre olika 

organisationerna. Redovisningen av resultatet är för tydlighetens skull uppdelat per 

organisation.  

 

7.1 Kommun A   

Vår kontakt på Kommun A är IT-samordnare på central nivå och är den som tillsammans med 

kommunens jurist och kanslichef leder implementeringsarbetet inför GDPR. Respondenten 

har arbetat i organisationen i över 20 år och är socionom i botten. Kommunen är en mindre 

kommun i södra Sverige med cirka 25 000 invånare. Kommun A uppger att de har varit 

medvetna om att den nya förordningen ska komma att införas sedan beslutet togs av EU i 

december 2015. Kommunens jurist håller sig väl uppdaterad kring vilka lagar och 

förordningar som kommer, till en början framgick det dock inte särskilt tydligt exakt hur pass 

mycket GDPR skulle komma att skilja sig från PuL. Detta blev de varse under våren 2017 och 

då strukturerade de upp hur de skulle genomföra förändringarna. Vår respondent ser allvarligt 

på sanktionerna från EU och medger att det är dessa som fått ledningen och politikerna att ta 

förändringarna på allvar. De har trots neddragningar och effektiviseringskrav inom 

kommunen fått tillräckliga resurser för att kunna uppfylla kraven och respondenten är inte 

orolig för att kommunen ska råka ut för en eventuell sanktionsavgift. Den allmänna 

tolkningen är att så länge organisationen har en ordentlig planering och har påbörjat arbetet 

med GDPR är detta tillräckligt. 

 

”Vi tror inte att vi får någon sanktionsavgift om vi gör någonting, även om det 

råkar vara lite fel i förhållande till vad det blir. Sen gäller det att snabbt svänga 

om våra styrdokument och rutiner när den nationella lagen och praxis kommer.” 

(Respondent A) 

 

Själva förändringsarbetet drog igång under tidig höst 2017 med informationsträffar på varje 

förvaltning och varje förvaltning fick därpå utse en dataskyddsansvarig som sedan september 

2017 har träffats var tredje vecka. Vid ett enda tillfälle har organisationen tagit hjälp av en 

extern aktör, då en professor från Lund höll i en utbildning om GDPR där alla medarbetare 

var inbjudna. Kommun A:s arbete inför GDPR utgår från en samordningsfunktion och de har 

valt att utgå från ett organisatoriskt perspektiv i sitt förändringsarbete där de tar fram aktuella 

styrdokument och förändrar rutiner som ett första steg. Nästa steg i förändringsprocessen är 

att komplettera med eventuella tekniska system som kan behövas. Det största arbetet är enligt 

respondenten dock det pågående rensningsarbetet runt om i hela organisationen där de har 

uppfört gallringsplaner och dokumenthanteringsplaner som kommunicerats ut till 

medarbetarna. Kommun A är mycket positiv till den kommande förändringen då det kommer 

att innebära att organisationen får struktur på sin information och ett säkerställande av att de 

gör rätt. I förlängningen kommer detta att kunna leda till en smidigare administration där hela 

organisationen arbetar likadant. Respondenten ser en utmaning i att förhålla sig till en lag som 

inte ännu är fastställd och som saknar praxis. Det innebär att man inte vet om de förändringar 

man väljer att göra idag faktiskt är de rätta förrän om ungefär två år framåt i tiden. Trots detta 
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anser respondenten att de är relativt väl förberedda inför att den nya förordningen träder i 

kraft då de kommer att ha god övergripande kontroll över sin information. Kommun A är mitt 

i en rekryteringsprocess av ett dataskyddsombud och har valt att rekrytera en kommunjurist. 

Huvudsakliga uppgifter för dataskyddsombudet kommer inledningsvis att vara att fortsätta det 

påbörjade arbetet med styrdokument och sedan att vara ett stöd till samtliga förvaltningar i 

frågor kring personuppgiftshantering.  

 

7.2 Kommun B 

Respondenten under vår andra intervju, Kommun B, är den enda av våra tre respondenter som 

är anställd som dataskyddsombud. I rollen som dataskyddsombud ingår det att informera och 

stötta organisationen i förändringsarbetet samt att vara kontaktperson mot Datainspektionen. 

Respondenten är jurist i botten och har tidigare haft en anställning som offentlig upphandlare i 

samma organisation, den nuvarande tjänsten tillträddes i januari 2018. Kommun B är en 

mindre kommun i södra Sverige med cirka 40 000 invånare. Respondenten är den som 

tillsammans med organisationens tre kontaktpersoner, kommunens säkerhetschef, chefen för 

nämndskansliet, kommunarkivarien, kommunjuristen, digitaliseringschefen och 

digitaliseringsutvecklaren leder förändringsarbetet inför GDPR. Gruppen som arbetar med 

detta bildades under 2017 men arbetet startade inte ordentligt förrän under våren 2018. Då 

upphandlandes ett nytt systemstöd för hantering av register. Utbildning i systemet påbörjas 

vid samma tidpunkt som intervjun hölls, i april 2018. Förberedelserna inför GDPR går främst 

ut på att få in alla register i det nya systemet för att få en överblick och kontroll över vilken 

information som finns. Övriga åtgärder består av information via intranätet med en 

uppmaning om att rensa i enlighet med dokumenthanteringsplanen samt att informera på 

ledningsgrupper och en del arbetsplatsträffar. Under april månad kommer även en E-

learningsmodul med en kortare kurs i GDPR att gå ut i organisationen. Det dagliga arbetet ute 

i organisationen drivs av de utsedda kontaktpersonerna och det är även de som främst sköter 

kontakten med medarbetarna. Kommun B ser arbetet med GDPR som mycket resurskrävande 

och respondenten anser inte att organisationen är rustad för detta. När arbetet väl är 

genomfört, vilket kommer att ta större delen av detta året, anses detta dock kunna leda till 

ökad kontroll över information, tydlighet i arbetet och ökad medvetenhet om vilka krav som 

ska ställas på nya tekniska system. Respondenten tror inte att politikerna i kommunen är 

särskilt medvetna om vad sanktionerna innebär men tror samtidigt inte att de kommer att 

riskera bötfällning. Eventuella brister kommer förmodligen i första hand innebära att 

organisationen ska vidta åtgärder, som om de inte åtföljs i sin tur kan leda till sanktioner. 

Respondenten upplever inte att organisationen har kontroll över hur mycket ostrukturerade 

data som i nuläget finns bland kommunens medarbetare men planerar att ta fram policy och 

riktlinjer för hur personuppgiftshanteringen ska gå till.  

 

”Svaret är att vi inte har den blekaste susning!” 

(Respondent B) 

 

Kommunen ser arbetet som ett långsiktigt förändringsarbete som kommer att ta tid, detta 

kommer vara en ständigt pågående process. Respondenten anser att det är viktigt att 
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kontinuerligt gå tillbaka och reflektera över vad man har gjort för förändringar och att göra 

ständiga förbättringar.  

 

7.3 Kommun C 

Den tredje och sista organisationen vi har undersökt är en större kommun i södra Sverige med 

ungefär 140 000 invånare. Vår respondent är stadsjurist och arbetar stödjande ut i 

organisationen. Kommunen har inget övergripande GDPR-projekt då de anser att de har ett 

tydligt framskrivet reglemente avseende var ansvaret ligger sedan tidigare. Varje nämnd inom 

organisationen har sedan ett par år tillbaka ett personuppgiftsombud som arbetar med 

personuppgiftsbehandling och som respondenten har varit ansvarig för under de senaste två 

åren i ett gemensamt nätverk, vilket träffas en gång per månad. PuL-ombuden är de som 

tidigare har varit ansvariga för de förteckningar som förts kring personuppgiftsbehandling i 

respektive nämnd, inget förvaltningsövergripande system har funnits. En del i 

förändringsarbetet är att genom en E-tjänst få struktur på detta. De som idag är PuL-ombud 

kommer inte att per automatik bli dataskyddsombud när GDPR träder i kraft utan kommunen 

har valt att upphandla den tjänsten externt. Vilket under studiens genomförande är en 

pågående process. Ombuden kommer istället att bli samordnare för personuppgiftsbehandling 

i sin respektive nämnd. Respondenten i Kommun C anser att sanktionerna från EU inte är 

något att tänka på, organisationen bör fokusera på att följa lagstiftningen, göra en sak i taget 

och säkerställa att det som görs är korrekt.  

 

”Jag brukar säga när jag är ute och föreläser att vi har en ny kommunallag från 

den första januari i år, vi har en ny förvaltningslag som ska börja gälla nu vid 

halvårsskiftet, inte sjutton är det någon som skapar implementeringsprojekt för 

det”. 

(Respondent C) 

 

Nackdelen med förordningen är just den oro som sanktionerna har skapat, det är inte rimligt 

att få panik var gång det kommer en ny lagstiftning. Kommunen har redan 

dokumenthanteringsplaner och styrdokument för hur dessa saker ska hanteras, vilka dessutom 

innehåller stöd för hur gallring ska göras om det behövs.  

 

”Skulle Datainspektionen göra en inspektion och vi har hanterat något felaktigt 

eller att det är något vi inte är medvetna om är det bara positivt att vi blir 

uppmärksammade på detta och det är positivt att dessa frågor får större fokus”.  

(Respondent C) 

 

Respondenten menar att det finns ostrukturerade personuppgifter i organisationen, något de 

aldrig kommer kunna komma helt ifrån då det finns en serviceskyldighet. Kommunstyrelsen 

fattade beslut om en ny dokumenthanteringsplan förra året, vilken organisationen numera ska 

arbeta efter. Denna behöver medarbetarna inom de olika förvaltningarna bli 

uppmärksammade på och varje förvaltning måste uppdatera sina interna hanteringsplaner. 

Detta innefattar rutiner för hantering av e-post.  

 



 

 

25 

”Detta är ett arbete som behöver ses över men där vi fortsatt måste kunna utföra 

vårt arbete som innefattar personuppgiftsbehandling via mailkontakt”.  

(Respondent C) 

 

Respondenten är dessutom ute i verksamheten 2–3 gånger i veckan för att informera om den 

nya lagstiftningen, i övrigt hanterar man förändringarna på olika sätt på de olika 

förvaltningarna. Kommun C anser att detta inte är ett arbete som bör stressas fram eller som 

upphör den 25:e maj utan att det är ett arbete som ska finnas konsekvent som en del av 

vardagen. Ambitionen inom kommunen är att arbeta förebyggande så att det ska vara lätt att 

göra rätt.  
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8. Analys 

I följande kapitel analyseras resultatet utifrån Kotters modell i teorikapitlet där varje steg 

analyseras var för sig enligt analysmodellen. Utöver Kotters modell följer ett nionde steg där 

hänsyn tas till ett större individperspektiv. Kapitlet avslutas med de slutsatser studien har 

utmynnat i.  

 

8.1 Införa ett individperspektiv 

Utifrån vad respondenterna uttalar under intervjuerna är det svårt att se hur kommunerna 

konkret tar hänsyn till ett individperspektiv i förändringsarbetet, kommun A är dock den 

organisation som verkar ha funderat mest kring detta. Respondenten påtalar vikten av att ge 

de medarbetare som behöver det extra stöd och tid samt lägger mycket resurser på att 

informera och att göra mycket rutiner och tar fram dokumenthanteringsplaner tillsammans 

med medarbetare i den mån det går. Samtidigt följder de Kotters (1998:52–53) steg om att 

skapa angelägenhet genom att skapa en oro för sanktioner från EU istället för att som 

Armenakis et al (1993:681–682) anser är effektivare, att skapa en känsla av tilltro och 

trygghet inför förändringen. Där är kommun C tydliga med att de vill att deras medarbetare 

ska förstå förändringen men att de inte vill skrämma upp dem. Kommun C tar däremot inte 

hänsyn till ett individperspektiv mer än så, de förlitar sig på att medarbetarna följer de 

styrdokument som finns men säkerställer inte att medarbetarna har organisatoriska 

förutsättningar eller som Irmran et al (2016:1109) påvisar, vikten av att ha ett lärande klimat. 

Genom en gemensam förståelse från både ledning och medarbetare ökar tillvaratagandet av 

kompetens i organisationen. Detta är inget vi sett hos någon av kommunerna i vår studie och 

som i enlighet med Imran et al (2016:1109) hade kunnat leda till ett mer effektivt 

förändringsarbete.  

 

Respondenten i kommun B upplever en oroskänsla över att medarbetarna inte följer de 

direktiv som finns men anser att detta beror på otillräckliga resurser. Kommunen förlitar sig 

på IT-system och E-learningsmoduler för att nå ut till medarbetarna men tar ingen hänsyn till 

att involvera medarbetarna i processen. Drzensky et al (2012:95,108) menar att ledningen 

måste förstå vikten av de anställdas involvering och stöd, medarbetarna måste ha en känsla av 

tillhörighet för att kunna ha en positiv inställning till förändringen. Något som hade kunnat 

vara tydligare i alla tre kommuner. Dock kan detta vara något som kommer att tas hänsyn till 

längre fram i förändringsprocessen.  

 

8.2 Skapa en känsla av angelägenhet 

Nivån av angelägenhetsmedvetande ser olika ut i de olika kommunerna. Kommun A anser att 

det finns ett högt angelägenhetsmedvetande inom hela organisationen, de höga sanktionerna 

har fått ledning och politiker att ta förändringen på allvar och information om GDPR har gått 

ut till medarbetarna på både arbetsplatsträffar och informationsträffar. Kommun B har planer 

för hur de ska skapa ett medvetande bland medarbetarna men de har inte satts i rullning vid 

intervjutillfället. Respondenten upplever dessutom att politiken och ledningen inte riktigt 

förstår allvaret i förändringen eller tar sanktionsrisken på allvar. Kommun C anser inte att den 

nya förordningen är en så pass stor förändring att det krävs ett ökat angelägenhetsmedvetande 
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ute i organisationen. Respondenten menar att kunskapen om personuppgiftshantering redan 

finns i kommunen och att GDPR inte blir någon större förändring. Trots olika uppfattningar 

om organisationernas grad av angelägenhetsmedvetande finns det en gemensam uppfattning 

om att ingen av organisationerna riskerar sanktionsavgift vid en eventuell inspektion.  

 

Kommun A är den organisation som har försökt nå ut både till ledning och medarbetare i 

organisationen redan i inledningsfasen för att skapa en förståelse till varför införandet av 

GDPR är viktigt och är därav den kommun som mest överensstämmer med Kotters (1998:43–

57) första steg, något han menar är avgörande för att få ett gott samarbete under 

förändringsprocessen. Kommun B har börjat i andra änden, de har börjat med att skapa en 

styrande koalition och en förändringsvision som ett första steg för att höja 

angelägenhetsmedvetandet. Utifrån Kotter (1998:12–13) är kommun C den organisation som 

ligger i riskzon för en självbelåtenhet och det han kallar glädjeprat från ledningen. Kotter 

menar att detta är det enskilt största misstaget man kan göra i ett förändringsarbete då en 

förändring aldrig kan genomföras om det finns en likgiltighet. Kommun C anser att det inte 

föreligger något förändringsarbete inför införandet av GDPR, utan endast ett par enkla 

förändringar i vissa rutiner som alla medarbetare alltid ska hålla sig uppdaterade kring.  

 

8.3 Skapa en styrande koalition 

Alla tre organisationer har en styrande koalition som arbetar med frågor rörande GDPR. 

Kommun A skiljer sig från de andra två kommunerna genom att nyckelpersonen och 

respondenten i den styrande koalitionen inte är jurist i botten. Det finns en jurist med i 

koalitionen men det är den IT-ansvarige med lång chefserfarenhet som leder det dagliga 

arbetet. Kommun B är den organisation som redan hade tillsatt en grupp när vår respondent 

anställdes som dataskyddsombud. Det är en förhållandevis stor koalition, tio personer, som 

arbetar med förändringsarbetet där respondentens roll är att informera och kommunicera ut 

beslut i organisationen. I kommun C fanns det redan sedan tidigare en styrande koalition som 

arbetade med personuppgiftsfrågor där det ingår ytterligare en stadsjurist och ett ombud för 

varje förvaltning. Detta nätverk har skiftat fokus från PuL till GDPR och är de som driver 

implementeringsarbetet inom vardera förvaltning. För att lyckas med ett förändringsarbete 

menar Kotter (1998: 64–67) att en avgörande faktor är att tillsätta rätt personer för att leda 

förändringsarbetet vilket alla tre respondenter tycker att de har gjort även om 

nyckelpersonerna har olika bakgrund, befogenhet och syn på hur förändringsarbetet ska se ut.  

 

De tre organisationernas styrande koalitioner består av individer med olika befattningar och 

expertis, något som Kotter (1998:59–65) menar är viktigt för att gruppen ska kunna ta 

välgrundade beslut. Vidare menar Kotter att det förutom en skicklig administrativ ledning 

även krävs duktiga ledarskapsgestalter som driver på arbetet. Något som endast kommun A 

verkar ha tagit fasta på utifrån den information vi fått fram via intervjuerna.  

 

8.4 Utveckla vision och strategi  

Kommun A har en tydlig strategi för hur de ska anpassa sin verksamhet efter den nya 

lagändringen, de började med att informera och ge utbildning för att sedan påbörja ett 

gallringsarbete och ta fram nya dokumenthanteringsplaner och nya rutiner, rutinerna kommer 
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sedan att ändras om och förbättras efterhand som lagstiftningen blir tydligare. Det är även 

uttalat att de medarbetare som har svårare att anpassa sig efter de nya rutinerna ska tilldelas 

lite extra tid och uppmärksamhet, detta för alla medarbetare ska få tillräcklig tid för att förstå 

varför förändringen måste göras. Kommun B började arbetet med att upphandla ett system för 

registerhantering och har gått ut med viss information till medarbetarna på intranätet med 

uppmaning om att gallra bland sin information. Längre fram är det tänkt att det ska finnas en 

webbaserad utbildning i GDPR som medarbetarna ska göra. Kommun C har ingen 

stadsövergripande strategi för hur organisationen ska anpassa sig inför lagändringen utan 

varje förvaltning är ansvarig för hur de vill implementera förändringen, istället finns det 

generella styrdokument som ligger på intranätet och som både chefer och medarbetare kan gå 

in och läsa om på hemsidan. Kotter (1998:75–78) menar att en organisation utan en tydlig 

plan och strategi riskerar att medlemmarna inom organisationen får olika uppfattning om 

vilken riktning förändringen bör ta, vilket kan leda till förvirring och irritation. En vision 

hjälper organisationens medlemmar att se långsiktigt och motiverar till förändring. Dock är 

det viktigt att vara medveten om att det alltid finns en viss risk för motstånd till en förändring 

då det kräver att medarbetarna går ur sin bekvämlighetszon, något som kan vara en svår 

process.  

 

Kommunerna har enligt respondenterna lagt upp sina strategier på helt olika vis, kommun B 

börjar med att ta fram ett IT-system, kommun A börjar med att förändra organisationen och 

kommun C förlitar sig på sina styrdokument. 

 

8.5 Förmedla förändringsvisionen 

Kommun A fokuserar på att förmedla förändringsvisionen genom att informera 

ledningsgrupperna som sedan förmedlar vidare detta tillsammans med den 

dataskyddsansvariga för varje förvaltning. Respondenten som leder arbetet åker även själv ut 

till de olika organisationerna och informerar och diskuterar frågor som kan dyka upp samt har 

skickat ut information via intranätet med tydliga rutiner för hur arbetet ska läggas upp. 

Kommun B har valt att förmedla sin strategi genom information via intranätet och på 

ledningsträffar, samt en E-learningsmodul för medarbetarna medan kommun C precis som 

nämnts tidigare har tillgängliga styrdokument som de kompletterar med information via 

intranätet. Respondenten i kommun C har även denne varit ute i ledningsgrupper och pratat 

om lagändringen. Kotter (1998:93–97) rekommenderar att förändringsvisionen förmedlas ut 

via flera olika kanaler, upprepas ofta och hålls tydlig och enkel.  

 

Kommun A har tagit fasta på att kommunicera ut visionen via olika kanaler och att upprepa 

den, även kommun B planerar att använda sig av flera kanaler. Alla tre kommuner har 

kompletterat information via intranätet med att informera sina ledningsgrupper. Kommun A 

åker även ut och informerar medarbetare direkt. Det framgår inte av intervjuerna inom 

kommun B om det finns instruktioner för hur ledningsgrupperna ska förmedla informationen 

vidare till medarbetarna, respondenten för kommun C tydliggör att ansvaret ligger på de egna 

förvaltningarna och att de får välja att förmedla vidare informationen på valfritt vis.  
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8.6 Delegera och ge befogenheter 

Gemensamt för alla tre kommuner är att de i viss grad förlitar sig på att medarbetarna genom 

styrning och vägledning arbetar utifrån de nya framarbetade riktlinjerna. Delegeringen och 

befogenheter innebär i alla tre kommuner att organisationen tar fram riktlinjer och att 

ledningen sedan förlitar sig på att dessa följs. Kommun A delegerar ansvaret och menar att 

om individerna i organisationen bara arbetar utefter styrdokumenten och rensar enligt 

instruktionerna så är de nöjda. För att säkerställa följer den styrande koalitionen upp att 

rutinerna följs och har en uttalad strategi att konfrontera och ge medarbetare som behöver det 

extra tid. Respondenten för kommun B har en större tveksamhet till att individerna agerar 

utifrån instruktionerna då det inte går att kontrollera att alla inom organisationen har förstått 

syftet. Respondenten menar att det bara går att berätta för medarbetarna hur de ska göra men 

utöver det går de inte att styra. Kommun C arbetar enligt egen utsago förebyggande, det ska 

vara lätt att göra rätt. Deras arbete går ut på att synliggöra förändringar som regelverket 

innebär men utan att skrämma upp individerna och istället ha en tilltro till att organisationens 

medarbetare följer styrdokumenten. Det framstår som att kommunerna arbetar delvis olika 

utifrån hur de delegerar och ger befogenheter, alla tre kommuner ger handlingsutrymme till 

medarbetarna och låter de följa riktlinjerna på det vis de anser bäst men osäkerheten kring att 

medarbetarna följer riktlinjer varierar. Kommun A kontrollerar i den mån de kan att 

medarbetarna följer riktlinjerna medan både Kommun B och C överlåter detta helt på 

medarbetarna. Här skiljer sig istället graden av tilltro till att detta följs, medan Kommun C har 

fullt förtroende för att medarbetarna gör som de ska känner kommun B en större osäkerhet. 

Kotters (1998:109–122) åttastegsmodell beskriver vikten av att ge individerna rätt 

förutsättningar och handlingsfrihet för att genomföra förändringen. Med rätt förutsättningar 

menar Kotter främst att ta bort eventuella strukturella hinder samt tillräcklig information och 

utbildning. Samtidigt är det enligt Kotter av största vikt att konfrontera och erbjuda 

kompletterande utbildning till de medarbetare som motarbetar förändringen. Något som 

endast kommun A tar hänsyn till enligt den information som framkommit.  

 

8.7 Skapa kortsiktiga framgångar 

Eftersom förändringsarbetet är i förberedelsefasen då GDPR inte har trätt i kraft än, och att 

förberedelser inför förändringar är det vi valt att undersöka i vår studie, har ingen av 

kommunerna kunnat skapa några framgångar vid intervjutillfället. Istället diskuteras möjliga 

fördelar/framgångsfaktorer och svårigheter förändringen kan komma att medföra.  

 

Kommun A ser en framgångspotential redan i uppstartsarbetet av den stundande förändringen. 

Arbetet med att rensa och strukturera upp hanteringen av personuppgifter kommer att vara en 

tydlig kortsiktig framgång då det kommer att förenkla arbetet för alla inom organisationen 

och skapa mer kontroll över verksamheten. Respondenten tror också en kortsiktig framgång 

kommer att vara när medarbetarna når en ökad förståelse för vad förändringen innebär och att 

de då kommer att se de möjligheter det för med sig istället för vilka svårigheter det innebär 

just nu. Längre fram tror respondenten att förändringen kommer medföra ett tydliggörande av 

arbetets syfte med tydligare struktur och bättre rutiner. Kommun B ser också fördelar med en 

ökad kontroll över verksamheten och respondenten anser även att förändringen kommer 

innebära en ökad medvetenhet över vilka behov som finns inom organisationen. Detta 
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kommer i sin tur medföra möjligheter att ställa högre krav på leverantörer i 

systemupphandlingar. Kommun C ser förändringen som ett tillfälle att se över organisationen, 

synliggöra behov, komplettera där det behövs och stryka inaktuell information. Det 

förebyggande arbetet i organisationen ses som en vinst i sig. En annan framgång är att fler 

rutiner skapas, vilka kommer att gynna organisationen som får en ökad tydlighet i sin struktur. 

 

Alla tre kommuner förutspår att organisationsförändringen kommer att leda till en 

upprensning av personuppgifter i organisationen, det kommer att finnas en ökad kontroll, där 

strukturer och dokumenthanteringsplaner tydliggör arbetsprocesser. Respondenterna i 

kommun B och C fokuserar främst på de framgångar förändringen kommer att ge längre fram, 

medan kommun A tror att förändringsarbetet kommer att ge framgångar även på kort sikt. 

Kotter (1998:123–124) betonar vikten av kortsiktiga framgångar för att hålla motivationen 

uppe i förändringsarbetet och för att säkerställa att förändringen går åt rätt håll. Kotter anser 

att organisationer bör skapa kortsiktiga framgångar om dessa inte kommer naturligt, något 

ingen av respondenterna tar upp.  

 

8.8 Befäst det som uppnåtts och skapa fler förändringar  

Då Datainspektionen ställer krav på att organisationer som hanterar mycket personuppgifter 

ska tillhanda ett dataskyddsombud och då deras roll är att befästa de arbetssätt och rutiner 

som införandet av GDPR är det vad som har diskuterats under detta steg vid intervjuerna. 

Kommun A är vid intervjutillfället mitt i en rekryteringsprocess av ett dataskyddsombud och 

har valt att tillsätta en kommunjurist för tjänsten. Dennes roll kommer att vara att fortsätta 

arbetet med styrdokument och information ut till övrig organisation, med tiden kommer dock 

tjänsten att övergå till att bli mer en internrevisor som kontrollerar och följer upp arbetet med 

personuppgifter. Kommun A funderade först på att tillsätta tjänsten internt men ansåg att 

denne skulle granska sitt eget arbete och sin egen organisation vilket inte ansågs lämpligt. 

Kommun B har till skillnad från kommun A valt att internrekrytera ett dataskyddsombud, som 

har som roll att befästa organisationsförändring främst genom informationssäkerhetsarbete 

och systemuppdateringar. Arbetet längre fram kommer främst innebära stöttning genom 

information i framtida konsekvensbedömningar, respondenten anser att förändringsarbetet 

idag främst handlar om tolkningar av förordningen. Både respondenterna i kommun A och B 

anser att de måste gå tillbaka i sina processer och ändra satta rutiner och arbetssätt efterhand 

som det kommer tydligare direktiv från EU. Kommun C har en tryggare inställning till 

förändringen och är den enda organisationen som valt att köpa in tjänsten av ett 

dataskyddsombud externt. Dataskyddsombudet kommer därav endast att ha en granskande 

roll.  

 

Alla tre kommuner ser behovet av den expertis som dataskyddsombudet kan bidra med men 

har valt olika sätt att tillhandahålla denna. Gemensamt för de tre organisationerna är en insikt 

om att fler förändringar kommer att behöva göras efterhand även om de inte i dagsläget vet 

hur dessa förändringar kommer att se ut. Precis som Kotter (1998:137–150) menar är en 

förändringsprocess sårbar innan den befästs och risken för en tillbakagång är stor om 

beroendeställningar inte tydliggörs och självbelåtenheten växer sig för stor. Trots olika 
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tillvägagångssätt vid rekrytering ser våra respondenter likadant på dataskyddsombudets roll, 

vikten av kritisk granskning och fortsatta förändringar.  

 

8.9 Förankra de nya inställningarna i företagskulturen  

Precis som vi skrivit ovan är ett av kraven i GDPR att organisationer som hanterar mycket 

personuppgifter ska tillsätta ett dataskyddsombud och det kommer att vara den som innehar 

denna befattning som kommer att säkerställa att kommunerna följer sina rutiner för 

personuppgiftshantering. De tre respondenterna är eniga om att förändringen kommer att ta 

lång tid och att det inte är ett arbete som en dag blir “färdigt” utan kommer att vara något som 

ska fortgå och som ska bli en del av organisationskulturen. De tre kommunerna har likadan 

struktur för hur detta arbete ska gå till, organisationerna har eller är i processen att anställa ett 

dataskyddsombud och har utsedda personuppgiftsansvariga för varje förvaltning som 

kontinuerligt ska arbeta med frågorna. Kotter (1998:151–164) menar att organisationens 

medlemmar måste uppnå en gemensam förståelse för förändringen och förstå hur de är 

beroende av varandra, då kommer förändringen på sikt kunna bli en del av företagskulturen. 

Detta har kommunerna tagit fasta på genom att ha personuppgiftsansvariga som samarbetar 

över förvaltningsgränserna. De tre kommunerna är eniga om att detta är ett arbete som 

kommer att ta tid och eftersom lagen inte har trätt i kraft vid undersökningstillfället har de inte 

haft möjlighet att förankra förändringen i kulturen.  

 

Analystabell av var kommunerna är i sitt förändringsarbete 

 A B C 

Införa ett individperspektiv    

Angelägenhetsmedvetande    

Styrande koalition    

Utveckla vision & strategi    

Förmedla vision    

Delegera och ge befogenheter    

Kortsiktiga framgångar    

Befästa och skapa fler förändringar    

Förankra förändring i kultur    

Grönt: Klart  Gult: Påbörjat Rött: Ej påbörjat/Oplanerat 

     Tabell 1.  

 

8.10 Slutsats 

För att summera analysen har flera viktiga och intressanta aspekter framkommit,  

inom alla tre organisationer finns en viss osäkerhet kring hur förändringsprocessen ska se ut. 

Det går heller inte att säkerställa att medarbetarna förstår förändringen och att de följer de 

rutiner som satts upp. Det problematiska med den nya lagstiftningen är att det är kommunerna 

som är ansvariga för personuppgiftshanteringen där varje individ som arbetar inom 

organisationen hanterar personuppgifter. Det är därför av största vikt att varje medarbetare har 

full insikt i vad lagstiftningen faktiskt innebär. Utifrån våra intervjuer framgår det att endast 

en av tre kommuner har en tydlig strategi för hur de ska informera och säkerställa att alla 

individer får informationen. Vår analys är att alla tre kommuner har vissa brister i att ta 
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hänsyn till individperspektivet och att involvera medarbetarna i processen. De förändringssteg 

som enligt vår studie har varit särskilt problematiska i organisationerna är att ta hänsyn till ett 

individperspektiv och att kommunicera ut och förankra förändringsvisionen. Det har även 

framkommit att det finns vissa brister i kommunernas utveckling av vision och strategi, något 

som kan bero på den bristfälliga informationen kring lagändringen från EU och 

Datainspektionen. Trots utebliven tydlighet i strategier och vad den nya 

dataskyddsförordningen faktiskt innebär ser vi ändå en gemensam trygghet hos 

respondenterna i deras förändringsarbete. De arbetar flexibelt och kontinuerligt med att 

utveckla sitt förändringsarbete i takt med att ny information kommer från EU. Vidare har ett 

intressant fynd gjorts då undersökningen tyder på att kommun A är den organisation som har 

kommit längst och varit mest effektiva i sina förberedelser inför organisationsförändringen. 

Det är också kommun A som i högst utsträckning följer Kotters åttastegsmodell och tar mest 

hänsyn till den nyansering som vi valt benämna som ett individperspektiv. Intressant här är att 

kommun A är den enda av de intervjuade förändringsledarna som inte har en juridisk 

bakgrund utan istället en flerårig erfarenhet av ledarskaps- och chefsarbete. Trots att 

organisationsförändringen grundar sig i en lagändring kan resultatet antyda att det inte är en 

juridisk bakgrund som krävs för att effektivt implementera en lagändring och förmedla 

visionen i en kommunal organisation. Utan snarare en kunskap om organisationsstrukturen, 

förtroende från ledningen och erfarenhet av förändringsarbete. Som tidigare nämnts under 

urval av respondenter finns det en intressant skillnad i bakgrund hos respondenterna som vi 

misstänkte skulle kunna ha en inverkan på förändringsarbetet. Vilket analysen bekräftar. Vår 

analystabell av var kommunerna befinner sig i sitt förändringsarbete påvisar att de befinner 

sig mer eller mindre i förberedelsefasen och är på väg in i genomförandefasen. Tabellen visar 

att Kotters sista steg, förankring av förändringen i kulturen, inte är påbörjad än utan nästa steg 

i förändringsarbetet. Eftersom lagen inte trätt i kraft vid studiens genomförande kan 

förändringarna inte förankras ännu.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kommunala organisationer arbetar och förbereder 

sig inför den förändring som GDPR innebär. Det vi har kommit fram till är att val av 

förändringledare har stor påverkan på hur kommunala organisationer effektivt förbereder sig 

inför en förändring och studien bekräftar att Kotters åttastegsmodell med en nyansering av ett 

individperspektiv är användbar för att effektivt förbereda en organisation inför en förändring.  

De mest problematiska stegen i förändringsprocessen för de organisationer vi har undersökt är 

att införa ett individperspektiv och att kommunicera ut och förankra visionen ut 

organisationen. Förändringsledaren hanterar dessa steg mest effektivt genom stor kunskap om 

organisationen och genom att ha en kommunikativ förmåga.  
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9. Diskussion 

I följande avsnitt förs en kritisk diskussion kring metodens betydelse för resultatet, studiens 

trovärdighet och generaliserbarhet samt vilken betydelse val av teoretisk referensram kan ha 

haft. Avslutningsvis förs reflektioner kring uppsatsens arbetsvetenskapliga bidrag, vad som 

kunde gjorts annorlunda och förslag på vidare forskning. 

 

9.1 Metodval och resultat  

Vi anser att valet av kvalitativ metod och genomförandet av semistrukturerade intervjuer var 

ett bra metodval för att uppnå vårt syfte. De semistrukturerade intervjuerna gav 

respondenterna möjlighet att utveckla sina svar och vi fick möjlighet att vid behov ställa 

kompletterande frågor för att nå en djupare förståelse för hur kommunerna arbetar med 

förändringsprocessen. Vår upplevelse var att intervjuerna gav svar på våra frågor och vi fick 

en god inblick i arbetsprocessen. Valet att intervjua personer som leder förändringsarbetet 

inom de olika kommunerna ökade pålitligheten i vår studie då dessa har full insyn i hur 

arbetsprocessen ser ut. Samtidigt riskerar vi genom detta val att få en något förskönad bild av 

arbetet då det kan vara svårt för de valda respondenterna att vara kritiska till sitt eget arbete.  

 

Trots valet av respondenter i nyckelbefattningar och att vi upplevde att vi fick utfyllande svar 

vid intervjuerna, är det empiriska materialet bristfälligt då endast en respondent har fått 

representera hela organisationen. Det föreligger en risk att respondenterna är färgade i sina 

åsikter eller har en sneddriven bild av hur arbetet ser ut. Att vi som forskare endast har träffat 

en person på varje kommun innebär en risk för att även vår egen syn är sneddriven och färgad 

av de respondenter vi har träffat. Eftersom vår inblick i organisationerna har varit begränsad 

till endast en respondent i varje organisation kan detta ha påverkat vår analys och det 

föreligger en risk för att viktiga aspekter som har missats. Vårt resultat påvisar att vikten av 

en förändringsledare med erfarenhet av förändringsarbete är viktigare än juridisk kunskap. 

Vår studie utesluter dock inte att det kan ha funnits andra personer som ingår i den styrande 

koalitionen som hade kunnat ge en annan bild av arbetet, alternativt att synen på förändringen 

ser annorlunda ut på andra nivåer i organisationen. Detta är något som vi inte har fått ta del av 

och kunnat ta med i vår analys och vårt slutliga resultat.  

 

Urvalet av respondenterna visade sig slumpmässigt endast bestå av kvinnor, vilket kan ses 

som en brist ur ett genusperspektiv. Att respondenterna består av endast kvinnor kan ha 

påverkat resultatet då eventuella manliga respondenter kunde ha upplevt problemen 

annorlunda och haft andra förutsättningar i en förändringsprocess. Vi försökte gå in med en 

neutral inställning men är medvetna om att vår förförståelse av kommunal verksamhet kan ha 

påverkat studien och bidragit till en minskad objektivitet. 

 

Resultatet kunde dessutom ha blivit annorlunda om vi undersökt andra typer av organisationer 

då kraven ser olika ut för olika typer av organisationer. Organisationer som inte har som 

kärnverksamhet att kartlägga enskildas beteende behöver exempelvis inte tillsätta ett 

dataskyddsombud. Därtill tillkommer att kommunala verksamheter även måste ta hänsyn till 

offentlighetsprincipen, vilket till exempel inte privata organisationer behöver. En annan 
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aspekt att ta hänsyn till är att kommunernas geografiska placering kan ha påverkat resultatet. 

Undersökningen har genomförts i södra Sverige, ett tätbefolkat område med ständig tillväxt i 

kommunerna. Resultatet kan därav skilja sig åt gentemot andra delar av landet. 

Organisationsstorleken och antalet anställda kan också ha en påverkan på slutresultatet vilket 

gör att studien är svår att generalisera, resultatet kunde ha blivit annorlunda i en större 

alternativt mindre kommun. I en mindre kommun kan förändringsarbetet vara enklare då 

organisationen är mer överskådlig, samtidigt kan det finnas en brist på kompetens och 

kunskap som försvårar förändringsarbetet. Samtidigt är kompetensen och kunskapen 

eventuellt högre i en stor kommun, där kan det dock finnas en problematik med mer 

svåröversiktlig organisation och en än mer byråkratisk verksamhet.  

 

Det finns en svaghet i det begränsade antalet intervjuade respondenter, dock ser vi en styrka i 

att dessa ingår i tre olika organisationer vilket har givit resultatet en bredare dimension. 

Studiens validitet ansågs svårbedömd men precisionen av data nåddes enligt oss på ett 

tillfredställande vis. Eftersom vi genom en deduktiv ansats utgick från teorin och i 

utformningen av intervjuguiden använde oss av Kotters åttastegsmodell ökade säkerställandet 

av att studien har undersökt det den ämnade att undersöka. 

 

9.2 Tidigare forskning och teori 

När vi började söka efter tidigare forskning och teori om förberedelse inför 

organisationsförändring kom vi snabbt till insikt om hur mycket forskning det finns på 

området. Avgränsningsarbetet blev därav omfattande. Med tanke på det stora urvalet av 

tidigare forskning ser vi en risk i att ha gått miste om värdefull information som ytterligare 

hade kunnat styrka studien och påverka vårt resultat. Det finns kanske forskning som vi inte 

tagit del av som hade kunnat öka vår förståelse och gett oss infallsvinklar som hade kunnat 

bidra till andra frågeställningar i studien. Vi ser även en risk i att studien till stor del är 

baserad på en teori. Kotters modell utgår från ett helhetsperspektiv i förändringsarbetet vilket 

vi inte har kunnat tillämpa fullt ut i vår studie då lagen inte trätt i kraft ännu, ett alternativ 

hade varit att inte använda oss av de tre sista stegen i modellen då dessa mer riktar in sig på 

att etablera förändringen. Ett annat teorival som var bättre anpassat till förberedelsefasen 

kanske hade passat bättre in på vårt syfte och forskningsområde. Valet av Kotters 

åttastegsmodell kan även kritiseras då den har cirka 20 år på nacken och att den endast utgår 

från ett ledarskapsperspektiv. Under studiens gång såg vi därav ett behov av att komplettera 

med ett individperspektiv. Valet att enbart använda sig av en teori, trots ett kompletterande 

individperspektiv, kan som sagt ha begränsat forskningsstudien och ett annat teorival kunde 

ha givit andra frågeställningar som hade lett till andra insikter. 

 

9.3 Egna reflektioner 

Vi gick in i uppsatsarbetet med uppfattningen att införandet av GDPR var en mycket större 

förändring än vad resultatet sedan visade. Dock visade det sig att inläsningen av den faktiska 

innebörden av den nya lagstiftningen var långt mycket mer gedigen och komplicerad än vad 

vi först trott. Något som avspeglade sig i resultatet då detta även visade sig vara uppfattningen 

hos flertalet av respondenterna. Eftersom lagen inte är tolkad på nationell nivå än skiljer 

uppfattningarna sig åt om hur den bäst tillämpas. En alternativ tolkning är att detta är en 
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anledning till varför förberedelserna ser olika ut i organisationerna. Att lagen inte har trätt i 

kraft gör att förberedelserna är svåra att utvärdera och inga generella slutsatser kan dras då 

resultatet av förändringen inte kommer att synas förrän ett par år framåt i tiden. Något som 

måste tas med i bedömningen av studiens resultat och tillförlitlighet. Organisationerna hade 

dock haft stor nytta av en större förståelse om vikten av ett individperspektiv och ökad 

kunskap om förändringsledarens roll vid en organisationsförändring för att lyckas med ett 

effektivt förändringsarbete. 

 

9.4 Förslag till vidare forskning och arbetsvetenskapligt bidrag 

Med tanke på osäkerheten kring lagstiftningen och hur den ska tillämpas hade det varit 

intressant att följa den fortsatta förändringen i de organisationer vi valt att undersöka. Det 

hade varit givande att som nämnts tidigare komplettera studien med fler respondenter längre 

ut i organisationerna för att nå en djupare förståelse och för att stärka tillförlitligheten i 

studien. Vidare forskning kan även vara att undersöka andra verksamheter än de kommunala 

för att synliggöra fler tillvägagångssätt eller eventuella problem som kan uppstå. Under 

studien har vi stött på intressanta faktorer och fått upp ögonen för nya dimensioner som vi inte 

har haft möjlighet att fördjupa oss i. Uppsatsen har bidragit till att uppmärksamma hur ett 

individperspektiv kan leda till ett förbättrat och mer effektivt förändringsarbete. Förslag på 

fortsatt forskning är att vidare studera hur ett individperspektiv kan tillföra en ny dimension 

till Kotters teori, för att på så vis göra stegmodellen mer applicerbar och bättre anpassad till 

dagens förändringsarbete. Det hade även varit intressant att vidare fördjupa sig i vilken faktisk 

påverkan förändringsledaren har på förändringsprocessen och hur olika typer av ledarskap 

påverkar arbetet. Vikten av ledarskapet finns redan sedan tidigare i Kotters modell, vårt 

bidrag har varit att få med ett individperspektiv och vår studie har även påvisat hur olika 

ledarskap kan påverka förändringsarbetet. Vår studie kan i den aspekten fungera som ett 

kunskapsbidrag till fortsatt arbetsvetenskaplig forskning. Vi kan se att tillförandet av andra 

arbetsvetenskapliga teorier hade kunnat tillföra andra perspektiv som hade ökat studiens 

pålitlighet.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Intervjuguiden är baserad på Kotters åttastegsmodell, en modell med syfte att förekomma 

vanliga problem i förändringsprocesser.  

 

Skapa en känsla av angelägenhet 

• Hur fick ni information om GDPR? 

• Hur ser Ni på sanktionerna? 

 

Skapa en styrande koalition 

• Vem/vilka leder implementeringsarbetet 

o När påbörjades arbetet? 

 

Utveckla vision och strategi 

• Hur förbereder ni er inför GDPR? 

 

Kommunicera förändringsvisionen 

• Hur informerar ni era medarbetare om GDPR? 

 

Delegera och ge befogenheter 

• Hur engagerar ni medarbetarna? 

o Hur involverar ni dem? 

 

Skapa kortsiktiga framgångar 

• Vilka fördelar och nackdelar kommer förändringarna att innebära för er organisation? 

• Saknar ni något för att kunna möta förordningen när den träder i kraft den 25/5? 

o Har ni ostrukturerade data idag? 

 

Befästa och skapa fler förändringar 

• Har ni skaffat ett Dataskyddsombud? 

o Hur ser den tjänsten i så fall ut? 

 

Förankra 

• Hur tänker ni att det fortsatta arbetet kommer att se ut?  
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

 

Hej, 

 

Vi är två studenter som studerar Organisering och Ledning av arbete och välfärd vid 

Högskolan i Halmstad. Som avslutning på vår utbildning skall vi skriva en kandidatuppsats i 

form av en vetenskaplig empirisk studie. Det här är ett informationsbrev gällande vår studie 

där vårt syfte med uppsatsen är att bidra med kunskap om hur organisationer förbereder sig 

inför organisationsförändringar genom att undersöka hur de förbereder sig EU:s 

dataskyddsförordning (GDPR).  

 

Du är en av de utvalda kandidaterna i vår undersökning. Det är vår förhoppning att Du vill 

ställa upp och hjälpa oss i denna undersökning. Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt 

och du kan avbryta din medverkan när som helst utan närmare förklaring. 

 

Under studien kommer din integritet att skyddas genom att dina svar behandlas på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan få tillgång till dem. Informationen du lämnar avidentifieras innan 

den publiceras i examensarbetet. Det innebär att uppgifter som till exempel ålder, bostadsort 

eller annat personligt material ändras för att undvika identifiering av dig som person. 

 

Vid medverkan har du möjlighet att granska och godkänna studiens material före publicering. 

Efter avslutad studie har du möjlighet att ta del av vårt färdigställda kandidatarbete. 

 

Hör gärna av dig vid frågor och funderingar. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Petra Wennström petra.wennstrom@gmail.com 

Sofie Osbakk  sofie.osbakk@gmail.com 
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Bilaga 3 - Samtyckesblankett 

 

 

Jag samtycker till att medverka i studien och är informerad om vad studiens syfte är. Jag har 

informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min 

medverkan utan negativa följder. De uppgifter som framkommer under intervjun kommer inte 

att föras vidare och mitt namn kommer inte att finnas med i det slutliga arbetet. Den 

information som jag lämnar kommer endast att publiceras i en publiceringsdatabas för 

uppsatser och examensarbeten. 

 

 

 

 

 

Ort och datum: __________________________________________ 

 

 

 

 

 

Informant:   Student: 

______________________ ______________________ 

    

______________________ 
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