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Sammanfattning/abstrakt  
Studiens syfte är att undersöka vilka tillvägagångssätt två fallföretag valt att använda sig utav 
för att implementera GDPR i sin verksamhet. Det undersöks även vad som fungerat bra och 
mindre bra under projektets gång fram till så långt de kommit idag. För att undersöka hur de 
anpassat sig efter redan befintliga teorier, metoder och verktyg har ramverk skapats. 
Ramverken är indelade i förstudie, genomförande och uppföljning. Ramverket är baserat på 
teorier och tidigare forskning kring metoder och verktyg för att implementera GDPR i sin 
organisation.  
 
Det har använts en kvalitativ metod för att få ett djup i undersökningen. Företagen 
intervjuades utifrån en intervjuguide som var kopplad till studiens frågeställning. 
Fallföretagen har valt att vara anonyma och benämns därav som företag A och B. En 
semistrukturerad intervjustrategi användes för att ha möjlighet att frångå intervjuguiden och 
ställa ytterligare frågor samt kontrollfrågor (Bryman, 2011). 
 
Resultatet av studien visar att båda de undersökta företagen valt att använda redan kända 
metoder, men samtidigt anpassa dessa utefter den aktuella situationen och sin egen 
verksamhet. Företag A anpassade metod helt efter verksamhet, medan företag B tog hjälp av 
ett köpt paket, för att på så sätt modifiera sig en lämplig metod. Båda företagen har valt att 
lägga mycket tid på förstudie, vilket även rekommenderas av olika teorier. Genomförandet 
bland de båda företagen har vissa likheter gällande att sprida budskapet i organisationen, men 
skillnader gällande upplägget kring projektgrupper. I kategori uppföljning får företagen själva 
beskriva vad de anser varit bra och mindre bra, samt ge tips till andra företag. Slutsatsen 
utifrån både ett teoretiskt och ett empiriskt perspektiv blir därmed en kombination av 
metoder, för att implementera en förändring. Studien bidrar med vägledning och 
kunskapsbidrag till andra företag som ska implementera GDPR eller genomgå en liknande 
implementering av förändring i sin organisation. Förslag på fortsatt forskning är att 
genomföra en kvantitativ studie. Istället för att intervjua två företag angående 
tillvägagångssättet av implementeringsfasen av GDPR, göra ett frågeformulär och samla in 
data från flera företag. 
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Summary/abstract  
The purpose of the study is to investigate the approaches chosen by two different companies 
to implement GDPR in their business. In the report it examined what worked well and less 
well during the project until they reached today. The collected empirical data is then 
compared with theory, to investigate how they adapted to existing theory or not.  
 
A framework has been created to facilitate the understanding of empiric that emerged. Each 
framework is divided into each main area, which is preliminary study, implementation and 
follow-up. This division then follows the entire report. 
 
A qualitative method has been used to get a depth in the survey. Two companies were 
interviewed based on an interview guide. A semistructured interview strategy was used in 
order to be able to distance the interview guide, ask additional questions, control questions 
and to reduce the risk of missing important information that may be of importance. 
Frameworks were then created for both empirical and theory, to make a comparison easily. 
 
The result of the study shows that both companies have used already known methods and 
adapted them according to their own business. Company A customized method after 
business, while company B took advantage of a purchased package, thus modifying a suitable 
method. Both companies have chosen to spend a lot of time studying, which is also 
recommended by different theories. Implementation among the two companies has some 
similarities in spreading the message in the organization, but differences regarding the layout 
of project groups. In category follow-up, companies are required to describe what they 
consider to be good and less good, as well as giving tips to other companies. The conclusion 
from both a theoretical and an empirical perspective is a combination of methods, to 
implement a change. The study provides guidance and knowledge contributions to other 
companies that will implement GDPR or a similar implementation of change in their 
organization. Proposals for further research are to carry out a quantitative study. Instead of 
interviewing two companies regarding the implementation phase of GDPR, making a 
questionnaire and collecting data from several companies. 
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Förord 
Det här är en kandidatuppsats inom Informatik med inriktning Informationslogistik, skriven 
vid Linnéuniversitet under våren 2018. Arbetet har varit intressant att genomföra och vi är 
tacksamma över att redan inneha kunskap om GDPR då det har underlättat vår studie. 
Intresset för GDPR väcktes redan under hösten då ämnet uppdagades både av studenter, men 
också av företag i ens närhet. Nedan vill vi tacka de som hjälpt till och gjort studien möjlig. 

 
Vi vill tacka de två Fallföretag och de respondenter som ställt upp på intervjuer och deltagit i 
studien och på så sätt givit oss en insikt i deras arbete. Vi vill även tacka vår handledare Clara 
Axelsson som under arbetets gång givit värdefull handledning. 
 
Älmhult 2018-05-24 
Ebba Johannesson & Ellen Persson 
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1 Introduktion  

1.1 Inledning/bakgrund 
Det moderna samhället utvecklas ständigt och tekniken erbjuder allt mer möjligheter. 
Samtidigt som tekniken har mycket potential i diverse områden, får en viktig sida som 
informationssäkerhet inte förbises. Då mer information ligger i olika databaser eller via 
molnbaserade tjänster ökar också risken kring säkerheten, och risken för att obehöriga kan få 
tillgång till information de inte bör. Information som är extra känsligt är personuppgifter. 
Tidigare har dessa uppgifter hanteras och regleras utefter personuppgiftslagen, PuL. I nära 
nog 20 år har PUL styrt hur personuppgifter får hanteras. Nu är de dagarna över. Från och 
med 25 maj 2018 är det GDPR – General data protection regulation – som slår fast reglerna 
för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. 
Alla typer av verksamheter som på något vis hanterar personuppgifter påverkas och de 
behöver anpassa sin organisation och sina system efter den nya lagen. Då det handlar om en 
förordning, måste deras förändringar stämma överens med diverse riktlinjer. Skulle dessa 
sedan inte följas, kan företaget bli bötesskyldiga. Ämnet är aktuellt då den nya lagen träder i 
kraft under året, samtidigt som ämnet kring informationssäkerhet ständigt är på tal. 
(Datainspektionen, 2018) 

1.2 Tidigare forskning inom GDPR 
Då dagens samhälle blivit allt mer digitaliserat och informationstekniken blir allt mer 
modern, är det viktigt att arbeta med informationssäkerhet för att bevara samhällets 
konfidentialitet, integritet och tillgången till information. Fredrik Anteryd beskriver i sitt 
examensarbete på kandidatnivå, Information Classification in Swedish Governmental 
Agencies: Analysis of Classification Guidelines (2015) hur en informationsklassificering kan 
ske för att säkerställa att information har en lämplig skyddsnivå, baserat på värdet den ger till 
organisationen. Även lagarna kring informationssäkerhet har fått mer uppmärksamhet, då allt 
mer information utbyts via digitala kanaler och risken för hackerattacker och 
informationsförlust ökar (Gikas, 2010). För att säkra integriteten bland befolkningen 
ytterligare, kommer den nuvarande Personuppgiftslagen, PuL, ersättas med den nya lagen 
GDPR. Adolfsson och Lundholm (2017) har tidigare genomfört en studie inom GDPR. Deras 
studie handlar om fyra företag och förändringarna de står inför samt hur de arbetar med de 
nya kraven som GDPR innebär för dem. I deras undersökning har en kravmodell tagits fram 
med en sammanställning av de nya kraven. Rapportens resultat visar sedan vilka företag som 
börjat arbeta med de kraven och hur långt de kommit i sitt arbete med 
dataskyddsförordningen. Rapporten är skriven med syftet att vägleda andra företag i hur de 
bör arbeta med dataskyddsförordningen samt vilka förändringar de bör genomföra för att leva 
upp till de nya kraven (Adolfsson, 2017). Även Tankard skriver i sin forskningsartikel What 
the GDPR means for businesses (2016) om hur företag bör arbeta med den nya förordningen 
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och vilka förändringar som behöver genomgås för att förordningen ska uppfyllas. Tidigare 
forskning har även genomförts av Angelica Rännare (2017), där författaren undersökt vilka 
utmaningar och påverkan den nya dataskyddsförordningen GDPR har på en organisation och 
dess system. En avgränsning som gjorts i denna studie är att författaren fokuserar på det 
specifika kravet privacy by design, som är en filosofi, angående hur “inbyggd integritet kan 
användas för att skydda och bygga in den personliga integriteten i system”. Genom detta får 
författaren information kring hur organisationen förbereder sig och hur det gör för att 
uppfylla kraven som ställs. Resultatet av undersökningen genererade i rekommendationer 
kring hur företaget ska stärka sitt informationssäkerhetsarbete ytterligare (Rännare, 2017). 
Även Del Rowe beskriver i artikeln Businesses Need to Know GDPR (2018) hur den nya 
lagen kommer påverka företag världen över genom att dem blir tvungna att genomgå 
förändring. Del Rowe tar även upp en checklista innehållande fem punkter inför 
förberedelsen av GDPR (Del Rowe, 2018). Tidigare forskning har även genomförts av 
Renaud & Shepherd som skriver i sin vetenskapliga forskningsartikel  GDPR: its time has 
come (2018) hur GDPR kräver att information anges i en sekretesspolicy.  

1.3 Problemformulering 
Från och med 25 maj 2018 är det GDPR som slår fast reglerna för all form av behandling av 
information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Alla typer av verksamheter 
som på något vis hanterar personuppgifter påverkas (Datainspektionen, 2018).  

 
Tidigare studier har genomförts kring förbredelsen av GDPR så som konsekvenser som kan 
komma att uppstå och hur företag bör göra för att klara av denna förändringen på bästa 
möjliga vis. GDPR kommer träda i kraft precis innan avslutad termin, och vi ser det därför 
som en möjlighet att få tillgång till information som tidigare studier och forskning inte visar. 
GDPR som forskningsområde kommer låta oss se hur företag arbetar med implementeringen 
av den nya dataskyddsförordningen och hantera en stor förändring.  

1.4 Syfte och frågeställning 
Vårt syfte med undersökningen är att undersöka hur två fallföretag arbetar för att 
implementera GDPR i sin organisation. Vad tidigare forskning rekommenderar gentemot de 
två fallföretagens sätt att arbeta vid denna förändring och på så sätt ge lärdom till andra 
företag vid kommande liknande projekt. Vi vill undersöka vilka metoder företagen använder 
sig utav och varför. För att ge lärdom till andra företag kommer studien fokusera på empiri 
från två fallföretag där de undersökts hur dem gått tillväga. På så sätt kan lärdom ges till 
andra företag som ska genomgå en implementering av förändring, vilket är studiens 
målgrupp.  

 
Den frågeställning vi kommer jobba utifrån, för att uppnå syftet med rapporten är följande: 
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- Vilka tillvägagångsätt har använts för att implementerat den nya 
dataskyddsförordningen på två fallföretag - En jämförelse mellan teori och empiri.  

1.5 Avgränsning 
Arbetet avgränsas från andra EU-medlemsländer som även de påverkas av GDPR och inriktar 
sig istället på två svenska företag. För att avgränsa arbetet har författarna valt att forska inom 
implementeringsfasen, med fokus på följande; metoder, verktyg, beteenden och resurser. 
Eftersom GDPR träder i kraft i slutet av studien kommer vi inte kunna se för- och nackdelar 
med de olika tillvägagångssätten, utan istället avgränsa oss till implementeringsfasen. 

1.6 Disposition  
Rapportens följande disposition beskrivs nedan:  

 
● Kapitel 2 - Bakgrund 
Under detta kapitel presenteras en bakgrunden som ett ramverk till forskningen som            
genomförts. 
 

● Kapitel 3 - Teori 
Detta kapitel presenterar den teori som studien grundar sig på. 

 
● Kapitel 4 - Metod 
I detta kapitel presenteras hur författarna gått tillväga för att utföra studien. 

 
● Kapitel 5 - Resultat 
I resultatkapitlet beskrivs en jämförelse mellan teori och empiri gällande implementering av            
GDPR.  

 
● Kapitel 6 - Diskussion 
Här förs en diskussion kring hela studien, såväl genomförande som resultat. 

 
● Kapitel 7 - Analys 
Detta kapitel presenterar en slutsats, samt förslag på fortsatt forskning. 

2 Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras bakgrunden och det ramverk studien utgår från innehållande, 
metoder och verktyg. Först beskrivs bakgrunden till val av arbete, därefter beskrivs tidigare 
forskning inom GDPR. 
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2.1 Bakgrund till val av arbete 
Det krävs mycket förändring och förberedelser för att skapa en anpassning till den nya 
dataskyddsförordningen. Ämnet är högst aktuellt och vi anser det intressant att undersöka 
angående hur företag arbetar för att anpassa sig utefter den nya lagen, och hur dem jobbar för 
att städa upp sina system innan lagen träder i kraft. Eftersom lagen kommer träda i kraft i maj 
2018, precis innan avslutad termin, ser vi det som en möjlighet att få tillgång till information 
som tidigare studier och forskning inte visar. Forskningen kommer rikta sig till slutfasen av 
förändringsarbetet då lagen inte trätt i kraft ännu. Vi ser det som en möjlighet att införskaffa 
information som tidigare forskning inte visat, då det enbarts gjort antaganden på hur det 
skulle kunna bli. I vårt arbete undersöker vi det faktiska värdet. Då detta är något som 
påverkar hela landet och de flesta företag och verksamheter har inte haft samma 
tillvägagångssätt. 
 
Bakgrunden till vårt val av forskning baserar sig på att tidigare studier har genomförts kring 
konsekvenser som kan komma att uppstå och hur företag bör göra för att klara av denna 
förändring på bästa möjliga vis. GDPR som forskningsområde kommer låta oss se hur företag 
har arbetat med implementeringen av den nya dataskyddsförordningen och för att göra en stor 
förändring. Empirin till arbetet kommer samlas in för det faktiska tillvägagångssättet. Då vårt 
arbete kommer utföras i slutet av denna förändringsprocess, anser vi att företagen som 
kommer intervjuas, bör vara i stort klara med alla förändringar och förberedelser som ska ske. 
Vi kommer då kunna få svar på vilka olika sätt det använt sig utav och hur de förhållit sig till 
de olika kraven, vilket tidigare forskning inte visat, då fallföretagen i lika stor utsträckning 
inte börjat arbeta med processen. 

2.2 Tidigare forskning 
2.2.1 Generellt kring IT-lag 
Då fler bedriver sin dagliga verksamhet genom digitala verktyg och utbyter information via 
den elektroniska vägen, har fall som hackerattacker och informationsförlust ökat. Detta kan 
skapa stora problem för alla typer av verksamheter, allt från regering till privata 
organisationer. På grund av detta har lagstiftningen utökats med informationssäkerhetspraxis, 
processer och tillvägagångssätt för att skydda de informationstekniska systemen, samt 
informationen som befinner sig där i. Även de privata organisationerna har tagit del av detta, 
samt tagit egna initiativ genom att skapa både teoretiska och praktiska säkerhetsåtgärder och 
standarder för att säkra informationen (Gikas, 2010).  För att information inte ska behandlas 
olika eller på fel vis finns lagar och riktlinjer som beskriver hur verksamheten ska hantera en 
viss typ av information. Dessa lagar är olika beroende på vilken verksamhet eller vilken 
information det rör sig om (Informationssäkerhet, 2017). Det som Gikas (2010) beskriver i 
sin forskningsartikel som negativt med den ökade publikationen kring lagar och standarder är 
den överväldigande produktionen av olika diverse informationssäkerhetsdokumentation som 
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tillkommer. Verksamheter kan bli skrämda av all information och känna stress över att 
tillgodose alla krav som ställs. Detta i sin tur leder till att verksamheterna använder egna 
medel eller hyr in kostsamma konsulter för att skydda sin information, utan att det alltid leder 
till önskat resultat. Då det trots alla lagar och riktlinjer förekommit flera fall med 
hackningsincidenter bland både myndigheter och privata organisationer.  
 
Inom statliga myndigheter finns bland annat föreskrifter och allmänna råd kring 
informationssäkerhet, samt rapportering av IT-incidenter, men även en förordning kring 
krisberedskap och bevakningsansvariga gällande myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. 
Vilket kort innebär att minska sårbarheten i samhället och utveckla en förmåga att hantera 
uppgifter vid krissituationer. Det finns även en lag angående elektronisk kommunikation, där 
denne reglerar hur information hanteras i elektroniska medier. Denna lag gäller främst 
verksamheter som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. 
För dessa är det viktigt att de uppfyller kraven kring teknisk säkerhet, samt vidta de åtgärder 
som krävs för att skydda behandlade uppgifter. (Informationssäkerhet, 2017)  
 
Ovan är exempel på lagar för olika verksamheter, men viktigt att poängtera är att det även 
finns olika lagar beroende på vilken typ av information det rör sig om. Det kan handla om 
allmänna handlingar, där bland annat tryckfrihetsförordningen ingår. Här regleras vilken typ 
av information hos myndigheterna som anses vara allmänna handlingar och därmed enligt 
regeln betraktas som offentliga. Dock finns det även där vissa uppgifter som är extra känsliga 
för allmänheten, därav finns Offentlighet- och sekretesslagen som mer specifikt granskar 
vilka av de allmänna handlingarna som ska beläggas med sekretess. Det finns också en lag 
angående företagshemligheter, vilken innebär en reglering som ger ett skydd kring 
information angående affärs- eller driftförhållanden, som kan medföra skada vid 
konkurrenshänseende. En lag kallad Säkerhetsskyddslagen, ger ett särskilt skydd gällande 
sekretessbelagd information som rör rikets säkerhet. Regeln innehåller bland annat ett skydd 
som ska hindra obehöriga att få tillgång till platser där de kan få tillgång till information som 
rör riket och dess säkerhet. Den innehåller också vilken typ av kontroll som får göras på 
personer som innehar denna information. I det stora hela kan det sägas att 
säkerhetsskyddsförordningen innehåller regler om kryptering och behörighetskontroll. 
(Informationssäkerhet, 2017)  
 
Känslig informationen som inte får hamna i fel händer är personuppgifter, som idag regleras 
av Personuppgiftslagen. Denna kommer inom kort att ersättas av GDPR. Lagens främsta 
uppgift är att skydda personers integritet när deras personliga uppgifter hanteras. 
Personuppgifter innebär all typ av information som direkt eller indirekt kan förknippas med 
en fysisk person. Lagen reglerar på vilka sätt personuppgifterna får hanteras, samt vilka 
tekniska och organisatoriska åtgärder som ska vidtas. (Informationssäkerhet, 2017)  
 
Som sagt kommer PuL ersättas av GDPR eller dataskyddsförordningen som den också 
benämns. Informationssäkerhet (2017) beskriver på sin hemsida kraven nedan :  
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- ”förmågan att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, 
tillgänglighet och motståndskraft hos behandlingssystemen och -tjänsterna.” 

- ”förmågan att återställa tillgängligheten och tillgången till personuppgifter i 
rimlig tid vid en fysisk eller teknisk incident” 

Inom lagen är det sedan datainspektionen som stödjer och kontrollerar att behandlingen av 
personuppgifter inte leder till obefogade intrång i en persons integritet. 
(Informationssäkerhet, 2017)  
 
Matt Suozzo (2016) beskriver i sin forskningsartikel att fokus inte endast ska ligga i att följa 
lagar och upprätta olika krav som ställs. För honom är det viktigt att även göra en 
riskbedömning i organisationen. I dagsläget är inställningen till informationssäkerhet 
regelbaserad, men Suozzo menar att det är mer effektivt att använda ett riskbaserat 
tillvägagångssätt, för att på så sätt förutse i vilken riktning regelkontrollerna är påväg. Om 
organisationerna inte gör tillräckligt för att bedöma sina risker, hur ska de då veta att deras 
säkerhetskontroller är korrekt implementerade för att skydda deras mest kritiska tillgångar? 
En säkerhetsriskbedömning kan utföras på olika vis, men ett vanligt sätt är att först se över 
sina tillgångar och se vart den känsliga informationen befinner sig, samt identifiera 
potentiella hot. Sedan identifieras vilka vägar obehöriga kan ta sig för att få tillgång till 
information de inte bör. Utifrån det analyseras vilka metoder som redan finns på plats för att 
minska dessa hot. Skulle det då finnas luckor i dessa metoder, utvärderas kostnaden och 
nyttan för att antingen utveckla redan befintliga metoder, eller skapa helt nya för att åtgärda 
problemen. (Suozzo, 2016) 
 
2.2.2 GDPR 

Det rådande EU-direktivet som behandlar dataskydd från år 1995 är idag inte lika aktuellt 
som när det infördes. Allmänna dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation 
(GDPR) antogs den 27 april 2016 och införs den 25 maj 2018 (Tankard, 2016). Förordningen 
kommer ersätta Sveriges personuppgiftslag, PuL, som idag styr över hur personuppgifter 
behandlas. GDPR anses som den viktigaste förändringen av datasekretessregleringen på 20 
år. Företag över hela världen måste förbereda sig för lagen eftersom de annars kan riskera 
böter upp till fyra procent av sin årliga omsättning. (Del Rowe, 2018)  

GDPR kommer bestå av en EU-förordning som gäller alla utom polisen, och ett EU-direktiv 
som gäller endast polisen (samt andra brottsbekämpande myndigheter). Syftet med GDPR är 
att stärka skyddet för fysiska personer vid hantering av personuppgifter inom Europeiska 
unionen. Lagen kommer innebära mer konsekventa lagar kring informationshantering och 
fler rättigheter till privatpersoner och tillåter att enskilda individer ska kunna vända sig till 
respektive lands tillsynsmyndighet med klagomål gällande uppgifter som hanteras i ett annat 
land. Det medför att samarbetet mellan myndigheterna inriktade på dataskydd i EU:s 
medlemsstater kommer bli mycket starkare än tidigare. Enligt lagen måste företagen få 
samtycke från konsumenter innan de samlar in och använder personuppgifter om dem. Ett 
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exempel är att privatpersoner kommer kunna be om att få all data kopplad till personen 
raderade. (Datainspektionen, 2018)  

EU:s GDPR-kommission definierar personuppgifter som  

"Information som rör en individ, oavsett om det rör sig om hans eller hennes privata, 
professionella eller offentliga liv. Det kan vara allt från ett namn, en hemadress, ett 
foto, en e-postadress, bankuppgifter, inlägg på sociala nätverk, medicinsk information 
eller en dators IP-adress.”  

Reglerna gäller inte bara företag som är baserade i Europa utan företag överallt i världen som 
driver affärer med konsumenter i någon av de 28 nationerna som utgör Europeiska unionen 
(Del Rowe, 2018). Länderna kommer ha i grunden samma regler, vilket minskar oklarheter. 
Varje land kommer sedan ha en egen tillsynsmyndighet, vilket i Sverige kommer vara 
Datainspektionen. (Adolfsson, Lundholm 2017)  

Enligt dataskyddsförordningen (2018) ska följande gälla: 

a) Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till 
den registrerade (laglighet, korrekthet och öppenhet). 

b) De ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och 
inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Ytterligare 
behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska 
forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 ska inte anses 
vara oförenlig med de ursprungliga ändamålen (ändamålsbegränsning). 

c) De ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de 
ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering).  

d) De ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga åtgärder måste 
vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de 
ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål (korrekthet). 

e) De får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade 
under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka 
personuppgifterna behandlas. Personuppgifter får lagras under längre perioder i den 
mån som personuppgifterna enbart behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, 
vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet 
med artikel 89.1, under förutsättning att de lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder som krävs enligt denna förordning genomförs för att säkerställa den 
registrerades rättigheter och friheter (lagringsminimering). 

f) De ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för 
personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot 
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förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga 
tekniska eller organisatoriska åtgärder (integritet och konfidentialitet). 

2.2.3 Metoder och verktyg 

2.2.3.1 Renaud & Shepherd´s 12 steg 

Renaud & Shepherd tar upp 12 steg av förberedelse i forskningsartikeln GDPR: its time has 
come c. Dessa steg är följande:  

1. Awareness  
Du borde se till att beslutsfattare och nyckelpersoner i din organisation är medvetna om att 
lagen ändras till GDPR. De behöver uppskatta den inverkan som detta sannolikt kommer att 
ha.  

2. Information you hold 
Du ska dokumentera vilka personuppgifter du håller. Varifrån personuppgiften kom och vem 
du delar den med. Du kan behöva organisera en informationsrevision.  

3. Communicating privacy information 
Du bör granska dina nuvarande sekretessmeddelanden och lägga fram en plan för att göra 
nödvändiga ändringar i tid för GDPR-genomförandet.  

4. Individual’s rights 
Du bör kontrollera dina rutiner för att säkerställa att de täcker alla rättigheter som enskilda 
personer har, inklusive hur du skulle radera personuppgifter eller tillhandahålla data 
elektroniskt och i vanligt förekommande format.  

5. Subject access requests  
Du bör uppdatera dina rutiner och planera hur du hanterar förfrågningar inom de nya 
tidsplanerna och ge ytterligare information. 

6. Lawful basis for processing personal data  
Du bör identifiera den lagliga grunden för din bearbetningsaktivitet i GDPR, dokumentera 
den och uppdatera ditt sekretessmeddelande för att förklara det. 

7. Consent 
Du bör granska hur du söker, registrerar och hanterar samtycke och om du behöver göra 
några ändringar. Uppdatera befintliga godkännanden nu om de inte uppfyller 
GDPR-standarden. 

8. Children 
Du bör börja tänka på om du behöver installera system för att verifiera individernas åldrar 
och att få föräldrar eller vårdnadshavare samtycke till någon databehandling. 

9. Data breaches 
Du bör se till att du har rätt procedurer för att upptäcka, rapportera och undersöka ett brott 
mot personuppgifter. 

10. Data Protection by Design and Data Protection Impact Assessments 
Du bör nu bekanta dig med ICO: s uppförandekod för konsekvensbedömningar samt den 
senaste vägledningen från artikel 29-gruppen och utarbeta hur och när du ska genomföra dem 
i din organisation. 
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11. Data protection Officers 
Du bör utse någon för att ta ansvar för dataskyddsöverensstämmelse och bedöma var denna 
roll kommer att ligga inom organisationens struktur och styrning. Du bör överväga om du är 
skyldig att formellt utse en dataskyddspersonal. 

12. International 
Om din organisation är verksam i mer än ett EU-land (det vill säga att du utför 
gränsöverskridande bearbetning), bör du bestämma din ledande datatillsynsmyndighet. 
Artikel 29-gruppens riktlinjer hjälper dig att göra detta. 

 

2.2.3.2 Constellation Research´s checklista  
Constellation Research har lagt fram en checklista med 5-punkter inför införandet av GDPR 
(Del Rowe, 2018). 

● Den första rekommendationen är att chefsmarknadsansvariga utser en individ eller en 
grupp för att övervaka hanteringen av marknadsdata. Dessutom föreslår den en 
grundlig översyn av nuvarande adresslistor och alla datainsamlings- och 
hanteringsrutiner. 

● Den andra rekommendationen består av åtgärder som ska vidtas vid insamling av 
personuppgifter. På webbsidor och webbformulär inkluderar detta tydligt samtycke 
formulering och etablering  

● En åldersverifieringsprocess. Andra sätt att få det samtycke som krävs kan innehålla 
kryssrutor eller andra fält för att konsumenter ska markera som anger att de är villiga 
att ta emot marknadsföringsinnehåll. För validerande länder bör ett fält 
"Residensland" också vara tillgängligt. 

● Den fjärde rekommendationen är att hantera befintliga kontakter och ledningar i en 
databas. Företagen bör överväga att skicka alla aktiva europeiska kontakter en ny 
begäran om att bekräfta sina e-postadresser och förnya sitt samtycke till att få 
meddelanden via e-post, mobilapp, telefon eller direktmeddelande. Dessutom bör 
företag överväga att skapa ett kommunikationspreferenscenter som gör att kunderna 
kan hantera sina egna preferenser. 

● Den femte rekommendationen är att innehålla tydliga riktlinjer för integritetspolicy 
som beskriver vilka data som samlas in, hur data lagras och hur man kontaktar 
organisationen. Dessutom bör företag informera kunder om uppdateringar av 
sekretesspolicy. 

● Den sjätte rekommendationen är att utforma en dataöverföringsplan. Detta inkluderar 
att publicera så mycket information om överträdelsen som möjligt, så fort som 
möjligt, på företagets hemsida eller via en mikrosite samt ge hjälp till kunder som 
drabbas av negativa konsekvenser som ett resultat av överträdelsen. 

 
2.2.3.3 GAP-analys 
Swedish Standards Institute (2018) rekommenderar både företag, myndigheter och 
organisationer som ska implementera GDPR att börja med en GAP-analys. Att utföra en 
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GAP-analys innebär att verksamheten ser var brister befinner sig och vad som behöver göras 
för att uppfylla kraven i den nya lagen. 
 
2.2.3.4 Förstudie, riskanalys, plan, implementering och uppföljning 
Ett företag vid namn PwC (2018) som är ledande i Sverige inom revision, redovisning och 
rådgivning, med 50 000 olika kunder runt om i landet, ger tips på hur förberedelserna på 
bästa sätt bör ske för en lyckad implementering av GDPR. 

1. Börja med en förstudie, för att på så sätt få svar på hur nuläget ser ut i förhållande till 
de nya kraven. Vad behövs göras och i vilken ordning.  

2. Sedan bör en riskanalys utföras. Företaget har i eget ansvar för vilka integritetsrisker 
som finns gällande vilka personuppgifter som hanteras. Riskanalysen fungerar som 
stöd, och frågan du här ställer dig är om det sker någon aktivitet i verksamheten som 
kan komma att kränka någon? 

3. Skapa en plan för implementeringen. Använd förstudien och resultaten från 
riskanalysen som grund och skapa en plan därefter. Vilka aktiviteter som behöver 
göras? Vem som är ansvarig för diverse? Tidsplan? Utbildning?  

4. Implementering och uppföljning. 
 
Viktiga områden att se över inför en implementering av GDPR är: Organisationen, styrelsen 
och ledningen måste bedöma vilka risker företaget är utsatta för. Dokumentation, en 
dokumentation över hur personuppgifter ska hanteras. Även viktigt ha tillgängligt om 
tillsynsmyndigheten skulle göra en granskning. Processer, kartlägga processer för att få 
inblick i vilka processer personuppgifter hanteras och vilken risk för integriteten de är, samt 
om nya processer behöver tas fram eller det räcker med justeringar. IT, en kartläggning över 
de olika IT-systemen bör utföras, för att få förståelse var personuppgifter lagras och vart de 
överförs till. Men även om justeringar behövs göras för att kunna informera kunder och 
anställda om vilka uppgifter som lagras och enkelt kunna korrigera och radera. (PwC, 2018)  

3 Teori  
Detta avsnitt presenterar den teori som studien grundar sig på. 
___________________________________________________________________ 

3.1 Implementering 
Syftet med studien är att undersöka hur två fallföretag har implementerat GDPR i deras 
organisation. Teorier kring implementering bildar ett ramverk som sedan kan jämföras mot 
de två fallföretagens tillvägagångssätt för att få svar på studiens frågeställning. På så sätt kan 
slutsatser dras som sedan kan vara till lärdom för andra företag. De teorier vi har valt besvarar 
tillsammans de frågor som ramverket är uppbyggt av. Enligt boken Business Information 
Systems innebär implementering av ett aktivitetssystem en rad olika aktiviteter såsom att 
arbeta i grupp, utbildning och användaracceptans. Det är viktigt under processens gång att 
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intressenterna inte bara ingår i genomförandefasen utan i alla steg av utvecklingsfaserna 
(Beynon-Davies, 2013). Enligt Socialstyrelsen (2015) innebär Implementering 
“tillvägagångssättet som används för att införa nya metoder i en verksamhet. Om man tar 
hjälp av den kunskap som finns om implementering är det betydligt större chans att 
förändringsarbetet går som planerat”. En annan definition av implementering utav 
Beynon-Davies (2013) är att han definierar implementering som “den delen av 
utvecklingsprocessen som ägnas åt att leverera systemet i det sammanhang där det används”.  
 
3.1.1 Implementering av förändring 
Då GDPR är en ny förordning tillkommer det organisationsförändring i samband med 
implementering. För att få frågeställningen besvarad och på så sätt kunna dra slutsatser kring 
hur och vida fallföretagen framgångsrikt jobbat kring implementering har förändringsteorier 
varit till nytta. Vid en implementering av förändring föreslår litteraturen Implementing 
Organizational Change att använda de följande fyra teorierna tillsammans: Unfreezing- 
Moving- Refreezing (Lewin, 1997), Organizational Development, Process-driven förändring 
samt Task alignment (Indikatorer- utförande). Genom att kombinera dem skapas en 
vägledning under processen av att implementera en förändring i en organisation. Till en 
början skapar man en “delad diagnos”, vilket innebär att man sätter en gemensam diagnos på 
företagets anställdas mående. Att arbeta fram en diagnos tar tid eftersom en form av ramverk 
runt organisationen måste skapas, likaså förståelse för lärandet och hur organisationen skall 
förändras. Därefter kommer steget “återskapa” som innebär att göra om nya roller där 
anställda blir tilldelade nya ansvarsområden, roller och relationer. Detta görs genom att 
förändra den informella designen i organisationen, exempelvis organisationskultur. Nästa 
steg “hjälp” syftar till att en chef sällan klarar sig bäst själv utan behöver hjälp av de 
anställda. I detta steg ingår utbildning och coachning. Nästa fas “individer och förändring” 
innebär att i vissa fall måste personal bytas ut och ny personal måste tillföras, att anställda får 
nya uppdrag, blir befordrade eller omorganiserade. Sista steget “system och struktur” 
innefattar det nya sättet att jobba, jobba efter den implementerade förändringen genom 
mätning och kontroll. Det som är viktigt att ha med i alla steg är “mutual engagement” som 
innebär att engagemanget måste finnas genom dialog, informering och kommunicering. Det 
räcker inte med att enbart cheferna är delaktiga i förändringen utan medarbetarna på alla 
nivåer måste vara med. “Mutual engagement” är kärnan i alla steg där alla inom 
organisationen arbetar tillsammans för att nå mål inom förändring. (Spector, 2013)  

 
När det talas om organisatoriska förändringar finns det många olika synvinklar. För att förstå 
och analysera dynamiken i förändring, och i synnerhet kraven på de olika teorier om effektiv 
implementering av förändring, är det viktigt att reda ut och skilja de olika metoder en 
organisation kan använda sig utav för att genomgå en organisatorisk förändring. Lewin står 
bakom en av dessa teorier som består av tre olika faser: Unfreezing- Moving- Refreezing. 
Dessa tre olika faser är effektiva inom implementering av förändring eftersom kontexten 
spelar roll när en förändring sker. En förändring kan inte ske över en natt, utan det krävs tid 
för att bryta sociala mönster och vanor. Det kan exempelvis handla om vem man jobbar med, 
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vad man har för arbetsuppgifter, vilken tid man har rast. Enligt Lewin är det viktigt att 
hantera beteendeförändringar bland enskilda medlemmar i en grupp. Det vill säga att arbetet 
börjar på en gruppnivå för att ändra gruppens normer. Därefter riktas fokus på det enskilda 
beteendet hos varje individ. Lewin ansåg att ifall en förändring sker i grupp tenderar det att 
underlätta förändring hos individen. Det först steget i Lewins teori är “Unfreezing”. Under 
denna fas bryts medarbetarnas vanor och förståelse för situationen uppdagas. Nästa steg är 
“Moving” där flyttas perspektivet från ett till ett annat och beteendemönstret förändras. Sista 
fasen är “Refreezing” där låses de fast som skett i tidigare faser. Organisationen får nytt 
arbetssätt där de stadgar sig i de nya, de som implementeras. (Lewin, 1997) 
 
Med teori om implementering av förändring tillkommer förändringsfällor. En form av fälla är 
att individen glöms bort och implementeringen av förändringen påbörjas med system och 
struktur, utan att en delad diagnos tagits fram. En annan förändringsfälla är att missa det 
gemensamma engagemanget. Alla inom organisationen måste vara engagerade och ha en 
gemensam förståelse för varför en förändring ska ske, och alla ska även dela en gemensam 
diagnos, vilket tar tid att komma fram till. Ett annat exempel på en förändringsfälla är att 
starten sker med steget “hjälp” där utbildningsprogram och träningsprogram påbörjas, men 
när organisationen kommit fram till förändringen är det lätt att tappa bort förändringen 
eftersom det är så pass längesen de anställda fick utbildningen och träningsprogrammen. 
(Spector, 2013) 
 
3.1.2 Framgångsrik implementering 
För att kunna dra slutsatser kring hur tillvägagångssättet ser ut för en lyckad implementering 
är det nödvändigt med teorier som påvisar detta. För lyckad implementering krävs en tydlig 
vision och verksamhetsplan som styr riktningen på projektet. Likaså krävs en tydlig 
affärsmodell, en motivering för investeringen, och identifierade mål och fördelar. Likaså ska 
organisationen vara förberedd med: Teknik (datorer och nätverk), "Mjuka faktorer" 
(utbildning, träning, mognadsgraden i aktuella processer, engagemang hos rätt personer, samt 
ledningens engagemang). (Spector, 2013) 

 
Artikeln Leading change why transformation efforts fail skriven av John Kotter (2007) tar 
upp åtta steg för förändringsledning för en lyckad förändring. Dessa steg är följande: 
1. Känna en känsla av att en förändring måste ske. 
2. En ledare klarar inte att genomföra en förändring själv utan måste skapa ett team för att få 
till förändringen. 
3. Skapa vision för förändring och visa vägen. Skapa vision för att ändra beteende hos 
anställda. 
4. Ge möjlighet att göra förändring. Ta bort vanor för att kunna ändra beteende. 
5. Uppmuntra andra till att handla utefter visionen. 
6. Planera för och skapa kortsiktiga vinster. 
7. Var här och nu i förändringen. En ledare kan inte vara i en annan fas av förändringen utan 
måste vara på samma fas som de anställda. 
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8. Förankra nytt tillstånd i organisationskulturen. 

3.2 Förändring 
Att införa en ny lag, i detta fall GDPR, kräver stora förändringar i en organisation. 
Förändring är en stor del av implementering och för att kunna dra slutsatser om en lyckad 
implementering är det viktigt att beröra förändring eftersom de är sammanlänkade processer. 
Studien visar därav hur verksamheter valt att arbeta med denna typ av förändring. 
Förändringar är något naturligt eftersom vi lever i en föränderlig värld. Brist, utelämnande 
eller avbrott mot förändringar hindrar en organisation från att överleva. Behovet av att införa 
förändringar beror på både externa- och interna förhållanden. Externa förhållanden syftar till 
nödvändigheten att möta ekonomiska, kvalitativa, tekniska och sociala utmaningar. Interna 
förhållanden som pekar på överlevnad av dagens organisationer genom utveckling av 
anpassningsförmåga. Vi kan se på förändring på tre olika sätt: Turnaround, Tools & 
techniques och Transformation. Turnaround innebär en helomvändning av en organisation för 
att den ska överleva. Detta steg har en stark koppling till ekonomi där beräkningar görs för att 
se om organisationen överlever ekonomiskt. Tools & techniques fokuserar på processerna. 
Här ingår exempelvis Lean, Six sigma, TQM och så vidare för att hålla hög kvalité och 
effektiva processer. I detta steg sker förändring av en organisationsprocess. Sista steget är 
“transformation”.  Detta sätt fokuserar på anställdas beteende, där det gäller att transformera 
medarbetarna i förändringen. För att en förändring ska va effektiv bör Turnaround, Tools & 
techniques och Transformation kombineras. (Spector, 2013)  
 
Jacobsen beskriver i litteraturen hur moderna organisationer fungerar (2008) att förändring 
kan handla om fyra olika förhållanden. Dessa förhållanden är följande: 

1. Förändring av uppgift, teknik och/eller mål och strategi. Denna typ av förändring 
innebär att organisationen hittar nya sätt att utföra existerande uppgifter. 

2. Förändring i organisationens struktur som påverkar arbetsuppgifter, styrning och 
belöningssystem i organisationen. 

3. Förändring av organisationens kultur, vilket innebär att normer, antaganden eller 
värderingar förändras.  

4. Förändring i beteendeprocesser vilket innebär produktionen, kommunikationen eller 
beslut och lärande. 

En gemensam faktor för de fyra olika förhållanden av förändring är att de leder till ett 
förändrat förhållande till omvärlden, men också förändrade interna maktförhållanden, vilket 
kan utläsas genom två olika tidpunkter i en organisations existens.  
 
Organizational Change fokuserar på förändring som kan uppfattas som strategiskt mönster av 
anställdas beteende och att förstå och analysera hur effektiv förändring genomförs. För att 
uppnå detta mål ligger fokuset på att undersöka förändring utifrån tre olika perspektiv: 
strategic, purposeful och behavioral. Strategic har som mål med förändringsarbete att hjälpa 
en organisation att stödja strategisk förnyelse i syfte att uppnå och bibehålla enastående 
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prestanda. Ett strategiskt perspektiv fokuserar på att anpassa beteenden till förnyad strategi. 
Purposeful syftar på tydliga insatser i organisationen som är utformade för att svara på en 
dynamisk konkurrensutsatt miljö. I behavioral perspektivet kan förändring förekomma i 
många former. Förändringen i personalbeteenden eller hur anställda uppträder på 
arbetsplatsen bidrar till att organisationer genomför sina nya strategier och uppnår enastående 
prestanda. Ett beteende-perspektiv fokuserar på processen för att motivera de anställda på alla 
nivåer i organisationen att ändra sina beteendemönster på ett sätt som är hållbart och anpassat 
till förändringar i omvärlden. (Spector, 2013)  
 
En annan teori om effektiv implementering av förändring är “Task Alignment“. Task 
Alignment fungerar som en drivkraft för beteendeförändring. Vilken går ut på att länka 
önskade nya beteenden till kraven i viktiga uppgifter i organisationen. Bidrar till att förklara 
och genomföra förändringar, analysera och identifiera nyckelindikatorer och beteende till nya 
strategiska mål. Organisationers förändringsarbete som genomförs med “delad diagnos” leder 
ofta till strategisk förnyelse. Ett genomförande av effektiv förändring kräver en gemensam 
syn på konkurrensutmaningar som medel för att motivera till förändring, och utveckla nya 
beteenden och färdigheter. Denna teori har sin utgångspunkt i förändring, det arbete som 
behöver göras för att en enhet ska uppnå sina strategiska mål och en enastående prestanda. 
(Spector, 2013)  
 
3.2.1 Motstånd mot förändring 
Som ovan nämnt tillkommer förändring när GDPR implementeras i organisationer. Ett viktigt 
område att undersöka vid förändring är motstånd. Genom att ha vetskap om varför motstånd 
uppkommer och hur det bör hanteras kan det överkommas. Enligt Jacobsen (2008) är 
motstånd mot förändring en naturlig reaktion människor har till en störning av befintliga 
rutiner. Motstånd som en typ av mentalt tillstånd (medvetet eller omedvetet) kan göra att 
anställda antingen genomför förändring eller göra det omöjligt och därmed hindrar 
förändringen (Jacobsen, 2008). Enligt boken Implementing Organizational Change (2013) är 
bland de viktigaste orsakerna till förekomsten av motstånd till förändring följande:  

- brist på att uppfatta känslan av förändring av de anställda 
- osäkerhet om effekter eller osäkerhet till förändring 
- medveten om svagheterna i de föreslagna ändringarna 
- rädsla mot förlust av uppskattade värden (ett hot för egna intressen) 
- känsla av att införa (tvingar) en förändring och ett förändringsprogram bryter ett 

informellt nätverk av mellanmänskliga relationer. 
 
I litteraturen Hur moderna organisationer fungerar (2008) beskriver Jacobsen tio olika 
orsaker till att det uppstår motstånd mot förändring.  

1. Fruktan för det okända. Utgångspunkten i att individen försvarar något som är känt, 
och som på så sätt anses som rätt och riktigt.  

2.  Brytning av ett psykologiskt kontrakt, vilket menas med att de formella kontrakten 
mellan individ och organisation förändras.  
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3. Förlust av identitet, som har sin utgångspunkt i rädslan av att förlora sin “roll” inom 
organisationen, och känslan av att de man gör är meningsfullt för organisationen. 

4. Den symboliska ordningen i förändras, vilket innebär att betendet på arbetsplatsen 
förändras.  

5. Maktrelationer förändras. En reorganisering sker inom organisationen där stabila 
mönster bryts. 

6. Krav på nyinvesteringar, vilket innebär att nya krav ställs på personalen i form av 
kunskap och kompetens. 

7. Extraarbete (under en period). Förändringen kan bli påfrestande för personalen då de 
dagliga arbetsuppgifterna rullar på som vanligt, medan en organisationsförändring 
måste ske parallellt.  

8. Sociala band bryts, där det finns risk att gå miste om nuvarande kollegor. 
9. Utsikter till personlig förlust, vilket innebär att förändringen kan leda till ekonomiska 

konsekvenser i form av exempel arbetslöshet.  
10. Extern aktör vill ha stabilitet. Förändring påverka inte bara externa parter i 

organisationen, utan innebär också nya omständigheter för den externa aktören. 

4 Metod 
I detta avsnitt beskrivs vilken vetenskaplig ansats som använts i denna undersökning, hur 
datainsamlingen har genomförts, vilket urval och hur data har analyserats.

 

4.1 Vetenskaplig ansats  
För att komma fram till vårt resultat har vi använt oss av en induktiv ansats som strategi för 
att samla in data. Vi gick därmed först ut i verkligheten för att samla empiri, utan några större 
förväntningar. Vi samlade relevant information, som vi sedan strukturerade och 
systematiserade för att slutligen jämföra med teori. Eftersom GDPR är något nytt har empirin 
varit till stor nytta. Vi fick under datainsamlingen en stor förståelse för ämnet och kunde på 
så sätt få mer djup i studien. På grund av att GDPR är en ny förordning finns ännu inte så 
mycket teori och tidigare forskning kring ämnet. På så sätt har generella förändringsteorier 
och implementeringsteorier varit ett stort fokusområde för att få kompletterande information 
till det teoretiska ramverket och på så sätt nå fram till slutsatsen. Empirin samlades in utifrån 
en intensiv uppläggning, vilket innebär att gå på djupet med ett fenomen och få fram så 
många nyanser på fenomenet som möjligt för att sedan skapa en helhetsbild över fenomenet 
(Jacobsen, 2002). Det som varit kritiskt mot den intensiva uppläggningen är att det är svårt att 
göra generaliseringar mot en större population. Detta eftersom upplägget medför ett få antal 
enheter som rör sig i en specifik kontext, vilket innebär många variabler (Jacobsen, 2002). 
Eftersom tanken med studien grundar sig i ett fåtal företag och dess implementering ansågs 
en intensiv uppläggning passa studien. Fokus för undersökningen är att få en riktig 
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beskrivning till fenomenet, istället för att beskriva hur många som uppfattar ett fenomen. 
(Jacobsen, 2002) 

4.2 Datainsamling  

För insamling av primärdata har en kvalitativ metod använts, för att ge en djupgående och 
beskrivande bild av undersökningsenheterna. Med en kvalitativ metod blir studierna unika, 
för att de i förväg inte kan säga vad som är de givna svaren (Denscombe, 2009). Personliga 
kvalitativa intervjuer genomfördes för att samla in empiri till arbetet. Val av metod grundar 
sig i syftet att bara undersöka få enheter och där fokus riktas mot den enskilde individens 
uppfattning och tolkning av ett specifikt fenomen (Jacobsen, 2002). I vår studie var det 
önskvärt att införskaffa större och djupare kunskap om tillvägagångssättet sett ut på två 
fallföretag. Eftersom GDPR är en ny förordning och för att få en detaljerad studie kring de 
båda fallföretagens tillvägagångssätt har en kvalitativ ansats tillämpats. För att få 
frågeställningen besvarad och på så sätt kunna dra slutsatser kring hur och vida fallföretagen 
framgångsrikt jobbat kring implementering har en kvalitativ ansats varit till nytta.  

Denscombe (2009) menar att forskning som är inriktad på att ta del av personers vilja, 
övertygelse och erfarenheter, är intervju bäst lämpad som metod. Detta är något som stämmer 
överens med den studie som har genomförts eftersom studien grundar sig i att undersöka 
företags tillvägagångssätt i implementeringsfasen för GDPR. Intervjuerna som genomförts i 
arbetet var öppna och baseras på en intervjuguide. Intervjuguiden (bilaga 1) som var basen 
för intervjun bestod av ett antal frågor som utgår främst från frågeställningen, men även de 
olika teorierna. Frågorna är underliggande och användes för att skapa en diskussion, därav 
ställdes inte frågorna konkret rakt av, utan användes mer som stöd för skribenterna, för att 
undvika att frångå ämnet kring förändring och implementering. Skribenterna valde därav att 
inte ställa ja- eller nej-frågor eftersom en kvalitativ metod har använts. De valde heller inte att 
ha konkreta frågor om exempelvis vilken implementeringsmetod eller teori de använt, då de 
ville skapa en diskussion för att få fram information som annars inte framkommit. 
Skribenterna ville att respondenterna skulle diskutera och leda intervjun utifrån deras 
situation, för att undvika att respondenterna blev styrda till ett viss håll. Intervjuerna utfördes 
genom en semistrukturerad intervjustrategi där forskaren har frihet att frångå intervjuguiden 
och ställa ytterligare frågor samt kontrollfrågor. Denna metod valdes för att undvika att missa 
nya infallsvinklar samt att hålla frågorna öppna och objektiva, men ändå inom ramen för 
studien (Bryman, 2011). Respondenten fick även leda ordningen på frågorna och därför 
skilde sig respondenternas intervjuer från varandra i form och upplägg (Oates, 2006). På så 
sätt uppkommer också nya frågor som kan ge en viktig grund för att få ett ytterliggare djup i 
intervjun (Bryman, 2011). I det teoretiska ramverket nedan nämns ett antal verktyg, teorier 
och metoder. De metoder som användes ur de färdiga “konsultpaketet” på fallföretag B har 
tyvärr inte fått nämnas i namn utan har istället beskrivits i rapporten för att ge läsaren en 
förståelse för tillvägagångssättet.  
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De individuella intervjuerna genomfördes via Skype med videofunktion eftersom företagen 
inte hade något konkret att visa på plats gällande GDPR. För att respondenterna skulle vara 
förberedda på vad de skulle svara på för typ av frågor gjordes ett utskick av de förbestämda 
basfrågorna som låg som grund för intervjun. En av intervjuarna hade ansvar för att ställa 
frågorna till respondenten och den andra var ansvarig för tekniken, och se till så att 
inspelningen var igång samt att under videointervjuns gång ta anteckningar och utföra 
observationer som bör dokumenteras.  

4.2.1 Urval 
Då arbetet skedde kvalitativt med öppna intervjuer, sker endast intervjuerna med ett fåtal 
personer. Denna typ av datainsamling krävde mycket tid och empirin vi samlade in var 
detaljrik och krävde även mycket tid vid analyseringen. Därför utfördes en avgränsning för 
att inte hamna i det så kallade 1000-sidorsfrågan som Jacobsen (2009) beskriver:  
 
“Hur ska jag hitta en metod att analysera de 1000 sidor med intervjutranskriptioner som jag 

har samlat in” - Steinar Kvale 
 

Denna typ av urval ger givet brister i ett representativt urval, men en kvalitativ metod söker 
inte det generella eller typiska, utan istället det unika och speciella. Urvalet baseras på 
kriteriet för information. Vilket innebär att vi väljer respondenter som vi anser besitter stora 
kunskaper av det vi är intresserade utav, och som kan ge riklig och god information och som 
samtidigt är villiga att lämna önskad information (Jacobsen, 2009). Respondenterna i de olika 
företagen som intervjuades har därför blivit projektledare samt övriga deltagare som ingår i 
projektet.  
 
4.2.1.1Tabell 1 - Lista över respondenter  

Respondent  Projekttitel Företag 

Respondent 1 Projektledare Företag A 

Respondent 2 Projektdeltagare Företag A 

Respondent 3 Projektledare Företag B 

Respondent 4 Projektdeltagare Företag B 

 
4.2.2 Genomförande  
Liksom metodavsnittet presenterat har en deduktiv ansats använts som metod. Studien 
inleddes genom att skribenterna kontaktade företag för att samla empiri och därigenom skaffa 
förväntningar om GDPR. Innan empirin samlades in utformades en intervjuguide (se bilaga 
1) för att skapa en diskussion under intervjutillfället och göra det möjligt att besvara studiens 
frågeställning. För att säkerställa att ingen information skulle missas spelades intervjuerna in 
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och transkriberades efteråt. Intervjuerna var drygt 80 minuter långa vardera och genomfördes 
på Skype där även presentationsmaterial delades för att skapa största möjliga förståelse. För 
att respondenterna skulle vara förberedda på vad de skulle svara på för typ av frågor gjordes 
ett utskick av de förbestämda basfrågorna som låg som grund för intervjun. I nästa steg 
genomfördes en litteratur- och forskningsstudie för att skapa ett teoretisk ramverk också 
inneållande metoder och verktyg för att kunna genomföra en  jämnförelse och på så sätt 
undersöka ifall empirin överensstämmer med ramverket. När empirin samlats in och ett 
teoretiskt ramverk framställts genomfördes en jämförelse mellan teori och empiri.  

4.3 Analys 
Då vi undersökt en situation och hur olika personer och organisationer ser på detta, ligger 
fokus på situationen i sig och inte på personerna, en så kallad ämnescentrerad analys. Därav 
har vi istället för att fokusera på specifika enheter, undersökt variabler som sträcker sig över 
flera enheter (Jacobsen, 2009). Analysen utfördes utifrån de tre ting Jacobsen (2009) 
beskriver: a) beskrivning b) systematisering och kategorisering samt c) kombination. Då 
intervjuerna givit mycket rådata, utfördes en skriftlig presentation av informationen. En 
sammanställning av anteckningarna och de inspelade intervjuerna utfördes, samt i detalj 
skrev ner informationen av intresse. När alla sidor med information var renskrivna, utfördes 
en kategorisering av varje företag var för sig. Information reducerades och delades upp i 
lämpliga kategorier för att få en bättre överblick (se bilaga 3). Sist skapades en kombination, 
där informationen tolkades och en analys av vad som direkt gjorts på företagen. Analysen har 
utgått från Ian Deys analysprocess, där han beskriver det som en stigande spiral: data, 
beskriva, kategorisera, kombinera, rapport (Jacobsen, 2009).  

4.4 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet i en forskning beskrivs av Denscombe (2009) att mätningar på samma enhet 
ska generera samma svar gång efter gång. God validitet och reliabilitet är en förutsättning för 
att våra resultat skall kunna generaliseras till nästa undersökning. Validitet avser att 
mätningen sker på det som är relevant i sammanhanget medan reliabilitet avser att 
mätningarna utförs på ett tillförlitligt sätt. För tillförlitlighet i en forskning bör det alltid 
finnas en strävan efter hög validitet och reliabilitet. Resultatet ska då vara detsamma 
oberoende av vem som utför testet (intern reliabilitet) och vid upprepade mätningar (extern 
reliabilitet). Skulle en annan forskare använda sig av samma instrument och kunna generera 
samma svar ifall de mäter samma enhet (Jacobsen, 2002).  

Enligt Jacobsen (2002) kan validitet liksom reliabilitet delas in i två delar, intern och extern. 
För en interna giltigheten gäller det att olika respondenter är eniga om den subjektiva 
uppfattningen om sanningen. Den externa giltigheten grundar sig i vilken grad en forskning 
kan generaliseras till en större population. I vår studie har vi en begränsad generaliserbarhet 
eftersom studien är utförd på bara två fallföretag. För att öka generaliseringen och på så sätt 
öka reliabiliteten skulle fler fallföretag studerats. 
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Reliabiliteten i undersökningen är lägre eftersom forskningsområdet är nytt. Denscombe 
(2009) skriver att god reliabilitet innebär att resultatet ska vara detsamma oberoende av vem 
som utför testet. Då studien grundar sig i två olika företags tillvägagångssätt har inte 
reliabiliteten kunnat garanteras. Giltigheten har styrkts genom att respondenterna har en 
ämneskunskap som har bedömts god. Samt att en intervjuguide har tagits fram och använts 
under intervjuerna. 

4.5 Etiska överväganden  
I och med att studien grundar sig på intervjuer av få företag är det viktigt med 
kommunikationen mellan forskaren och företag där forskaren klart och tydligt informerar om 
att materialet endast behandlas av oss och att ingen av deltagarna kommer kunna identifieras 
av utomstående. Det etiska ansvaret tas på fullaste allvar eftersom studien utgår ifrån 
kvalitativa intervjuer med företag, vilket innebär att den etiska aspekten ger betydelse över 
hur studien kan vidareutvecklas.  
 
Ett vanligt förekommande fenomen vid studier, är att personer som blir undersökta ofta kan 
ha en tendens till att agera annorlunda vid vetskapen att de blir studerade. Detta kan bero på 
att de vill tillfredsställa undersökaren, att de inte vill visa sitt rätta jag eller att de vill framstå 
som en annan person gentemot vad de egentligen är. Detta kan i sin tur göra att undersökarna 
döljer avsikten med undersökningen, för att undvika detta (Jacobsen, 2009). I denna studie 
har detta fenomen kringgått genom att företagen som kontaktades själva fick avgöra om detta 
var av intresse eller inte. Var denna studie av intresse för företaget, fick de själva utse 
lämpliga och frivilliga personer som var villiga att delta. Genom att de frivilligt fick 
bestämma om de ville delta eller inte, skapas ett förtroende och vi författare behövde inte 
dölja avsikten med undersökningen. Författarna har också varit tydliga med att fallföretagen 
när som helst kan ta kontakt och be om information kring studien. Färdigställd rapport 
kommer även skickas till företagen, för att få ett godkännande, innan den sänds vidare. 
Genom denna frivillighet, att företagen blivit väl informerade vad studien ska användas till 
och att det själva kan be om information, stärker ett av grundkraven, Informerat samtycke, 
som Jacobsen (2009) beskriver i sin bok. Genom att företagen har rätt till att vara anonyma 
stärks även kravet kring privatliv. Då företagen ska godkänna rapporten innan den publiceras, 
stärks kravet att undersökaren ska bli korrekt återgiven. Här får de också själva chansen att 
påverka så inte deras information som återfinns i rapporten är felaktig.  

5. Resultat 
Under denna rubrik presenteras tillvägagångssättet för implementering av GDPR på 
fallföretag A, fallföretag B samt vilket tillvägagångssätt tidigare forskning påvisar utifrån ett 
antal uppsatta områden.  
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5.1 Fallföretag A 
Fallföretag A är ett IT-företag som säljer olika typer av IT-program, med över 200.000 
användare runt om i sverige. Företaget har strax över 200 anställda på huvudkontoret. 
Respondent 1 är projektledare och driver projektet i det stora hela på egen hand, men med 
hjälp av diverse resurser som berörs i organisationen. Respondent 2 är ansvarig för vissa av 
programmen som erbjuds, och arbetar därav med GDPR genom en systemmässig synvinkel.  

5.2 Fallföretag B 
Fallföretag B är ett företag inom bostadsutveckling. Respondent 1 är projektledare för GDPR. 
Under förra året fick respondenten uppdraget att starta upp en projektgrupp och undersöka 
GDPR och vad det innebar för företaget, samt ett tillvägagångssätt för att uppfylla 
förordningen. Respondent 2 har deltagit i projektet sedan dess start.  

5.3 Förstudie fallföretag A 
Fallföretag A hade hört talas om GDPR under våren 2016, och att de som företag skulle bli 
påverkade. De anställde då en person som fick i uppgift att ansvara och driva projektet kring 
GDPR. Inte förens våren 2017 hade intresset för projektet spridits inom organisationen, 
eftersom projektledaren då började ta hjälp från olika avdelningar. När projektet startades var 
GDPR nytt för alla och det fanns inga givna tillvägagångssätt för att nå fram till ett önskat 
resultat. Därför användes i detta fall en kombination av modeller och kunskap som 
projektledaren besatt, men främst inhämtades ny kunskap längs vägen. Denna kombination 
av modeller genomfördes i ett agilt tillvägagångssätt. Projektet påbörjades och har därefter 
utvecklats längs vägen. Det skapades en informationsbank på intranätet där de anställda 
kunde ta del av vart i projektet organisationen befann sig. För företaget har det funnits en 
avgörande del i projektet och det är beteendeförändring. Under intervjun beskriver 
projektledaren hur viktigt det är att i alla projekt få med sig de anställda, speciellt när det 
handlar om något nytt som GDPR. Det var en lång uppförsbacke att lyckas förankra GDPR i 
organisationen, men för att kunna påbörja projektets andra delar var detta något som var 
tvunget att genomföras enligt företaget.  

5.4 Förstudie fallföretag B 
Fallföretag B började diskutera GDPR under ett styrgruppsmöte sommaren 2017, men 
projektstarten skedde inte förens oktober 2017. Företaget tog fram en projektgrupp bestående 
av en projektledare som driver projektet, en person från Human Resources (HR) som 
ansvarar för mjuka bitarna i projektet, en person från IT som ansvarar för systemlösningar 
samt en person som skapar flödesritningar. Eftersom GDPR är en ny förordning som 
verksamheter ska applicera på sin verksamhet har företaget också en representant från juridik 
och marknad i sitt projekt. För att förankra projektet inom organisationen deltar också några 
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utvalda resurser som jobbar inom organisationen. Det gjorde förstudien enklare eftersom en 
medvetenhet om projektet skapades i verksamheten. Företaget hade tidigare samarbetat med 
ett företag som leverera IT-tjänster i liknande projekt och valde då att kontakta detta företag 
för att se vad de kunde erbjuda. Därifrån köpte de ett färdigt koncept för att implementera 
GDPR i sin verksamhet. Detta koncept bestod av olika delar som sedan fick modifieras efter 
eget tycke. Företag B använder inte bara detta koncept utan har inom projektgruppen tagit 
fram egna verktyg och modeller.  
 
5.4.1 Tabell 2. Empiri förstudie  
Tabell över hur fallföretag A och B valt för tillvägagångssätt kring förstudien 

Förstudie Fallföretag A Fallföretag B 

Projektstart - Kom på tal sommaren 2016  
- Projektstart våren 2017 

- Kom på tal sommar 2017 
- Projektstart oktober 2017 

Projektdeltagare - Resurser inom organisationens 
olika avdelningar 
- Projektledare 
 

-Projektledare  
-Representanter från juridik och 
marknad 
-En person från HR 
-En person från IT 
- En person för flödesritning 
-En konsult 
-Utvalda resurser från 
organisationen 

Förstudie - Sökt kunskap 
- Förankra GDPR i org 
- Beteendeförändring 
- Informationsbank intranät 

- Skapa en medvetenhet i 
verksamheten 

 
Metodval/varför 

- En kombination av modeller och 
kunskap som projektledaren 
besitter 
- Fanns ingen modell som direkt 
överensstämde  

-Paket med färdigt koncept kring 
GDPR, som fick modifieras efter 
eget tycke.  
- Tidigare samarbete med detta 
företag 
- Egna verktyg 

Modeller - Kombination, ingen passar rakt 
av 
- kollat mycket på 
beteendeförändring 
 

- Köpt färdigt koncept där modell 
ingick 
- Utifrån färdiga paketet 
modifierat egna verktyg 

5.5 Genomförande fallföretag A 
Fallföretag A har följt ett agilt tillvägagångssätt. Projektet inleddes genom att kunskap 
inhämtades. När projektledaren fått en grundläggande kunskap var nästa steg att sprida den 
vidare och få organisationen i helhet att skapa medvetenhet för GDPR, och förståelse för 
varför projektet skulle genomföras. För att skapa denna medvetenhet höll projektledaren 
presentationer internt inom organisationen. Presentationerna gav inte det utfall som önskats 
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och projektledaren valde då istället att sätta upp workshops. Detta fungerade mer effektivt 
eftersom de anställda blev mer motiverade att delta aktivt och skapa diskussioner. I nästa steg 
delades verksamheten in i olika delar för att underlätta implementeringen av GDPR. Dessa 
delar var följande: 

● Internt: I de fall där företaget är personuppgiftsansvarig och behandlar anställdas 
uppgifter, konsulters uppgifter samt kunduppgifter som företag A är ansvariga över. 

● Externt: Produkter där företaget är personuppgiftsbiträde, all den information som 
finns i företagets program är dem biträdande för, men kunderna är själva ansvariga 
över produkterna.  

● Avtal: Finns överallt, påverkar de andra kategorien på olika sätt. Avtal behöver 
skrivas om eftersom det ställer större krav på transparens än vad PUL gör. 

● Utbildning:  Förankra information, ha workshops, diskutera kring vad som faktiskt 
behöver göras, skapa förståelse och sprida budskap.  

 
 Istället för att ta in en extern i projektet utbildades projektledaren inom GDPR. Denne 
genomgick en utbildning som var uppdelad i sex tillfällen under hösten 2017 kallad 
“dataskyddsombud i praktik”. Dock anlitades en extern jurist för att se över avtal inom 
verksamheten, då det var en resurs som inte fanns inom organisationen. Eftersom projektet 
bestod av en projektledare krävdes det mer från personalen. Projektledaren har styrt upp 
grupper inom verksamheten som har ansvar för vissa delar. Det är något som skall skötas vid 
sidan av de dagliga arbetsuppgifterna och på så sätt har det varit en utmaning både för 
projektet i sig, men också för personalen att avsätta tid. Projektledaren har under projektets 
gång jobbat hårt med att skapa medvetenhet i organisationen och det har lett till att de 
anställda hade förståelse för vikten av projektet och är därför motiverade att delta så mycket 
som möjligt. Fallföretag A är ett innovativt företag överlag, och det är något som finns i deras 
företagskultur. Dock har organisationen påverkats för att anpassa sig till den nya 
förordningen, nya arbetssätt behöver implementeras, processkartor över organisationen 
behöver tas fram och mer resurser behövs för att förordningen skall uppfyllas. Företaget 
håller på att genomföra en registerförteckning där de har köpt in ett system för att kartlägga 
alla uppgifter för att utifrån de se vilka olika åtgärder som behöver göras. I nuläget befinner 
de sig i fasen att göra åtgärder på de delar som kartlagts.  

5.6 Genomförande fallföretag B 
För att få en förståelse kring GDPR har företag B varit på ett seminarium i Stockholm, utövat 
självstudie, utbildning via det köpta paketet, samt haft möten och workshops internt. Deras 
nästa steg i projektet var att utföra en enkätundersökning, där enkäterna även dem var 
utformade av samarbetsföretaget. Denna enkät hade till syfte att besvara hur pass GDPR-redo 
företag B var. Via en workshop visade de sig sedan att de inte var speciellt redo. Därav 
skapade de ett spindeldiagram, för att undersöka hur redo varje huvudområde var. De olika 
områdena är följande: marknad, IT, HR, produktion och försäljning. Utifrån detta fick de 
sedan ut en rapport i form av en nulägesanalys. Därefter utfördes en kartläggning för att 
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förbättra förståelsen kring vilka områden som bör intervjuas, samt vilken information som 
bör finnas med. Sedan intervjuades de olika huvudområden som nämndes ovan, för att samla 
information från alla delar från verksamheten. Även en uppföljning kring dessa områden 
utfördes för att säkerställa att ingen avdelning eller information missats. I nuläget sker 
komplettering till informationsinsamlingen, plus ytterligare intervjuer görs med personal och 
lokala kontor. Projektet drivs till största del av företag B, med viss komplettering av det köpa 
paketet och företaget de samarbetar med, samt en konsult som projektleder vid behov.  
 
5.6.1 Tabell 3. Empiri genomförande 
Tabell över hur  fallföretag A och B valt att genomföra implementeringen.  

Genomförande  Fallföretag A Fallföretag B 

Tillvägagångssätt 
 
 
 
 
 
 
 
Projektets delar 

- Agilt 
- Sökt kunskap 
- Förankra GDPR i org 
- Beteendeförändring 
- Informationsbank intranät 
- Presentation internt 
- Workshops 
- Indelning områden 
- Registerförteckning 
- system för kartläggning 
 
Huvudområden: 
- Internt 
- Externt 
- Avtal 
- Utbildning 

- Skapa medvetenhet 
- Interna kanaler 
- Presentation 
- Enkätundersökning 
- Workshop 
- Nulägesanalys 
- Kartläggning 
- Intervjuer 
- Informationsinsamling 
 
Huvudområden: 
- Marknad 
- IT 
- HR 
- Produktion 
- Försäljning 

Utbildning - Projektledare utbildning 
“dataskyddsombuden i praktik”  
- Hösten 2017 
- Uppdelad i sex tillfällen 

- Seminarium i Stockholm 
- Självstudie 
- Workshops (internt) 
- Möten (internt) 
- Utbildning via paketet 

Konsulter - Externa jurister (avtal) - Projektleda (efter behov) Har 
grupp bakom sig för ytterligare 
hjälp.  

Berörda delar av verksamheten  - Alla delar informeras 
- De olika avdelningarna bidrar 
med personal för att ge input till 
arbetet 

- Alla 
- Projektet är uppdelat i 
huvudområden som består av 
olika avdelningar 

Personalpåverkan - Svårt få resurser 
- Motiverade 
- Ekonomisk påverkan 
- Innovativt företag 
 

- I dagsläget inte många berörda, 
då det inte kommit till den fasen 
ännu.  
- Spridit ordet hur det bör göra, 
men inga direktiv 

Organisationens påverkan - Behöver ändra arbetssätt inom 
vissa delar 
- Rita upp processkartor 

- Alla avdelningar påverkas, då 
det gjort en uppdelning.  
- I dagsläget samlas information in 
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- Lägga resurser för att 
förordningen skall uppfyllas 

kring vilka olika typer av resurser, 
(jurister, tekniska lösningar etc) 
som behövs för varje avdelning.  

5.7 Uppföljning fallföretag A 
Företag A har i nuläget haft projektet igång under cirka ett år. Utifrån den information de fått 
kring den nya lagen, kommer dessa kriterier hinnas uppfylla i tid. Det som inte skulle hinnas 
med finns alternativ för att hantera. Dock finns det en kompletterande del av lagen som ännu 
inte är färdigställd, vilket skapar svårighetet i hur de ska förhålla sig till den. Från 
datainspektionens sida har inte heller all praxis som ska hjälpa verksamheter kommit ut, 
vilket även det försvårar. Tidsmässigt anser företag A att de ligger i fas. Det kommer ha 
implementerat förändringarna tills den nya lagen träder i kraft, men de har redan en plan för 
att skapa förbättringar.  
 
Företag A ser detta projekt som en långsiktig lösning och har ett agilt tillvägagångssätt. Ett 
agilt sätt utgår ifrån att göra “good enough” första gången, för att nästa gång göra det ännu 
bättre, vilket kan säga emot det långsiktiga tänket. Företag A ser sig även vilja implementera 
inte enbart en lösning för att uppfylla kraven, utan även en lösning som ger ett kollektivt 
värde för så många som möjligt. 
 
De största utmaningarna för företag A har varit att förordningen fortfarande är väldigt 
komplex. Samt att det finns vissa gråzoner där det är svårt att avgöra vad som egentligen är 
personlig data eller inte. Det som därmed kunde gjorts bättre, är att de skulle påbörjat 
implementeringen tidigare. De anser också att de hade givit mer effekt ifall de lyft 
implementeringen av GDPR högre upp till styrelsen, för att tidigare kunnat få en prioritet, då 
det alltid tar tid innan det kan påbörjas. En fördel var att det på fallföretag A snabbt uppstod 
en förståelse kring att GDPR också handlar om en beteendeförändring. 
 
De har i företag A lärt sig på ett bättre sätt hantera en förändring. De har även i och med detta 
projekt hittat ytterligare förbättringar i organisationen, vilket endast är positivt. Tips de vill ge 
till andra företag eller till kommande förändringsprojekt är att kommunikation och 
information är a och o. Skapa en förståelse,  finns inte förståelse, uppstår lätt en frustration. 
Vikten av att ha en plan. Den behöver inte alltid vara helt förståelig, men det är alltid bra att 
ha någon form av plan till en början, samt att använda sig av ett tillvägagångssätt som går att 
förändra under projektets gång. Det kan också vara bra att ta hjälp av andra från samma 
bransch, diskutera med andra. Speciellt när det gäller ämnen som är komplexa. Därmed är det 
även av vikt att tidigt söka mycket information, och lägga tid på förstudien.  

5.8 Uppföljning fallföretag B 
Företag B har vissa svårigheter med tid och resurser, då det utför flera projekt samtidigt, samt 
att vissa resurser behövs till samma projekt. Det kommer inte bli helt klara med allt till den 
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25 maj då lagen träder i kraft, därav måste de prioritera vad som för tillfället är viktigast. Det 
arbetar efter en långsiktig lösning och testar i dagsläget ett verktyg för att uppfylla detta. 
Helst skulle de vilja hitta en plattform, som långsiktigt kan förmedla information kring 
GDPR, då det är en ganska spretig organisation och ingen person kan sitta med all 
information i huvudet.  
 
Även företag B känner att det hade underlättat att börja tidigare, framförallt kartläggningen, 
men även med vissa aktiviteter. Nu har de istället samlat alla aktiviteter till samma tidpunkt. 
De hade även önskat få tillgång till mer information kring vilka aktiviteter som ansågs bra att 
starta med. I efterhand ser de även att de hade kunnat identifiera olika områden utan enkät 
utskicken och workshopen. De största utmaningarna har varit osäkerheten kring i vilken grad 
GDPR påverkar verksamheten. De använder sig till viss del av konsulter, men ett problem i 
detta är att ämnet även är nytt för dessa, vilket innebär att de lär sig under tiden som projektet 
pågår. Att konkretisera dessa utmaningar som den nya lagen ställer, till att bli vardagliga 
uppgifter i verksamheten har också varit en stor utmaning. Företag B har i sin organisation en 
kultur att vara personliga, vilket GDPR ställer stora utmaningar till i fortsättningen, men de 
har numera hittat andra sätt att vara personliga på. Den största lärdomen med detta är att det 
skapas en stor förståelse i hela organisationen kring ämnet GDPR.  
 
Företag B råder andra företag eller kommande projekt är att ha styrka inom juridik, speciellt i 
detta fall när det rör sig om lagar. Då det är komplext är det viktigt att ställa mycket frågor, 
framförallt i början, samt söka extern kunskap för att samla ytterligare information, än den 
man själv besitter. Viktigt är också i detta fall att se projektet som en förändring och inte 
enbart ett IT-projekt.  

 

5.8.1 Tabell 4 . Empiri uppföljning 
Tabell över uppföljningen för fallföretag A och B. 

Uppföljning Fallföretag A  Fallföretag B 

Resurs - tid - Det som inte hinns med kommer 
det finnas andra alternativ att 
hantera  
- Kommer uppnå lagen och de 
delar man vet om lagen 
- Kommer en kompletterande del 
- Har plan för att göra det bättre 

- Utför flera projekt samtidigt 
- Tiden påverkas då vissa resurser 
behövs till samma projekt 
- Kommer inte bli klara med allt 
till 25 maj 
- Prioritera vad som är viktigast 

Långsiktig/kortsiktig lösning - Långsiktig lösning 
- implementera något som ger 
kollektivt värde 
- Kolla på vilka som berörs 
- De olika nyttorna 
- Brottas lite med agilt arbetssätt 
“good enough” första gången, 
sedan bygga på 

- Långsiktig  
- Undersöker vilka verktyg som 
finns för en långsiktig lösning 
- Testar i dagsläget ett verktyg för 
långsiktig lösning 
- Långsiktigt förmedla 
information om GDPR, om de inte 
finner en plattform 

Göra om/ gjort bättre - Börjat tidigare - Börjat med kartläggningen 
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- Borde lyft arbetet högre upp till 
styrelsen 
- Skapa ett problem för att få folk 
att förstå vad det handlar om 
- Börja med avtal tidigare 
 

tidigare 
- Kunnat identifiera områden utan 
enkät och workshops 
- Konsulter besitter inte mycket 
kunskap, då ämnet är nytt 
- Börjat med några aktiviteter 
tidigare, istället för att samla alla 
till samma tidpunkt 
-Måste ha avtal med leverantörer, 
vilka juristen måste ta fram 
- Tydligare information vilka 
aktiviteter som behövde utföras 
tidigare 

Utmaningar - Finns vissa gråzoner är det 
personlig data eller ej 
- Komplex förordning 
- Berör hela organisationen 
- Anknytning till styrelsen 
- Förändrat förhållningssätt till 
kund  

- Osäkerhet i vilken grad GDPR 
skulle påverka verksamheten 
- Konkretisera utmaningar till 
vardagsuppgifter 
- Kultur att vara personliga, men 
svårt att bevara när GDPR träder i 
kraft 

Lärdom - Lärt sig hantera förändring 
- Hittat förbättringar i 
organisationen 
- Säkerställer data för kunder och 
personal 

- Bra medvetenhet i hela 
organisationen kring GDPR.  

Kommande steg  - Utföra en dokumentation för att 
kunder på egen hand lättare ska 
kunna ändra och radera 
personuppgifter.  

- Avstämning med huvudområden 
- Tidsplan 
- Ansvariga 
- Avstämning med företaget för 
paketet 

Tips - Kommunicera 
- Informera internt 
- Skapa förståelse 
- Ha en plan 
- Ta hjälp av andra från samma 
bransch 
- Sök information 
- Lägg tid på förstudien 
- Ha ett tillvägagångssätt som går 
att förändra 

- Ha styrka inom juridik 
- Glöm inte att det är förändringar 
som ska ske, lätt att se det som ett 
IT-projekt. 
- Ställ mer frågor i början 
- Sök extern kunskap 
 

5.9 Analys 
I detta avsnitt beskrivs en analys av fallföretagens tillvägagångssätt av implementering mot 
ett ramverk innehållande teorier, metoder och verktyg utifrån olika teman.

 

5.9.1 Förstudie 
Del Rowe (2018) uppger en första rekommendationen att en individ eller en grupp utses för 
att driva arbetet med GDPR. Fallföretag A skapade sin projektgrupp längs vägen. Projektet 
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kom på tal sommaren 2016 och drevs från början av en individ, en projektledare. 
Projektstarten skedde våren 2017 i ledning av projektledaren. Längs vägen involverades 
resurser inom organisationens olika avdelningar, och en projektgrupp skapades. Fallföretag B 
skapade, till skillnad från fallföretag A, en grupp för att driva projektet redan från start när det 
kom på tal sommaren 2017. Projektstarten skedde då relativt tätt inpå och redan under 
oktober samma år hade det startats upp. 
 
Enligt företaget PwC (2018) är det viktigt att börja med en grundläggande förstudie, för att på 
så sätt få svar på hur nuläget ser ut i förhållande till de nya kraven. Vad som behövs göras 
och i vilken ordning. Båda fallföretagen som intervjuats har lagt stor vikt vid förstudien och 
vid att skapa en medvetenhet i verksamheten. Renaud & Shepherd (2018) skrivet i sin 
forskningsartikel att det är viktigt att se att beslutsfattare och nyckelpersoner i din 
organisation är medvetna om att lagen ändras till GDPR. De behöver uppskatta den inverkan 
som detta sannolikt kommer att ha. Likaså har beteendeförändring hos de anställda varit ett 
viktigt fokusområde för de båda företagen. Enligt teorin Organizational Change kan 
förändring undersökas utifrån perspektivet behavioral. Ett beteende-perspektiv fokuserar på 
processen för att motivera de anställda på alla nivåer i organisationen att ändra sina 
beteendemönster på ett sätt som är hållbart och anpassat till förändringar i omvärlden 
(Spector, 2013). Enligt Kotter (2007) är det viktigt att de anställda känner en känsla av att en 
förändring måste ske. På fallföretag A jobbade till en början bara en projektledare med att 
implementera GDPR. På så sätt var det en utmaning att skapa en känsla av att en förändring 
måste ske. På fallföretag B involverades olika personer från olika delar av organisationen. 
Även konsulter involverades vilket fick personalen att skapa förståelse för att en förändring 
måste ske. Det skapade också motivation eftersom det låg en investering bakom det 
konsulterna och de färdiga paket de köpt. För lyckad implementering krävs också en tydlig 
vision och verksamhetsplan som styr riktningen på projektet. Likaså krävs en tydlig 
affärsmodell, en motivering för investeringen, och identifierade mål och fördelar. Likaså ska 
organisationen vara förberedd med: Teknik (datorer och nätverk), "Mjuka faktorer" 
(utbildning, träning, mognadsgraden i aktuella processer, engagemang hos rätt personer, samt 
ledningens engagemang) (Spector, 2013). De båda fallföretagen har lagt störst fokuserat på 
de mjuka faktorerna. På fallföretag B låg även fokus på teknik och det skapades en 
informationsbank på intranätet där de anställda kunde ta del av vart i projektet organisationen 
befann sig. 
 
Swedish Standards Institute (2018) rekommenderar att i förstudien utföra en GAP-analys för 
att se var brister befinner sig och vad som behöver göras för att uppfylla kraven i den nya 
lagen. Detta är något som varken företag A eller B genomfört. I nästa steg rekommenderar 
PwC (2018) att utföra en riskanalys. Fallföretag A har varken använt en GAP-analys eller 
riskanalys. De har inte använt modeller eller metoder rakt av. Denna organisation har istället 
valt att sätta upp ett eget ramverk av modeller och metoder att följa. Detta har för 
organisationen bidragit till en stor fördel eftersom de skräddarsytt en egen modell som är 
utformad efter deras verksamhet. Dock har det vara tidskrävande eftersom en ny modell av 
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verktyg måste skapas. En utmaning har varit att övertyga personal och ledning  i 
projektstarten eftersom det inte fanns en klar plan med metoder och verktyg att använda. 
Fallföretag B valde att köpa ett färdigt paket av ett företag för att implementera GDPR. Det 
kan vara både positivt och negativt att köpa ett färdigt paket inom GDPR. När man sätter upp 
planen för implementeringen själv inom företaget vet man som företag vad som kan 
förväntas, men när man köper ett färdigt koncept är det svårare att beräkna vad man får. I 
företag 2 fall fungerade GDPR-konceptet som dem köpt inte så bra. Detta ledde till att de fick 
göra om det och lägga till delar de tyckte saknades. För företaget har det funnits en avgörande 
del i projektet och det är beteendeförändring, och på så sätt har förstudien varit en avgörande 
del för båda fallföretagen. 
 
Något som är speciellt i detta fall är att GDPR är en ny förordning som är nytt för alla. Det är 
inte bara nytt för de som ska implementera det, utan det är också nytt för de konsultfirmor 
som brukar sälja färdiga koncept inom implementering. Denna situation gör det mer 
komplext eftersom det inte finns så mycket mer att luta sig till än Dataskyddsförordningen, 
vilken är organisationen som kontrollerar att lagen följs.  
 
5.9.1.1 Tabell 5. Teori/ tidigare forskning förstudie 
I tabellen nedan framgår teorier och tidigare forskning kring en förstudie. 

Områden Teori/ tidigare forskning Källa 

Projektstart Tydlig vision och verksamhetsplan som styr riktningen 
på projektet. Tydlig affärsmodell och en motivering. 
Identifierade mål. Organisationen ska vara förberedd 
med: Teknik (datorer och nätverk), "Mjuka faktorer" 
(utbildning, träning, mognadsgraden i aktuella processer, 
engagemang hos rätt personer, samt ledningens 
engagemang) 

(Spector, 2013) 

Projektdelta
gare 

Utse en individ eller grupp att ta hand om projektet. 
Viktigast är att hela organisationen är medveten och redo 
att genomgå förändringen. 

(Del Rowe, 2018) 

Verktyg 
inom 
teori/tidigare 
forskning 

- GAP-analys 
- Riskanalys 
- Kartläggning 
- Konsulter 

(Swedish Standards Institute, 
2018) 
(PwC, 2018)  
(Informationssäkerhet, 2017) 
(Suozzo, 2016)  

 
5.9.2 Genomförande 
Företaget PwC (2018) trycker på att det är viktigt att skapa en plan för implementeringen. Ett 
sätt att göra det på är att använda förstudien och resultaten från riskanalysen som grund och 
därefter skapa en plan. Huvudområden som bör läggas fokus på enligt PwC är 
organisationen, dokumentation, processer, samt IT. Organisationen bör bedöma vilka risker 

32 



 

som de kan utsättas för. En dokumentation bör skapas över hur personuppgifter bör hanteras. 
En kartläggning bör utföras både kring vilka processer som berör personuppgifter, samt var i 
IT-systemen personuppgifter befinner sig, för att få större uppfattning hur uppgifterna lagras 
och överförs. Genom att gå igenom dessa områden blir förståelsen större för vilka ändringar 
och justeringar som bör utföras menar PwC. Båda företagen har skapat en förståelse i 
organisationen, dock främst innebörden av GDPR. Ingen av företagen har utfört en specifik 
riskanalys, däremot har båda tillbringat mycket tid kring förstudien. Företag A har även utfört 
kartläggning för att få inblick i vilka delar som berörs, vilket även skapar en bättre bild över 
vilka risker verksamheten kan utsättas för. De för även dokumentation över hur uppgifterna 
hanteras. Både för egen del, men även för att kunderna på egen hand ska kunna ändra och ta 
bort diverse uppgifter. Företag B hade dessvärre lite större problem i att veta i vilken 
utsträckning GDPR berör deras organisation.  
 
Boken Implementing Organizational Change (Spector, 2013) tar upp en vägledning under 
processen av att implementera en förändring i en organisation. Till en början skapar man en 
“delad diagnos”. Detta gjorde båda fallföretagen i dess förstudie. Nästa steg som boken tar 
upp är “återskapa”. Vilket innebär att göra om nya roller där anställda blir tilldelade nya 
ansvarsområden, roller och relationer. Varken företag A eller B förändrade den informella 
designen i organisationen. Däremot skapades ytterligare projektgrupper baserat på GDPR. 
Fallföretag A har en specifik person anställd för att styra projektet gällande att implementera 
GDPR, och arbetar endast med frågor och uppgifter gällande detta. Denna tar hjälp utav 
övriga personer i verksamheten som berörs, men för dem är det mer en uppgift i mängden 
som ska lösas, samtidigt som alla vardagliga sysslor också måste utföras. Företag B har en 
projektgrupp, men denna grupp måste även sköta sina andra sysslor och har därför inte gjort 
några större förändringar i organisationsstrukturen. Nästa steg “hjälp” är något som båda 
fallföretagen har applicerat i sin verksamhet, men på olika sätt. I detta steg ingår utbildning 
och coachning. Fallföretag B har haft både presentationer, workshops och även köpt in ett 
färdigt paket för att kommunicera och implementera GDPR i dess organisation. De har även 
hyrt in en konsult inom juridik. Projektledaren har också genomgått en utbildning inom 
GDPR. Nästa fas “individer och förändring” innebär att i vissa fall måste personal bytas ut 
och ny personal måste tillföras, att anställda får nya uppdrag, blir befordrade eller 
omorganiserade. I fallföretag A jobbar projektledaren på heltid med GDPR-projektet. 
Fallföretag B har istället flera anställda inom projektet, som även har vardagliga uppgifter att 
sköta. 
 
Varken företag A eller B har kommit till det sista steget “system och struktur” där de ska hitta 
nya sätt att jobba efter den implementerade förändringen genom mätning och kontroll. Då 
ingen arbetat utefter denna nya lag tidigare, är det ingen som vet hur det kommer fungera. 
Därav kommer projektet fortsätta för båda företagen efter lagen trätt i kraft, och det kommer 
då få en klarare förståelse för hur “system och struktur” bör skötas och utföras på bästa sätt. 
Företag A har dock till liten del förändrat rutiner i arbetsprocessen redan, främst i 
kundtjänsten. Den viktigaste förändringen kundtjänstmedarbetarna måste tänka på, som redan 
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satts i bruk och börjar bli en rutin, är att inte längre mejla eller föra över någon personlig 
information via diverse kanaler, när de exempelvis har en fråga till andra medarbetare. Det är 
viktigt att andra termer ersätts för detta istället. Det som kan vara en stor omställning för 
fallföretag B är att de tidigare haft en mycket personlig kontakt med kund. Där de sparat 
mycket uppgifter för att kunna ge ett personligt bemötande. Det som är viktigt att ha med i 
alla steg är “mutual engagement” som innebär att engagemanget måste finnas genom dialog, 
informering och kommunicering, det är något som fallföretag A har jobbat mycket med. En 
informationsportal har skapats där de anställda kan följa upp vad som händer i systemet. 
(Spector, 2013).  
 
Det finns fem punkter, som Constellation Research beskriver i Del Rowes artikel Businesses 
Need to Know GDPR (2018) att tänka på vid införandet av GDPR. Dessa punkter är 
kortfattat: 

- Utse en eller flera individer som övervakar hanteringen 
- Åtgärder som ska vidtas 
- Verifieringsprocess, där exempel en kryssruta befinner sig för att acceptera och ta 

emot innehåll.  
- Be kunder förnya sitt samtycke, samt möjliggöra för kunderna att hantera sina egna 

preferenser 
- Riktlinjer för vilken data som samlas in, lagras och hur kontakt med organisationen 

sker.  
- Utforma en plan, där information kring överträdelsen finns tillgänglig för att hjälpa 

kunder.  
Dessa rekommendationer har företag A arbetat utifrån. Efter intervjun har författarna sett att i 
stort varje punkt i denna lista är uppfylld. Då de har en specifik person som på heltid arbetar 
med projektet och övervakar hanteringen samt undersöker vilka åtgärder som behöver 
utföras. De har tillsatt ytterligare verifieringsprocesser, ett exempel är genom att personen får 
bekräfta diverse uppgifter via en kod som skickas via sms till mobilen. De har uppdaterat 
avtalet till sina kunder samt ändrat i systemen för att kunder ska i största mån kunna hantera 
förändringarna på egen hand. Det utformas även riktlinjer kring vad som lagras var och hur 
kunden på egen hand kan hantera detta.  
 
5.9.2.1 Tabell 6. Teori/ tidigare forskning genomförande  
I tabell nedan framgår teorier och tidigare forskning kring genomförande 

Område Teori / tidigare forskning Källa 

Personalpåverkan - Motstånd mot förändringar 
- Osäkerhet och fruktan för det nya 
- Nöjda med nuläget  
- Förändrade arbetsrutiner  

(Jacobsen, 2008), (Spector, 2013),  
(Kotter, 2007) 

 

Organisationens 
påverkan 

- Olika organisationer påverkas på 
olika vis, beroende på vilken typ och 
hur de hanterar personuppgifter. I 

(Kotter, 2007) 
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många fall behövs IT-systemen 
förändras. En större förändring kan 
även påverka personalen, se ovan.  
- En ledare klarar inte att genomföra en 
förändring själv utan måste skapa ett 
team för att få till förändringen 

Förstudie - Renaud & Shepherds 12 steg av 
förberedelse 
- Känna en känsla av att en förändring 
måste ske. 
- Skapa vision för förändring och visa 
vägen, skapa vision för att ändra 
beteende hos anställda 

(Renaud, 2018), (Kotter, 2007) 

 

5.9.3 Uppföljning 
GDPR är ett komplext ämne. Det är en stor förändring som ska ske och därav mycket ny 
information att tillämpa och rätta sig efter. Alla är nya inom detta område, såsom 
organisationer, men också konsulter som ska vägleda organisationerna inom ämnet. Det är 
svårt för organisationerna att konkret veta vilka uppgifter som är personlig data eller inte, 
vilket visat sig på både fallföretag A och B. För fallföretag B har det även varit en utmaning 
att veta i vilken grad den nya lagen kommer påverka just deras verksamhet samt hur de ska 
kunna konkretisera utmaningarna de ställs inför till att senare bli vardagsuppgifter. Då 
fallföretag B är ett företag med en kultur att vara personliga kommer GDPR ge brister i denna 
kultur. Jacobsen (2008) beskriver i detta fall fyra olika förhållande gällande förändring där ett 
av stegen handlar om förändring av organisationens kultur vilket då innebär att normer, 
antaganden eller värderingar förändras. De övriga stegen handlar om att hitta nya sätt att 
utföra en existerande uppgift, förändra i organisationens struktur, samt förändra 
beteendeprocesser. Vilket kan innefatta produktionen, kommunikationen eller beslut och 
lärande. Genom att förhålla sig till dessa förhållanden kring förändring, leder det till ett 
förändrat förhållningssätt till omvärlden (Jacobsen, 2008).  
 
Gikas (2010) beskriver i sin artikel A General Comparison of FISMA, HIPAA, ISO 27000 
and PCI-DSS Standards negativiteten av ökade publikationer kring lagar och standarder och 
därmed diverse ökad dokumentation. Han menar att verksamheter kan känna stress och oro 
över all ny information, samt att uppfylla alla krav som ställs. Detta har visat sig på både 
företag A och B, där de båda som nämndes ovan, haft utmaningar med att veta vad som 
egentligen tillhör kategorin personuppgifter. Detta kan i sin tur skapa motstånd till 
förändringen som ska ske. Spector (2013) har i sin bok Implementing Organizational Change 
listat de vanligaste orsakerna till att människor anger motstånd till förändring, vilket dock är 
en vanlig reaktion. Vanliga orsaker är bland annat: osäkerhet, medvetenhet vilka svagheter 
som finns, rädsla av att mista något som uppskattas, känsla av att bli tvingad till en 
förändring. Likaså har även Jacobsen (2008) vissa orsaker som kan ge motstånd, bland annat 
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en fruktan för det okända, att det krävs extraarbete under en period, inte endast det interna 
som påverkas, utan även externa parter. Det anses inte visats något större motstånd bland 
företagen gällande förändringen. Dock har det blivit mycket extraarbete bland båda företagen. 
För företag A att det under tidens gång blivit allt mer som en vardaglig uppgift som ska lösas. 
Medan det på företag B fortfarande brottas en del med att prioritera rätt uppgifter och rätt 
resurser.    
 
Spector (2013) nämner vissa fällor som är lätt att falla i vid implementering av en förändring. 
En av dessa är att implementeringen påbörjas gentemot system och struktur, och individen 
glöms bort. Detta är även ett av de tips som företag B gav till andra företag eller kommande 
liknande projekt. Vilket var att inte glömma att se projektet som en förändring och inte ett 
IT-projekt, vilket annars lätt kan ske. En anna fälla Spector (2008) beskriver är att missa det 
gemensamma engagemanget. Det är viktigt att i organisationen få ett gemensamt 
engagemang och en gemensam förståelse. Detta har båda företagen arbetat mycket med, dock 
på lite olika vis. Företag A har skapat förståelsen via interna kanaler och workshops. Även 
företag B har arbetat med workshops och interna kanaler, men också via presentationer, 
intervjuer, samt enkätundersökningar. Enligt Spector (2008) är det viktiga i detta att inte falla 
i fällan där verksamheten börjar med olika utbildningar och så vidare, för att sedan när 
förändringen väl sker, så har personerna glömt det dem lärde sig i början. 
 
För lyckad implementering enligt Spector (2013) krävs en tydlig vision och verksamhetsplan 
som styr riktningen på projektet. Likaså ska organisationen vara förberedd med "Mjuka 
faktorer" (utbildning, träning, mognadsgraden i aktuella processer, engagemang hos rätt 
personer, samt ledningens engagemang). Det vill säga att till en början skall en förstudie 
genomföras för att skapa en vision och sedan skall de mjuka faktorerna behandlas. Artikeln 
Leading change why transformation efforts fail skriven av John Kotter (2007) tar upp en 
viktig sista punkt i sin studie för en lyckad förändring, nämligen att förankra nytt tillstånd i 
organisationskulturen.  
 
Enligt företag A är detta något nytt som ska implementeras, det är nytt för alla och ingen vet 
riktigt hur det kommer fungera eller påverkas. Därav kommer projektet inte avslutas samma 
dag som lagen träder i kraft. Vissa processer och arbetsmetoder kommer, när lagen varit i 
bruk ett tag, troligtvis behöva ändras och justeras för att få det så bra som möjligt.  
 
5.9.3.1 Tabell 7. Teori/ tidigare forskning uppföljning 
Tabell med teorier och tidigare forskning kring uppföljning. 

Område Teori / tidigare forskning Källa 

Göra om/ gjort 
bättre 

- Få personalen engagerade 
- Förankra nytt tillstånd i organisationskulturen 
- Var här och nu i förändringen. En ledare kan 
inte vara i en annan fas av förändringen utan 
måste vara på samma fas som de anställda 
 

(Jacobsen, 2008), (Kotter, 2013) 
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Utmaningar - Mycket informationssäkerhets 
dokumentation 
- Stress över att tillgodose alla krav 
- Rädsla över all ny information  

(Gikas, 2010) 

Lärdom - Uppdaterad information kring 
informationssäkerhet, med förhoppningar 
att säkra personers integritet i större 
omfattning.  

(Gikas, 2010) 

6. Diskussion  
I detta kapitel diskuteras resultatet och genomförandet av undersökningen. Avsnittet är 
uppdelat i en resultatdiskussion och en metoddiskussion. 

 

6.1 Resultatdiskussion  
 

6.1.1 Förstudie 
Liksom PwC (2018) skriver är det viktigt att lägga mycket tid på förstudien. Förstudien 
innehåller många olika delar som är avgörande för att ett projekt ska gå vägen. Båda 
fallföretagen har gjort en genomarbetad förstudie. Inom förstudien ingår en viktig del som 
samtliga teorier uppger, nämligen att involvera människan i förändringen. För att genomföra 
en implementering av en förändring krävs det en beteendeförändring. De som jobbar inom 
organisationen måste vara involverade för att ett resultat ska nås eftersom nya arbetsprocesser 
behöver implementeras för att uppfylla dataskyddsförordningen GDPR. Både för fallföretag 
A och B kände verksamheten till metoder sedan innan. Både kända implementeringsmetoder, 
men också metoder som de jobbat med tidigare. PwC (2018) och Swedish Standards Institute 
(2018) rekommenderar både företag, myndigheter och organisationer som ska implementera 
GDPR att börja med en GAP-analys. Dessa metoder har inte använts av någon av de två 
fallföretagen. Fallföretag B köpte ett färdigt GDPR-koncept, men för dem har det inte varit 
till stor nytta. Det var en stor del av konceptet som inte gick att applicera på deras 
verksamhet, och egna metoder användes för att komplettera. Som tidigare nämnts har båda 
företagen lagt ner mycket tid på förstudien, vilket de anser vara en bidragande faktor till att 
projektet har gått bra. Dock anser vi att fokuset inte enbart bör ligga på beteendeförändring. 
Att få med sig hela organisationen i förändringen är enligt Spector (2013) en nödvändighet 
för en lyckad förändring. Enligt PwC (2018) och Swedish Standards Institute (2018) har dock 
viktiga delar missats vid implementeringen av GDPR. Enligt författarna är en riskanalys extra 
viktigt vid GDPR eftersom det är något nytt för alla. För att planera vid eventuella risker är 
det därför nödvändigt att genomföra en analys.  
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Del Rowes artikel Businesses Need to Know GDPR (2018) visar på att det är fördelaktigt att 
skapa en projektgrupp innan projektet startar. Empirin som är insamlad på fallföretagen visar 
på att den teorin stämmer. Projektstarten sker också snabbare ifall man skapar en 
projektgrupp som driver teamet istället för en person. En slutsats man kan dra av det är att det 
är enklare att få igenom en förändring ifall man redan innan väljer en projektgrupp istället för 
att utse en person. Det tar längre tid att sprida budskapet och alla delar för att kunna starta 
upp projektet.  
 
6.1.2 Genomförande 
När ämnet är okänt är det bra att gå efter kända och företagsanpassade metoder istället för att 
köpa något färdig-paket från konsultfirma. Ingen vet hur din verksamhet fungerar och vad 
som passar bäst för den. Båda fallföretagen har varit på utbildning. Fallföretag A genomförde 
en utbildning som bestod av sex olika tillfällen. Fallföretag B deltog på ett seminarium för att 
öka sin förståelse för GDPR. Båda företagen var mycket nöjda över att deltagit på dessa 
utbildningstillfällen. Just i detta fall med GDPR är det extra viktigt att försöka hämta in så 
mycket information som möjligt, eftersom det är något helt nytt.  
 
Att implementera GDPR tar mycket tid från de ordinarie uppgifterna - därför är det 
fördelaktigt att göra som fallföretag B gjort och plocka någon person från någon avdelning. 
Om man plockar en person från varje avdelning blir det inte lika stor effekt för de dagliga 
arbetsuppgifterna. På så sätt sprids också budskapet automatiskt inom avdelningarna. 
Fallföretag A har en person som jobbar med GDPR på heltid. Där blev det lite extra arbete 
eftersom projektledaren fick lägga ner mer jobb på att själv sprida budskapet inom 
verksamheten. Efterhand involverades även andra i projektet, och då plockades dessa från 
olika avdelningar. Fördelen med en specifik person som på heltid arbetar med projektet, är att 
det skapar mer struktur, alla övriga berörda vet att det är denna person de bör gå till om det 
undrar något. Där finns alltid en person som ser till att projektet går framåt. Det är denna 
personen som har ansvar för att de går i mål. På så sätt minskar även risken för 
missuppfattningar och att vissa personer får en typ av information, medan en annan grupp 
innehar något annat.   
 
Som ovan nämnt menar Spector att det är en nödvändighet att få med sig hela organisationen 
för att skapa en lyckad förändring. Detta är något som fallföretag B anpassat mer gentemot 
företag A. Företag B har delat in projektet i olika huvudområden, vilka är de olika 
avdelningarna i organisationen. Företag A har som sagt en person som på heltid arbetar med 
projektet och samlar information på avdelningarna utefter behov. Att göra som företag B och 
dela upp områdena utefter avdelningar skapar automatiskt en delaktighet i hela 
organisationen. Medan det i företag A endast blir en delaktighet bland de delar som berörs. 
Vissa avdelningar får då mer information och en större medvetenhet och vissa mindre. På 
företag B måste alla ta sitt ansvar, alla får samma information och medvetenhet.   
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6.1.3 Uppföljning 
Ämnet kring GDPR är nytt för alla, vilket gör det svårt att säga vilket sätt som är bra eller 
dåligt för att på bästa sätt implementera. Svaret kommer egentligen inte fram förrän lagen 
trätt i kraft och varit i bruk ett tag. Inte heller teorierna kan svara på vad som fungerar eller 
inte. Men det finns ändå teorier, tidigare forskning och konsultfirmor till hjälp för att försöka 
vägleda organisationer och verksamheter i rätt riktning. Något som tidigare forskning påvisat 
när det gäller att implementera nya lagar är att det blir mycket ny dokumentation att hantera. 
Detta visade även den insamlade empirin. Det var från början mycket ny information för 
företagen att själva läsa in sig på, för att sen sprida detta vidare i organisationen. Båda 
företagen tyckte det va ett komplext ämne och svårt att veta hur detta kommer påverka. När 
det sedan fått en större inblick skapades ännu mer dokumentation både internt och externt ut 
till kunderna. Vilket i sin tur leder till att kunderna också får mer dokumentation att hantera. 
Teorier och forskning visar att detta kan skapa rädsla och stress för att kunna tillfredsställa 
alla dessa krav och hantering av dokumentation, dock är det inget som visade sig via empirin. 
(Gikas, 2010) 
 
Spector (2013) menar att mycket tid bör läggas på förstudien. Han menar att en lyckad 
implementering av förändring kräver en tydlig vision och en verksamhetsplan som styr 
riktningen. Även att vara förberedd gällande både teknik och “mjuka faktorer” så som 
utbildning, se över aktuella processer, samt engagemang hos rätt personer. Detta är något 
båda företagen gjort, men även något de vill tipsa om till andra företag och för kommande 
liknande projekt. De båda företagen sökte till en början information och gick på olika 
utbildningar, de har även utfört en kartläggning för att öka förståelsen, samt delat upp 
projektet i olika avdelningar för att skapa engagemang hos rätt personer. Företag A valde att 
dela upp via externa och interna delar, medan företag B istället gjorde en uppdelning via 
avdelningarna i verksamheten. Som Spector (2013) beskriver är det nödvändigt att få med 
hela organisationen för att lyckas med implementeringen. Genom att skapa förståelse, skapa 
medvetenhet och deltagande, är det mindre smärtfritt att implementera en förändring i en 
organisation. Detta är även något företag A valt att sprida vidare till andra företag. Att skapa 
en förståelse, sprida information bland alla avdelningar och att alltid kommunicera med 
varandra. 
 
Likt Gikas (2010) beskriver som nämnt ovan, medför nya lagar, förordningar och standarder 
mycket ny dokumentation att hantera. Detta har även varit de största utmaningarna för både 
företag A och B. Det har enligt företagen varit ett komplext ämne att läsa in sig på, det har 
varit svårt att veta i vilken utsträckning lagen berör organisationen, samt vilka uppgifter som 
är personlig data eller inte och även hur dessa nya aktiviteter och processer ska konkretiseras 
till vardagsuppgifter. Gikas (2010) ser detta endast som negativt att nya lagar och standarder 
tillkommer, men den insamlade empirin visar även på lärdomar som tillkommit. Företag A 
har lärt sig att bättre hantera en större förändring, samtidigt som de hittat ytterligare 
förbättringar i organisationen i samband med detta projekt. Enligt författarnas tycke, krävs 
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det även viss uppdatering av lagar och förordningar. Förändringen av det digitala samhället 
medför att även lagar behöver anpassas för att säkerställa den personliga integriteten.  
 
6.1.4 Resultat kopplat till tidigare forskning  
Adolfsson och Lundholm (2017) har tidigare genomfört en studie inom GDPR som vår 
studier bygger vidare på. Deras forskning handlar om fyra företag och förändringarna de står 
inför samt hur de arbetar med de nya kraven som GDPR innebär för dem. Det som skiljer 
våra studier åt är att Adolfsson och Lundholm undersökte förberedelsefasen medan vår studie 
går in på implementeringsfasen. Rapportens resultat visar sedan vilka företag som börjat 
arbeta med de kraven och hur långt de kommit i sitt arbete med dataskyddsförordningen. 
Båda våra studier delar samma syfte, nämligen att vägleda andra företag i hur de bör arbeta 
med dataskyddsförordningen (Adolfsson, 2017). Vår studie bygger också vidare på Tankards 
forskningsartikel What the GDPR means for businesses (2016) liksom Del Rowes artikel 
Businesses Need to Know GDPR (2018). Vår forskning skiljer sig dock mot denna på så sätt 
att vår studier undersöker hur två företag gått tillväga liksom Adolfsson och Lundholms 
studie gör likaså.  
 
Angelica Rännare (2017), har undersökt vilka utmaningar och påverkan den nya 
dataskyddsförordningen GDPR har på en organisation och dess system. Det som skiljer vår 
studie åt jäntemot denna är att en avgränsning gjorts på det specifika kravet privacy by 
design, som är en filosofi, angående hur “inbyggd integritet kan användas för att skydda och 
bygga in den personliga integriteten i system. Genom detta får författaren information kring 
hur organisationen förbereder sig och hur det gör för att uppfylla kraven som ställs. Resultatet 
av undersökningen genererade i rekommendationer kring hur företaget ska stärka sitt 
informationssäkerhetsarbete ytterligare (Rännare, 2017). Resultatet i sig skiljer sig inte lika 
mycket mot vår studie, utan vår genererade liksom denna forskning olika rekommendationer 
men med inriktning på implementering av GDPR.  
 
Renaud och Shepherd skriver i sin vetenskapliga forskningsartikel GDPR: its time has come 
(2018), att information gällande GDPR bör anges i en sekretesspolicy. Detta resultat stämmer 
till viss del överens med resultatet från denna studie, då ett av de undersökta företagen i viss 
mån valt att utföra en typ av sådan sekretesspolicy. Dessa har valt att i en dokumentation 
beskriva, just det Renaud och Shepherd säger ska anges i en sekretesspolicy, bland annat 
vilken data som samlas in, vem som ska kontaktas för att ta bort och justera etcetera. För att 
få fram vilken information som bör finnas med, krävs visst förarbete. Studien i denna rapport 
kan vara till hjälp för att få tips på vad som bör tänkas på i ett sådant typ av arbete.  
 
Fredrik Anteryd beskriver i sitt examensarbete Information Classification in Swedish 
Governmental Agencies: Analysis of Classification Guidelines (2015) om 
informationsklassificering som kort innebär olika riktlinjer som ska följas för att hantera 
känslig information bland statliga myndigheter. Anteryd har undersökt 245 statliga 
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myndigheter och hur pass väl de följer dessa riktlinjer. Den största skillnaden i förhållande 
till vår studie är att informationsklassificering inte är ett krav, utan mer rekommendationer för 
att hantera känslig information. GDPR som beskrivs i vår studie är en lag och måste följas, 
vilket annars kan leda till böter. Däremot skulle Anteryd forskning kunna vara en fortsättning 
på vår studie. För att undersöka om dessa tillvägagångssätt vi fått fram i vår empiri, var bra 
eller mindre bra, om personuppgifterna hanteras med säkerhet, kan en 
informationsklassificering som Anteryd beskriver användas.   
 
I artikeln A General Comparison of FISMA, HIPAA, ISO 27000 and PCI-DSS Standards 
påpekar Gikas (2010) negativiteten kring den ökade dokumentationen som medför när en ny 
lag träder i kraft och att verksamheter därmed kan känna ökad stress. Att dokumentationen 
ökar visar sig även i denna studie, dock påträffas den inte som direkt negativ. 
Dokumentationen som tillkommer för företag i denna studie används för att underlätta i 
arbetet, både internt och för kunder. För att individer på egen hand ska kunna följa vissa 
riktlinjer och utföra vissa uppgifter självständigt, vilket medför mindre arbete för både 
företag och kunder, vilket i sin tur minskar stressen. Gikas utgår ifrån fyra olika enheter i sin 
undersökning, där han jämför, diskuterar och även ger förslag till modeller utifrån dessa. 
Vilket skiljer sig gentemot vår studie, där vi undersöker hur verksamheter faktiskt går 
tillväga, utan att avgränsa oss till någon typ av metod eller modell. Gikas är negativ till alla 
nya lagar som träder i kraft för att säkra information av olika slag, han menar att det istället 
blir en stress att förändra organisationen, för att uppfylla kraven och se bra ut utåt. Det är 
många som använder kostsamma lösningar för att i slutändan kanske misslyckas och utsättas 
för exempelvis hackerattacker ändå. Empirin i denna studie kan ge kunskap om negativiteten 
bland införandet av nya lagar är lika stor som Gikas beskriver bland företagen i sig, eller om 
det även finns positiva aspekter också.  
 
6.1.5 Övriga aspekter  
GDPR har inte implementerats fullt ut ännu och därför ger studiens resultat ingen fullständig 
bild. Däremot så är det en bra vägledning för andra företag för att se hur dessa två fallföretag 
gått tillväga inom implementeringsfasen. Resultatet vi fått fram kan inte generaliseras fullt ut 
eftersom alla företag fungerar olika och denna studie är avgränsad till två fallföretag. 
Däremot kan forskningen användas som vägledning till andra företag.  
 
Problematiken med GDPR är att förordningen är ny för alla. Det finns inte ens konsulter att 
anlita som tidigare genomfört implementation av GDPR. Utifrån de två fallföretag vi 
undersökt, har vi kommit fram till att en lyckad implementering innebär att använda kända 
metoder, gå utbildningar för att få förståelse för ämnet samt plocka resurser från olika 
avdelningar inom organisationen för att skapa delaktighet och medvetenhet. En annan 
problematik med att GDPR införs är att det skapar extra arbete, tid och resurser. Dock är det 
något som behövs utföras då samhället ständigt utvecklas. Även så den digitala tekniken och 
möjligheterna för vad som kan göras via digitala medier och med det ökar även riskerna kring 
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säkerheten. Därför är det viktigt att denna lag uppdateras och följer med i dagens utveckling 
för att stärka framförallt den personliga integriteten. Genom denna studie ges tips och 
exempel på hur företag kan gå tillväga för att implementera metoder för att stärka integriteten 
i en verksamhet, om det så rör sig om GDPR eller någon annan förändring som behöver ske.  

6.2 Metoddiskussion  
I denna studie var det enligt oss skribenter ett bra val att använda en deduktiv ansats eftersom 
GDPR är ett område som vi inte har nog av kännedomen om för att kunna genomföra en 
induktiv ansats. Att samla in empiri genom kvalitativa intervjuer har givit oss intressant 
empiri eftersom dem genomfördes på ett semistrukturerat sätt. Det har varit en bra bas att 
intervjua en projektledare och en projektdeltagare från varje fallföretag. Intervjuerna 
genomfördes över Skype eftersom företagen inte hade något konkret att visa på plats. Något 
vi tänkt på nu i efterhand är att det skulle varit bättre ifall intervjuerna genomfördes på plats 
så att ytterligare observationer kunnat genomföras. Både att observera omgivningen liksom 
att observera kroppsspråk under intervjun. 
 
Ifall skribenterna skulle ändra upplägg på studien hade en kvantitativ studie kunnat 
genomföras istället för kvalitativ. Istället för att intervjua två företag hade det istället skapats 
ett frågeformulär och därigenom samlats in data från flera företag. Det hade gjort studien mer 
generell. Däremot har det varit mer intressant för oss skribenter att gå in på djupet på två 
fallföretag med ett intensivt upplägg. Eftersom det givit mer djupgående kunskap till oss som 
genomfört studien. Det var också enklare att ta fram ett ramverk innehållande teorier, 
metoder och verktyg därefter.  

6.3 Teoridiskussion 
Ämnet kring GDPR kräver en implementering av en ny lag, samtidigt som en större 
förändring sker i verksamheten för att anpassa därefter. Studien syftar på att undersöka hur 
implementeringen av denna förändringen utförts på två olika företag. Enligt Beynon-Davies 
(2013) innebär implementering olika aktiviteter som att arbeta i grupp, utbildning och 
användaracceptans, samt att intressenterna är involverade. Både företag A och B uppfyller 
dessa. Båda företag valde att gå en utbildning i början av projektet, de har arbetat mycket 
med att skapa en förståelse i verksamheten för att lättare acceptera förändringen. Det har även 
krävts mycket arbete i grupp då båda företag valt att dela in projektet i olika delar. Dock 
valde företag A att endast ha en person som bär huvudansvaret för hela projektet och delar i 
sin tur ut uppgifter till övriga delar. Företag B styr istället projektet utifrån var avdelning för 
sig. Att implementera en förändring kan innebära risker att hamna i så kallade 
förändringsfällor. Det kan vara att individen och det gemensamma engagemanget glöms bort 
samt att steget kring utbildning hamnar tidigt i processen, vilket gör att det i slutet glöms bort 
(Spector, 2013). Empirin visar inte att något av företagen konkret hamnat i dessa fällor. Då 
det ofta påpekar vikten av att skapa förståelse och engagemang. Dock har företag A tidigt 
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påpekat för exemplis kundservice att arbeta på ett visst vis, vilket ökar risken för att det 
arbetssättet glöms bort när lagen träder i kraft.  
 
Kotter (2007) nämner i sin teori vikten av att skapa en vision för förändring, att visa vägen 
och samtidigt visa en vision för att förändra beteendet hos de anställda. Enligt skribenternas 
observationer fanns tydligare visioner på företag A gentemot B. De har som tidigare nämnt 
en heltidsanställd för att styra projektet. Där denne har en vision att uppnå alla krav innan 
lagen träder i kraft, samtidigt som personen hade en vision att leda anställda. Dels utföra 
workshops för att skapa en förståelse, men även att alltid finnas tillgänglig i det fortsatta 
arbetet i projektet och dess förändringar det medför. Företag B brottas fortfarande med hur de 
skulle fördela tiden bland resurserna, då flera resurser behövdes på flera ställen. Då projektet 
var uppdelat bland de olika avdelningarna, finns risken att varje avdelning skapat sin egen 
vision. Där fanns heller ingen person som specifikt såg till att projektet styrdes i rätt riktning, 
utan projektet utfördes i samband med flera andra projekt. En annan del Kotter (2007) 
beskriver är att ledaren för projektet ska vara i samma fas som de övriga. Den del 
skribenterna ansåg som uppfyllde detta, var intranätet företag A använde sig utav. På detta 
intranät kunde de berörda hela tiden följa projektets gång, vad som ska göras och vad som är 
gjort. Ur ett informationslogistiskt perspektiv är detta ett lyckat moment, då informationen 
når rätt person samtidigt som alla berörda få ta del av samma information.  
 
Spector (2013) beskriver att en kombination av Kurt Lewins teori Unfreezing- Moving- 
Refreezing (Lewin, 1997), Organizational Development, Process-driven förändring samt 
Task alignment skapar en vägledning för att implementera en förändring. Ingen av vardera 
företag kan konkret säga att det använt en specifik teori eller metod för att på bästa sätt lyckas 
med förändringen. Dock kan skribenterna utefter analys av empirimaterial och teorier se att 
företagen likväl använt en kombination av olika metoder för att anpassa utefter 
förändringssituationen.  

7. Avslutning  
I följande avsnitt presenteras en slutsats och sist förslag på fortsatt forskning.  

 
I denna kvalitativa undersökning har intervjuer utförts hos två fallföretag för att undersöka 
hur dem har gått tillväga i implementeringen av GDPR. Syftet var att besvara följande 
frågeställning: 

 
– Vilka tillvägagångsätt har använts för att implementera den nya dataskyddsförordningen på 
två fallföretag - En jämförelse mellan teori och empiri.  
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Studien kring implementering av GDPR grundar sig i tillvägagångssätten för två fallföretag. 
Vårt syfte med undersökningen är att undersöka hur två fallföretag arbetat för att 
implementera GDPR i sin organisation. Vad tidigare forskning rekommenderar gentemot de 
två fallföretagens sätt att arbeta vid denna förändring och på så sätt ge lärdom till andra 
företag vid liknande projekt. Denna studie bidrar med vägledning och kunskapsbidrag till 
andra företag som ska genomgå en liknande implementering av förändring i sin organisation. 
Genom denna studie ges tips och exempel på hur företag kan gå tillväga för att implementera 
metoder för att stärka integriteten i en verksamhet, om det så rör sig om GDPR eller någon 
annan förändring som behöver ske. Gikas (2010) påvisar en negativitet gentemot nya lagar 
och förordningar, att det skapar mycket ny dokumentation som i sin tur kan skapa osäkerhet 
bland personalen. Studiens resultat visar både teoretiska samt empiriska aspekter på hur detta 
kan undvikas. Spector (2013) beskriver i sin litteratur om teorin kallad organizational change. 
För att lyckas med en förändring bör du fokusera på de anställdas beteende, med fokus på tre 
olika perspektiv, strategic, purposeful och behavioral. Målet med dessa perspektiv är att 
stödja och bibehålla prestandan och anpassa beteendena efter förändringen. Genom 
anpassning utefter personalens behov formas förändringen och det uppstår då lättare bättre 
prestanda och resultat. Beteendeförädningens fokus ligger i att motivera de anställda på alla 
nivåer, samtidigt som förändringen av beteende sker på ett hållbart och anpassat sätt. 
Resultatet via den empiriska informationen visar att detta kan ske via olika workshops samt 
interna kanaler som alla har tillgång till. Alla blir då delaktiga och det anpassas utefter 
personalens behov.  

 
Genom kvalitativa intervjuer på Fallföretag A och Fallföretag B studerades 
implementeringsfasen av GDPR på de båda företagen. Problematiken med GDPR är att 
förordningen är ny för alla. Det finns inte mycket tidigare forskning eller teorier som påvisar 
hur den nya förordningen bör implementeras eller hur man bör arbeta för att uppfylla de nya 
krav som tillkommer. Adolfsson och Lundholm (2017) har tidigare genomfört en studie inom 
GDPR. Deras studie handlar om fyra företag och förändringarna de står inför samt hur de 
arbetar med de nya kraven som GDPR innebär för dem. Liksom många andra tidigare studier 
ligger då fokus på förstudien och inte på genomförandet av implementeringen. En annan 
problematik med att GDPR införs är att det skapar extra arbete, tid och resurser. Dock är det 
något som behövs utföras då samhället ständigt utvecklas.  

7.1 Slutsats 
Utifrån de två fallföretag studien utgått ifrån är slutsatsen att en lyckad implementering av 
nya lagar kan genomföras med hjälp av en modifierad implementeringsmetod som studiens 
författare kommit fram till. Denna metod grundar sig i Lewins (1997) implementeringsteori 
Unfreezing- Moving- Refreezing. Enligt Lewin är det viktigt att hantera beteendeförändringar 
bland enskilda medlemmar i en grupp. Under denna fas bryts medarbetarnas vanor och 
förståelse för situationen uppdagas. Genom att plocka resurser från olika avdelningar inom 
organisationen skapas delaktighet och medvetenhet. Under Unfreezing-fasen visade studiens 
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resultat på att det andra företag också bör ta med sig till liknande projekt är att lägga mycket 
tid på förstudie, samla information både internt och externt för att skapa förståelse inom 
ämnet det rör sig om. Skapa engagemang bland personalen, vilket även det ger större 
förståelse, samt att individerna känner delaktighet, vilket skapar mindre motstånd mot den 
kommande förändringen. När alla dessa steg genomförts är det dags för “Moving” där flyttas 
perspektivet från ett till ett annat och beteendemönstret förändras. Under implementering av 
en ny lag genomförs en organisatorisk förändring och därför är det viktigt att efter situationen 
ändrats, skall organisationen anpassas efter de ändringar som gjorts. Här bör organisationen 
genomföra utbildningar för att få förståelse för ämnet samt uppdateras kring att arbetssättet 
uppfyller lagen. Sista fasen är “Refreezing” där låses de fast som skett i tidigare faser. 
Organisationen får nytt arbetssätt där de stadgar sig i de nya, det som implementeras.  
 

7.2Förslag till fortsatt forskning 
Då lagen ännu inte trätt i kraft har fokus i denna undersökning endast bestått av hur företag 
gått tillväga. Fortsatt forskning bör undersöka hur dessa tillvägagångssätt faktiskt fungerat. 
Vad som fungerat bra och mindre bra. Vad företagen tycker om den nya lagen. Att fortsätta 
följa företagen i denna studie och bygga vidare hade givit intressant information kring hur väl 
metoderna som beskrivs verkligen fungerar. Ett andra förslag på fortsatt forskning är att 
genomföra en kvantitativ studie. Istället för att intervjua två företag angående 
tillvägagångssättet av implementeringsfasen av GDPR, göra ett frågeformulär och samla in 
data från flera företag. Det hade resulterat i en mer generell studie och på så sätt hade 
validiteten och reliabiliteten ökat. En jämförelse mellan de olika svaren på formulären hade 
sedan givit ett konkret svar på vilken metod som använts mest samt vilka som lyckats bra och 
mindre bra. Ytterligare steg i fortsatt forskning är att studera uppföljningsfasen. Företag och 
verksamheter har då gått igenom alla steg i projektet och arbetat utefter detta under en tid. 
Studien skulle då visa om metoden och tillvägagångssättet även fungerar långsiktigt. Ifall 
implementeringen fungerat som de tänkt hela vägen, eller om de behövt ändra och 
omformulera vissa delar.  
 
Fortsatt forskning kan också innebära ytterligare avgränsning och endast studera hur 
beteendeförändringen fungerat samt hur övrig personal påverkats av den nya lagen. Kanske 
har det uppkommit motstånd som inte visade sig i denna studie. Var personalen tillräckligt 
medveten om förändringen för att förstå, eller hade ytterligare medvetenhet behövts för att 
lyckas ännu bättre?  
 
Att implementera en ny lag sker inte var dag i en organisation, därav kan en undersökning 
utföras för att undersöka mer konkret ut företagets synvinkel. Om de fått tillräckligt mycket 
information för att lyckas på bästa sätt eller är det något, i detta falla datainspektionen, 
behöver göra bättre för att underlätta för företagen. Denna undersökning visar att det var 
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komplext och mycket information handlade om att tolka rätt. Vad kan inspektionerna och 
myndigheterna göra för att det inte ska uppstå informationsassymmetri och samtidigt vara 
säkra på att alla företag och organisationer får samma information?  
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- Har ni drivit projektet på egen hand eller anlitat konsulter? 
 

- Har ni använt någon speciell metod eller verktyg? 
 

- Varför valde ni just dessa (bakgrund)? 
 

- Extra resurser i form av personal? Eller tagit personal som redan jobbat där och satt in 
i en grupp. 
 

- Har det tillkommit stora förändringar? 
 

- Hur har i så fall övrig personal påverkats av det? 
 

- Hur har ni rent konkret gått tillväga? 
 

- Har mycket tid spenderats på projektet? Ungefär hur mycket? 
 

- Krävdes det mycket förarbete? 
 

- Hur stora delar av verksamheten berörs av GDPR? 
 

- Har ni gått någon utbildning för att få information gällande lagen? 
 

- Har ni gjort en kortsiktig eller långsiktig lösning för GDPR? 
 

- Vad har varit bra och mindre bra?  
 

- Om ni ser tillbaka på det ni gjort, hade ni kunnat gjort något annorlunda för att 
underlätta arbetet?  
 

- Vilka har varit de största utmaningarna?   
 
2. Kategorisering företag A 
 
Aktiviteter för att starta projektet / förstudie 

- På egen hand söka kunskap och börja prata om det och på så sätt förankra ämnet, för 
att sprida kunskap. 

- Projektledaren upptäckte snabbt att det var beteendet som måste förändras för att 
kunna genomgå arbetsprocessen och förändringen.  

Kolla upp modell kring beteendeförändring! 
- Började med beteendeförändring - prata mycket om detta - skapa en informationsbank 

på intranätet. 
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- Hade därefter presentation på avdelningsnivå, första ganska stor avdelning, men svårt 
att ta till sig alla lagar då ämnet är komplext. Ändrade då taktik och hade istället 
mindre grupper så man kunde diskutera. Grupper om 4-8 personer. Når människor på 
ett annat sätt genom små grupper och diskussioner, då uppmärksammas ämnet mer.  

 
Ansvarig för varje produkt har bollat ideér med projektledaren, sedan tagit det vidare. Så jag 
har lagt ganska mycket tid, men det har varit utbildande. Mycket diskussion och bolla ideér, 
inget specifikt för förstudie. Mycket att nu har jag förstått det här, det här är min tolkning, hur 
ska jag applicera det på min del av programmet? Då tänker jag att vi borde kunna göra såhär, 
så frågar man projektledaren och mina kollegor, hur ser ni på det? Uppfyller vi GDPR om vi 
gör si eller så. Gör vi på liknande sätt i hela programmet så inte kunden tycker vi beter oss 
jätte annorlunda beroende på var i programmet man är.  
 
Projektets delar 

- internt (När företag A är personuppgiftsansvarig och behandlar anställdas uppgifter, 
konsulters uppgifter samt kunduppgifter som företag A är ansvariga över, ärenden, 
utbildning) 

- externt (Produkter där företag A är personuppgiftsbiträde, all den information som 
finns i vårt program är vi biträdande för men kunderna är själva ansvariga över 
produkterna.  

- avtal (Finns överallt, påverkar de andra kategorien på olika sätt. Avtal behöver skrivas 
om eftersom det ställer större krav på transparens än vad PUL gör.) 

- utbildning (förankra information, ha workshops, diskutera vad man faktiskt behöver 
göra, skapa förståelse och sprida budskap. Men också att hon själv i rollen som…. 
gick utbildning i ämnet för att få mer kunskap.) 

 
Personuppgiftsbiträde: (kan välja ut detta) företag A i många fall i lagen i dess program. Där 
kunden beställer, dem vill ha bokföringen i ett system och då väljer de att anlita Företag A till 
detta, då är de fortfarande ansvariga för informationen och hur länge den får vara kvar osv. 
De tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna ligger på företag A, vilket innebär hur 
lagringen ska ske, är datan krypterad, är kommunikationen krypterad, vilka har behörighet till 
datacentret, hur jobbar man internt med det här. Vid support så bör man ibland ta del av 
kundernas program och se att det finns behörighetsstyrning och kontroll. De oranisatoriaka 
och tekniska åtgärderna.  
Personuppgiftsansvarig: juridisk organisation, inte en individ, som är ansvarig av 
behandlingen, det är dem som ska gå ut med information i en person vars uppgifter man 
registrerar, ha koll på sina uppgifter, veta syfte, laglig grund man har baserat det på, alla 
grundläggande principer som GDPR står för.  
Kunden kallas den registrerade: personen vars uppgifter man behandlar.  
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Jobbade med dessa olika delar, där kunderna var väldigt viktiga eftersom företaget inte 
överlever utan kunder. Kunder prio ett tillsammans med utbildning som är viktigt för att få 
något annat att hända. 
Vissa grupper behöver mer information och där jobbar vi mer med ansvariga för varje 
produkt ( projektledare). Samordnar nya saker som ska in i programmet, om befintliga 
funktioner behöver rättas till men även yttre krav som gpr (GDPR?) och samordna och 
prioritera till utvecklings teamen. Arbeta nära då de verkligen behöver förstå, kan inte själv 
sätta sig in i alla program. Alla som är specialister inom sitt område behöver förstå gdpr så 
pass mycket att de kan säga vad som ska göras alla.  
Återkommande möten. Utgått från det viktigaste bitarna, rättigheterna, måste ha funktioner 
för det men kan inte bestämma vad kunderna ska göra och inte göra, eftersom det är deras 
ansvar att följa lagen efter deras situationen och deras bransch, eftersom det kan variera 
väldigt mycket.  
 
Nuläge 
Grundläggande rättigheter som man ska kunna genomföra är registerutdrag vilket innebär att 
du ska kunna få ett utdrag över alla personuppgifter som finns i systemet om en person. Löst 
genom exporter och filer vilket format som är läsbart i olika system. Också tittat mycket på 
radering och anonymisering i vissa fall vill kunden ha kvar anonymiserade uppgifter för att 
kunna göra statistikuppföljning för att kunna gå tillbaka för att se vad som hänt, medan de 
kanske inte behöver dessa uppgifter i leverantör- och kundregister, men behöver kanske ha 
kvar uppgifterna för bokföringen i sig eftersom det finns fler lagliga grunder som följas, 
exempel bokföringslagen, rättslig förpliktelse som gör att den måste följas och man då ej 
radera uppgifterna inom 7år ex. Måste som personuppgiftsbiträde ha funktionerna för våra 
kunder ska kunna uppnå lagen som det är väldigt mycket fokus på den senare tiden samtidigt 
som fokus ligger på mycket avtal. Behöver även få avtal med kunder där vi behöver 
personuppgiftsbiträdetavtal som genom transparens och tydlighet, måste påvisa att man följer 
allt. Inte bara att skriva ett avtal utan måste också synka med de andra avtalen, måste finnas 
informations som man behöver hänvisa kunden till. Måste gå igenom alla program och veta 
exakt vilka personuppgifter som kan förekomma överallt. Fritextfält kan kunden välja att 
skriva in personuppgifter i, då måste vi ha med att det kan förekomma personuppgifter där i. 
Gjort en registerförteckning där vi har köpt in ett system för att kartlägga alla uppgifter för att 
utifrån de se vilka olika åtgärder som behöver göras, och nu är dem på fasen att åtgärda saker.  
 
Avtal, se dataporttabilteten, ansvarig för produkten har tagit över registerutdrag och radering 
samt anonymisering, där vi även valt att se data portabiliteten som är en del av 
registerutdraget. Finns mycket praxis på hur det ska hanteras och som man säger enligt lagen 
ett maskinläsbart format som ska kunna tas ut med de här uppgifterna. Det ska branschen ta 
fram och det ska va branschstandard. Så pass nytt och folk har ej börja jobba enligt det sättet, 
därför svårt att veta vilken denna branschstandard ska vara, det registerutdraget vi har är en 
jpg-fil, vilket kan läsas in i excel eller vanliga anteckningar vi tycker det är good enough tills 
vi vet vilket som ska vara det maskinläsbara formatet för vår bransch.  
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Tillvägagångssätt 
Dela upp saker och ting. Anledning till att dela in för att lättare att kategorisera på något sätt, 
lättare se mål och roller inom olika områden. Baserat de lite på för att skapa förståelse för de 
olika rollerna (biträde osv) Göra en förstudie och kartläggning är de största bitarna. Mycket 
tid på förstudien och betenndeförändring. Hitta många olika exempel. Jobbar mycket agilt, 
vilket gör att man jobbar mycket likadant.  vilket gör att man börjar i en ände och sen gör en 
annan sak, och därefter går tillbaka och göra något lite bättre. 
Exempel på detta är presentationen inför alla sedan märkte att det inte fungerade så bra och 
ändrade då till fokus på workshops.  
 
Projektledaren har utbildat resterande personal i vad gdpr är, så dem har förståelse. Sen har 
det varit upp till ansvarig för produkten att applicera den kunskapen på de områden som 
denne ansvarar för. När de väl kommit dit, att “så här borde vi göra”, har de haft diskussioner 
mellan ansvarig för produkten och dess kollegor. För att det ska bli enhetligt i programmen 
diskuteras det kring en övergripande plan på. Sen när de har bestämt sig tar den ansvarige för 
varje produkt det med sitt team och tar det som ett vanligt projekt, det här behöver vi göra, så 
ska det fungera, så löser vi det. Sen kodar dem det, testar det och släpper det till produktion.  
 
Modeller 
Delar från olika verktyg från olika modeller, kombination (eftersom det inte finns någon 
modell man kan använda rakt av). 
Ingen specifik metod eller verktyg. Satt ihop en egen modell utifrån olika verktyg. 
Använde ingen direkt modell, men finns modell man skulle kunna använda, 
beteendeförändring. 
 
Ingen speciell metod, traditionell projekthantering. De har ett mål som ska nås, vilka krav 
finns för att nå det målet, sen har vi kokat ner det till åtgärder som vi ska utföra, sen utfört 
dem och följt upp att de blivit gjorda, alltså mer normal projektstyrning, inte enligt någon 
specifik modell. Verktyg, de har inget dedikerat verktyg, utan har fört i detta i deras befintliga 
verktyg. De har verktyg för intern dokumentation, verktyg för hur de hanterar saker som ska 
utföras, liksom åtgärdsprogram då, jira.  
 
Resurser 
Externa jurister som de diskuterat gällande avtal (inhyrda). Annars har de inte varit fler 
externa. Vill förankra i organisationen istället för att se det som ett sidoprojekt. Försökt jobba 
mer med organisationsstrukturen/projektledningstekniken där man tar olika resurser från 
olika delar av organisationen, haft hjälp från olika håll. Exempel från,  marknadsavdelning, 
utbildningshåll etc 
Projektledaren huvudansvaret, men tagit hjälp av personer från annat håll, någon från varje 
avdelning ger information. Ta hjälp av den ansvarige för varje produkt eftersom hon inte har 
spetskompetensen i deras område 
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(Inte använt konsulter, Sara blev anställd inom företaget och började som projektledare med 
detta. Senare bli en rådgivande part än att supporta.) 
 
Inte för programmen i sig, utan för det som kallas för plattform, som är mer övergripande 
över alltihop. Exempel användarhanteringen.  
 
Utbildning/ personlig förberedelse 
-Utbildningen inom GDPR gick hon i höstas 2017, med sex olika tillfällen där första träffen 
var i oktober och sista i december.  
- Läste utbildning på plats, dataskyddsombunden i praktiken  
http://legalworks.se/dataskyddsombudet-i-praktiken/ 
-Projektet pågått i ett och ett halvt år, började läsa på redan då och tänka på vad det innebar, 
hitta information och lägga upp en tanke på projektet. Lästa lagtexter.  
 
Projektledaren har utbildat de mesta. Vissa har i samband med andra tillställningar varit på 
föreläsningar och liknande, men ingen direkt specifik utbildning eller kurs. Sen har man läst 
mycket på egen hand via länkar etc. Mycket självstudie. Väldigt bra att ha en projektledare 
som delegerar, en person som verkligen har gått in i detta, för det är väldigt abstrakt och svårt 
att ta till sig hela det nya sättet. Bra att projektledaren läst in sig i det, och sen kunnat föra det 
vidare och peka med handen att såhär är det. Är mycket osäkerhet kring gdpr, då det är 
mycket tolkningar.  
 
Påverkan 
Gått bra med människorna gällande förändring, svårt ibland få resurser, men detta är 
kostnader de handlar om på ett annat sätt, man får straffavgifter om man inte följer lagen, 
vilket är skillnad mot PUL. Detta sätter lite fart på folk. Inte varit så mkt motstånd, fattat 
detta är viktigt, kulturen är mottaglig till förändring och även vana vid förändring då det är ett 
innovativt företag. Hade inget intranät, skapade lite motstånd, men sen när de väl var igång så 
blev det bättre, handlar mer om att prioritera tid hos alla. Det gäller att rapportera till 
styrelsen, viktigt att få styrelsen medveten om detta, för att de ska förmedla neråt för vad de 
ska göra och inte göra.  
 
De anställda är själva registrerade i företaget och har personuppgifter lagrade. Hur ska 
personalen jobba utåt kunderna, vad får det göra och säga. Många interna processer som 
behöver tydliggöras ännu mer. Bolag som vuxit på kort tid och inte hunnit med o bli det stora 
bolaget intern, jobbar fortfarande som en mindre organisation och kan saker och ting för man 
pratar med varandra, men när  de börja bli så pass stort så borde ha processkartor kring hur 
man bör jobba, samt tydliga rutiner, som är nedskrivna och visar hur de faktiskt jobbar, där är 
ett jobb man inte riktigt har börjat med. Får prioritera, gjort kartläggningen, färdiga med alla 
åtgärderna var prio ett. Efter tag ser man vad som funkar, hittar nåt bra och korrigera.  
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Säkerheten har alltid varit viktig och prioriterad för oss, men nu har det blivit vissa skillnader, 
måste uppmana våra kunder att inte bara använda användarnamn och lösenord, utan även 
tvåfaktorsautentisering, så man loggar in och bekräftar via en sms-kod, för att säkra upp 
systemet. Där har vi gjort lite ändringar i den hanteringen. 
Sen har vi användarna och deras integritet, har blivit viktigare att vi gör det enklare för 
kunden att förstå hur den hanteras.  
 
Personalpåverkan 
De har blivit prioriterat att anpassa våra program och tjänster för gdpr, de har påverkat då att 
vi har lagt vår tid att utveckla de sakerna, istället för andra saker. Det är inte egentligen en så 
radikal förändring eftersom vi alltid jobbar så att vi prioriterar om och gör det som är 
viktigast, vi är inte såna som planerar att bygga detta i tre år, utan gör det som är viktigast. 
Ingen större påverkan för våra programmerare och testare, utan nu blev detta prioriterat 
istället.  
Har de behövt arbeta på annat vis gentemot innan? 
Om vi tar utvecklingsavdelningen så har det kanske inte blivit ofantligt stor skillnad förutom 
att vi har fått försöka få in det här tankesättet, som vi brukar kalla privacy by design, att vi 
inte bygger saker som uppmanar till att bete sig icke-gdpr aktigt. Men om vi sträcker ut svaret 
på den frågan till lite större delen av företaget, så kan man säga att de funktioner som har 
mycket kundkontakt i vardagen, tex support, de har påverkats mer i vardagen redan nu inför 
gdpr. Ex om en kund ringer och har en fråga, så registreras det i ett verktyg vi har för 
kundärenden, om de sen behöver ta den frågan vidare, då tänker de ännu mer nu på att inte 
skicka ett chattmeddelande till mig och säga att kund med namn x, undrar detta. Utan då blir 
det mer såhär att “kan du kolla i vårt ärendehanteringssystem, på den posten” så man inte 
sprider namn och personuppgifter utan att tänka på det, via mejl eller chatt etc. Så det är en 
påverkan, men det märker man att det börjar sätta sig nu. Om man frågar får man inte svaret 
på mejl, utan att du får gå in på verktyget och lösa det där, för där har vi en säker hantering. 
Så medvetenheten har ökat på hela företaget och påverkat, ibland lite mer omständigt att göra 
saker nu, men det blir liksom en schysst hantering.  
 
Aktiviteter för att fungera på lång sikt 
Försöka tänka långsiktigt och hitta ett värde, implementera något som ger ett kollektivt värde. 
Inte bara är till värde för en sak, ex registerutdrag ger värde för att kunna göra en export för 
att importera i excel till alla kunder, istället för att göra en knapp och skriva ut ett kundkort, 
mer värt att kunna skriva ut en excel-lista med alla dina kunder, för det kan användas till 
andra syften och då väljer man det istället. Vilket är generellt för hela vår utveckling på 
företag A. Tittar på hur många som berörs utav det, vilka olika nyttor finns. Exempelvis en 
kund som vill ha en förändring jämfört med om det är 1000 kunder som behöver en 
förändring, prioritera vilka som behöver det. Interna saker vill ge nytta i längden.  
Kan brottas lite med det agila eftersom  man vill jobbar långsiktigt, men de andra är att man 
gör good enough första gången sen nästa gång gör det bättre.  På så sätt inte alltid långsiktigt 
för att man ska kunna göra snabba förändringar,  främst fokus på nytta för flera syften och 
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redo för att uppdateras snart igen. Ex avtal, vill vara långsiktigt, vill ha ett avtal som funkar i 
längden, olika för olika saker om det är lång eller kortsiktigt exempel utveckling av system på 
ett sätt eller juridiska dokument så är det ett annat sätt.  
 
Vad kunde gjorts bättre? 
Finns alltid saker man kan göra bättre, många har tagit till sig detta lite sent, hon har tagit tag 
i de 1år innan det faktiskt det hände, men intresset från andra har inte kommit förens ett år 
efter. Började juni 2016 intresse börja våren 2017, inte funnits prioritering innan detta (blev 
störst i höstas). Borde lyft de högre upp till styrelsen,  detta har vi före innan vi kan börja, 
kommer inte kunna prioritera gdpr,  kan ta  tar ett halvår. innan det kan påbörjas. Även om 
inte alla funktioner är på plats finns manuella funktioner där de kan ringa in och få hjälp via 
vår support som då kan gå in och göra det med teamen åt kunden. Finns lösningar, men inte 
de bästa. Kunde gjort bättre att börja tidigare och lyfta prioriteringsfrågan med andra. Bra att 
förstod fort att det handlar om en beteendeförädnring (eftersom det tar lång tid, forskning?), 
måste börja med att skapa ett problem någonstans för att få folk att förstå vad det innebär. 
Hade inte valt annat tillvägagångssätt, eftersom hon själv inte kunnat göra det eftersom inte 
kompetensen finns. Har tagit lång tid att lära sig. Kunnat börja med avtal tidigare, men svårt, 
då hon inte hade kunskapen tidigare. Bra prioriterat överlag  
 
Det är som vanligt, vi har mycket att göra nu, det är inte jätte långt tid kvar. Men som i de 
flesta större omfattande projekt så inser man att när man närmar sig deadline, att det hade 
varit bra att börja tidigare. Samtidigt tror jag ändå att många saker hade vi inte kunnat göra 
tidigare, för det krävs en viss tid, sätta tolkningen på gdpr, för det är mycket av en tolkning, 
det finns inte exakta beskrivna hur det ska fungera i våra program utan vi får läsa och tolka 
sen bolla och sen ibland kommer den en tolkning, eller papper från eu eller liknande, som 
visar att så här tycker vi det ska tillämpas, så hade vi börjat för tidigt så hade det fortfarande 
antagligen varit så flummigt att vi gjort fel. Nu vet vi vad som gäller, men det är lite tajt om 
tid, men vi kommer lösa det.  
 
Tid? 
Det som inte hinner klart på de sättet dem vill ha klart kommer det finnas andra alternativ att 
hantera det, kommer kunna uppnå lagen av de man vet om lagen, men det finns en 
kompletterande lag som inte är färdig ännu, som man inte riktigt vet hur man ska förhålla sig 
till. Finns vissa praxis som inte har kommit ut från datainspektionen som egentligen ska 
komma ut och hjälpa till med detta, de som ska ge böterna, men inte kommit med jättemycket 
hjälp ännu, finns vissa gråzoner är detta personlig data eller inte, såna svar kommer inte 
komma förens det testas i praktiken. Det vi ser att vi kan  göra kommer vi ha på plats på nåt 
sätt, även en plan för att göra det ännu bättre. Agilt, vi har tillräckligt men inte det bästa för 
starten i maj.  
 
Lagt ner en hel del tid. Men svårt då vi är uppdelade i avdelningar, har ett utvecklingsteam, 
av cirka 10-15. Vi håller på att jobba just nu med de sista bitarna och vi kommer ha lagt ett 
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antal 100 timmar i bara mitt team. Kan inte säga så mycket om helheten på företaget, för jag 
bara räkna ut att det säkert handlar om 1000-tals timmar sammanlagt, sannolikt. Känner att de 
ligger bra till i tid, till den 25 maj. Vi har prioriterat det som varit mest viktigt och nödvändigt 
och ambitionen är att våra kunder ska kunna sköta så mycket som möjligt själva i 
programmet, men på de ställen vi inte kommer dit, då kommer de va så att de får kontakta 
oss, så löser vi det åt dem. Sen får vi se om vi märker att vi får samma fråga massa gånger av 
kunderna och vi lägger massa tid internt att lösa detta kund för kund, då kanske vi får bygga 
något stöd i programmet istället, så kunderna kan göra det själva. Det viktiga är att på nåt sätt 
lösa uppgiften för kunden. Man ser efter hand som lagen trätt i kraft hur det fungerar. Sen 
handlar det mycket om utbildning för kunden också. Våra kunder har i regel fullt upp med 
annat än att lösa juridiska dokument, så där gäller det att vi lägger fokus på att dokumentera 
och att ha hjälpsidor till våra kunder, så de får hjälp att göra så rätt som möjligt.  
 
Tips! 
Prata mycket, lyfta det i organisationen, skapa en förståelse vad det innebär, förstår du inte 
vad de handlar om vet du inte heller vad du ska göra. Mycket frustration i att man inte förstår. 
Kommunikationen och informationen är a&o. Det är bra att ha en plan, även om en är stor 
och flytande så är en plan bra, lägga tid på förstudien. Ta hjälp av andra från samma bransch.  
Börja läsa forskningsartiklar att utgå ifrån 
Ha ett tillvägagångssätt som går att förändra  
Dem har startat upp forum för dataskydd. har gjort en egen enhet kring detta, starta 
organisationer och prata om detta.  
Mer specifikt för gdpr. Diskutera med andra när det inte finns en färdig lag, det är alltid lite 
flummigt, bara personuppgifter är väldigt brett.  
 
Det som vi har gjort, att ha en dedikerad person som driver detta som ett projekt, 
(projektledare). Det är nästan nödvändigt, för att kunna ta ett kollektivt ansvar. Att köra från 
det dokumentet på EU:s hemsida skulle bli för flummigt, det blir inte konkret och man tar 
inte det på allvar. Man behöver ha en driven person som sätter sig in och är kunnig och driver 
det framåt och hela tiden påminna folk om, tänk på detta och detta. Och påminner om att 
deadline närmar sig, så man har dedikerad drivning och ledning i projektet. Det tror jag är 
den viktigaste delen, och det har jag märkt också när man pratat med andra personer och 
andra verksamheter, att de känner till gdpr, men har inte börjar fundera på det på riktigt, de 
kommer få det lite svettigt i framtiden.  
 
Utmaningar / förändringar 
Exempel har man unikt namn så blir de väldigt känsligt, men skulle man beskriva namn o 
ögonfärg så blir de en personuppgift. Det är svårare när det handlar i lagar. PUL är baserat på 
ett direktiv som varje EU land kan anpassa till sin egen lag och göra om till sina riktlinjer, 
men en EU förordning är något man inte får anpassa (då ska den stå över alla andra lagar som 
är i de landet), men det finns vissa rättsliga förpliktelser som säger att man ska göra på annat 
sätt, finns det en lag i det landet som säger att du ska göra på ett annat sätt så ska du ta hänsyn 

55 



 

till den. Vilket gör att det blir en hybrid mellan en förordning och ett direktiv, men samtidigt 
har man öppnat upp ett hål i förordningen där varje land själv ska skriva en kompletterande 
lag, vilket inte heller förekommer i vanliga fall. Men den är inte direkt appertelicerbar och det 
gör att den blir svårare att hantera. Många andra lagar som kan behövas skrivas om på grund 
av detta.  
 
Personligen, från början kändes det mest som en jobbig sak, ännu fler krav som måste hinna 
levereras etc. Men sen ju mer man arbetar med det, och ju mer man tänker på det, så känns 
det egentligen väldigt bra att vi som programleverantör hjälper till och värna om integriteten 
hos våra kunder och hos deras kunder och leverantörer. Det känns bra ur ett 
samhällsperspektiv, att anamma detta och göra något positivt av det. Större förändringarna är 
just att vi lagt ner mer tid på det, tar mycket tid. En annan förändring är att vi tänker på saker 
på ett annat sätt nu, vi tänker till om vi ska göra en förändring, behöver vi lagra de här 
personuppgifterna för att kunna utföra denna funktionen eller kan vi låta bli? Vi bygger det 
smartare och tänker mer från ett kundperspektiv och integitetsperspektiv. Spara inte sånt som 
vi inte behöver spara, fråga inte efter sån information från en kund som vi inte behöver ha 
reda på. Förr resonerade man så att det kanske är bra att ha nån gång, men nu är det mer så att 
vi frågar om det då, när vi behöver det. Så vi kan motivera och ha ett syfte med information 
vi samlar.  En annan påverkan är att vi har uppdaterat våra användarvillkor mot våra kunder, 
om du har varit kund sedan ett tag, så har vi skickat ut uppdatering av de villkoren, där vi tar 
höjd för gdpr, personuppgiftsbiträdesavtal och såna saker. Så vi har ett okej avtal med våra 
kunder. En påverkan som våra kunder har märkt också.  
 
Förstå vad vi behöver göra, vad vi bör göra, och vad vi inte behöver göra, vad som är 
nödvändigt och vad som är nice to have. O vad vi kanske inte behöver göra alls. För det är ju 
så att vi är ju ett företag, vi har inte oändligt med resurser, utan vi måste göra det bästa med 
våra resurser. Så då gör vi det vi behöver, men vi vill inte göra för mycket i onödan, för det är 
ju tid som tas från att vidareutveckla våra program. Hitta nivån.  
 
Projektledare / produktdeltagare 
För projektledaren är det en primär livsuppgift, för teamen är det ett uppdrag av många andra 
som ska lösas. Jobbar man med utvecklare som per definition är väldigt tekniskt lagda och 
inte sällan är det dem som är väldigt integritets bejakande. Det är intressant det här bara för 
att sätta det i bild, det är antagligen fler programmerare som röstar på piratpartiet än vad de är 
samhällsvetare. Det är mycket det här med integritet, man ska inte vara registrerad och 
spårad, utan man ska få bestämma själv hur ens uppgifter hanteras i världen. Därför är det 
många utvecklare och programmerare, som jag upptäcker det, som gillar gdpr ur ett 
personligt perspektiv. Sen kan det innebära att det blir en jobbig dag på jobbet, för att anpassa 
våra program efter det, men man är med på vad det innebär, man gillar liksom grejen. Man 
tycker att det är viktigt och värnar och personlig integritet. Projektledarens jobb att se till att 
detta blir rätt, denne är ju driven på ett väldigt målinriktat sätt, medans många andra jobbar 
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här och gör det som vi säger är viktigast, men det är inte säkert de brinner för gdpr på samma 
sätt som den dedikerade projektledaren.  
 
3. Kategorisering företag B 
Sammanfattning 
Gjort en egen projektorganisation 
Kartlägger personuppgifter utefter processen 
kan inte endast leverera och glömma bort, har vidare efter leverans garantitider etc 
 
Om organisationen 
Sitter en tjänsteman organisation som tar fram nya konstruktioner och ritningar för 
konstruktioner som köpts. Ligger 150 personer som breder och ritar underlag till hus.  
 
Projektets förutsättningar 
Bakgrund: Sverige får en ny gemensam lagstiftning som reglerar hur företag får behandla 
personuppgifter. företag B behöver därför säkerställa att denna nya lag efterlevs i 
verksamheten.  
Syfte: Säkerställa att företag B ställs på hantering av personliga uppgifter i och med 
införandet av lagen GDPR.  
Mål: Företag B skall f.r.o.m 25/5-18 hantera personuppgifter i enlighet med den nya lagen 
GDPR.  
Avgränsning: Verksamheten i kärnhem ingår inte i projekt.  
Ligger lite sent för att hinna göra det som ska innan 25/5. Vill ha en lösning som är 
bestående, vill inte göra en kartläggning nu som inte kan upprätthållas.  
 
Projektdeltagare 
Längst ner representanter från juridik och marknad samt en tjej från HR. Kvalite, tillverkning 
inom konstruktionsteknik och projektutveckling. Erik på IT-sidan samt Elin som hjälper till 
med informationsflödesritning. Samt projektledare som styr och Filip konslut. Sen har dem 
även valt ut resurser från organisationen som kan vara delaktiga i momenten såsom 
workshops. 
Nästintill alla personer från företaget sitter i Myresjö, någon i Stockholm, men alla tillhör 
företag B Sverige.  
Styrgruppen- samtliga från företag B sverige utom en person.  
Har också en Norsk organisation som ligger lite längre fram i arbetet med GDPR och jobbar 
därför för att få tips av dem, samt synka sig efter dem. Vilka problem har dem stött på? Vilka 
tekniska lösningar? Tips? 
En konsult - en person, men som har en grupp bakom sig, gdpr grupp om det behövs 
ytterligare support, men denna person hjälper företag B att projektleda. Är inte heltid utan 
bara när behovet finns. 
 
Tillvägagånssätt 
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Evrys paket innehöll ett färdigt koncept med presentation av GDPR som fick modifieras efter 
eget tycker och som företag B valde att skicka ut till samtliga medarbetare som hade tillgång 
till dator. Sen ta det på annat sätt med produktionen, muntligt är tanken. 
 
Projektstart 
Det dem gjort själva är att starta projektgruppen och sprida information på avdelningarna 
utifrån projektdeltagarna. Haft information för dem som suttit på kontoret. Har skrivit om det 
på workplace är en kanal dem använt för att sprida innebörden av GDPR. Finns säker några 
som inte vet vad det är ännu. Elin har varit runt i organisationen och intervjuat och då har det 
skapats spridning.  
 
Det var första steget- att skapa medvetenhet. Tanken var att skicka ut mini-utbildningar via 
webblänk, och då använda ett verktyg vid namn Jungle-maps. Stötte på lite problem där, men 
har tänkt att gå vidare själva med det. Ska på utbildning i hur man använder de verktyget.  
 
Tanken är sedan att efter presentationen skickats ut till medarbetarna genomföra en 
enkätundersökning för att se hur gdpr-redo dem va, 30-40 pers som besvarade frågorna, tog 
cirka 2h (främst de i projektgruppen, men också några andra). Handlar om var man använder 
personuppgifter i organisationen (färdig enkät från evry). Hade sedan en workshop där de 
konstaterade att dem inte alls var redo. Gjorde ett sprindeldiagram kring hur redo dem var 
inom varje område och fick sedan ut en rapport kring detta. Blev mer som ett avstamp “så här 
ser de ut nu”- hur ska vi gå vidare? 
 
Eget verktyg (utgångspunkt i norska organisationen) 
Efter det valde vi att göra kartläggning och fick då hjälp från norska organisationen som har 
använt ett väldigt enkelt excelverktyg, excelfil som visar vilka områden man bör intervjua 
och vilken information man ska ha med. Verktyg de använde för att kartlägga. 
 
Intervjuer 
Intervjua 5 huvudområden: marknad, IT, HR, produktion, försäljning. De områden valde de 
att intervjua först. Sen har vi efter det kommit fram till att vilja informationen på ett annat 
sätt. Andreas byggt ihop en testdatabas, där Elin har fört in info från excelfil-till testdatabas. 
Haft en första runda där vi pratat med de här fem områdena, där vi funderade om det är något 
område vi tappat eller något missat, gick igenom o tittade på samtliga verksamhetens delar 
utifrån processen.  
 
Nuläge (informationssamling) 
Nu håller vi på att komplettera och Elin ställer ytterligare frågor till lokala kontor, och hur de 
arbetar lokalt, ifall de arbetar annorlunda. Håller fortfarande på med informationsinsamling.  
 
Nästa steg 
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Utifrån intervjuer kommit fram till aktiviteter baserat på dels enkätundersökningen men 
främst på kartläggningen Ska.V9 ha avstämning med huvudområdena och även se om det har 
dykt upp ytterligare på kringområdena. Ha en avstämning med varje område vilka aktiviteter 
har vi identifierat och vad ska vi göra och vem ska ansvara för vad samt tidsplan. Är på våg 
ett när det gäller kartläggning bitarna, men har inte använt något verktyg från evry här har vi 
alltså använt vårt eget skapande verktyg.  
 
Verktyg  
Sen det every erbjuder en information analyser, som de har scanna av fil-ytor, vi har för att 
lagra filer. Satt ungefär som ett “virus” som scannar av filer, har gått cirka en månad. 
Meningen att hitta data för att hitta personuppgifter, för att begränsa vad vi lagrar data 
nånstans, för att lära av vad man har data i sin verksamhet. Lära sig det man inte lär från 
inventeringen. Har en teknisk hjälp. Specificera hur ser personuppgifter ut för att kunna söka 
i filerna, om ex något börjar med viss siffra, definiera det som en slinga på information som 
man söker igenom.  
 
Nästa steg inom verktyget 
Ha en avstämning med evry om en vecka eller två, gå igenom hur de definiera de här 
slingorna med data, vad de ska söka på namn, personuppgifter, bankkonton, telefonnummer, 
adresser etc. Vet ännu inte riktigt vad det ger men en tanke är att se nu hur de ser ut just nu, 
sen kan man om köra detta igen om ett halvår, för att så om något blivit knas, för att se om 
något lagras felaktigt och om mängden har minskat. Ett verktyg every erbjuder. Två steg till 
inte bestämt om man ska gå igenom alla delar. Behörighetsscanning, går igenom alla 
behörigheter till de olika systemen.Sen en mobile device management, gå igenom mobila 
enheter hur de ska hantera laptops och mobila enheter och annat utrustningen för att 
gdpr-säkra utrustning kring dem. Har ytterligare verktyg men som de själva ännu inte 
utvecklat så mycket. Våran plan var att haka på den här processen och försöka få hjälp av 
every, men gått med blandat resultat.  
 
Upplevelse av verktyget 
Inte fått ut så mkt av paketet som de önskat. Står lite på samma information som de har nu. 
Kartläggningen som dem gjort själva har gett mycket, från det de tog kontakt med every till 
den information de har idag har inte enkätundersökningen gett någon merkunskap, talar 
egentligen bara om det vi redan visste, att vi inte var redo. Bra att det fick en dokumentation 
kring hur icke-redo de var. Kan visa för datainspektionen att vi har börjat med arbetet, men 
inte kommit så långt än. Där vi står är att ta vidare alla dessa aktiviter som identifierats.  
 
Genomgång av modellen och dess steg 
Om man hänvisar till evrys modell kan man börja på första rutan till vänster, awaerness, 
översta blocken den har man bra kontroll på. Det känns som att vi kommer få alla utbildade 
och pratat mycket med kärntruppen och ledningen kring gdpr, medvetenhetsboxen är rätt så 
bra. Sen kommer det att det inte bara är vi som håller på med det här kommer från alla håll. 
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Assessment-delen känns rätt rimlig utifrån även om det är kämpigt att komma rätt och komma 
framåt, men att få grepp över hur vi ligger till känns bra. Target setting är där vi är nu, att vi 
har börjat definiera dessa grejer måste man i detalj göra något åt, vilket tar vi först. Det vi inte 
kommit in i än är systemförändringar, som vi måste göra. Sen finns new business 
opportunities där vi måste hitta helt nya affärsideer i vår verksamhet. Den box vi har mest 
huvudvärk för är hur vi förvaltar när vi tagit oss igenom den första sträckan, mest utmaningar 
med. Läst på lite självapå vilka verktyg som passar deras verksamhet, måste synka med 
Norska koncern.  
 
Kommande möte 
Har möte inplanerat kring vilka verktyg dem använder, finns de någon licens som kan delas 
rent ekonomiska. Tror det behövs ett antal verktyg för att leva kontinuerligt med gdpr. Fanns 
personuppg lagen innan, men säger att svenska företag inte varit så bra på att nå upp till det.  
 
Legala biten 
Detta lutar vi oss emot Evry. Har en annan halva till i gdpr som är den legala frågeställningen 
(detta går inte every in på, eller levererar något inom). Där går företag B efter deras 
koncernjurist som drar de lasset. Handlar om att se över egna avtal med kunder, att se över 
samtyckesvillkoren- hur dem ska bete sig. Sen också avtalen med dem som hjälper oss 
hantera personuppgifter (dataskyddsombud?). Finns avtal som ska beteckna med alla dem 
som hanterar uppgifter på företag B räkning. Företag B är en outsourcad IT-drift och måste 
därför ha avtal med dem som konsulterna som är inne och utvecklar i systemen och servrarna. 
Finns också info om personuppgifter på dem som de håller på att bygga hus till vilket de 
också måste finnas avtal. Finna en legal sida som modellen inte täcker alls. Lärdom vi vill ha 
hjälp att bli gdpr färdiga, ha ett färdigt paket som täcker allt, men visade sig bara fokusera på 
it-leveransen. 
 
Allmänna kommentarer om GDPR 
Märker av att gdpr är nytt, både för företag och konsulter, alla lär sig hela tiden. Både 
konsulter och de inom företaget. Tänkte från början att kunna köpa färdigt “gdpr-koncept”, 
men ingen har varit med om detta innan, även konsulter bygger upp sina affärer samtidigt 
som dem säljer, finns bara gröna gdpr-konsulter.  
 
Bakgrund till metodval 
Företag B tog upp på ett styrmöte att det var dags att ta tag i förändringen. Eftersom dem 
kände att dem låg lite sent till så valde dem att kontakta Evrys som är ett IT-företag dem 
jobbat med tidigare. Dem kunde då erbjuda ett paket inför GDPR som företag B ansåg 
lämpligt. EVRYs fem fas strategi paket. 
 
Tidshorisonten: Frågeställningen dök upp innan semestern. Haft en dialog cirka en månad 
innan för att samla ihop det vi ville. Tog sedan tag i projektet i mitten av oktober. Rapporterar 
angående GDPR och dess påverkan till Verksamhetsrådet. Ett projekt som har med IT-och 
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processförändringar att göra. Har ett forum där ledningen sitter och diskuterar: detta måste 
göras, detta kan väntas med och så vidare. I sep-okt organiserade man strukturerad upp 
strukturen där de insåg att de inte mår bra om de inte får hjälp utifrån o hade ett samarbete 
tidigare med every och bestämde då att köra med dem eftersom dem insåg det var kort om tid 
och konsulter började bli uppbokade. Dem hade även ett paket som företag B ansåg bra. 
Upplever resan med blandade känslor.  
 
Bakgrund till det egna tillvägagångssättet 
Frågade Norge och frågade hur de gjort, hur har ni jobbat. Då fick dem Excelmatrisen, deras 
ramdokument, som de styr sina avdelningar på idag, om vi styr på samma sätt i Sverige har vi 
en standard som vi kan följa. I detta läge hade inte Evry något som erbjöds. Fanns inte så 
många alternativ utan va tvugna att ta tag i det själva.  
 
Påverkan 
Än så länge så har dem bara intervjuat och kartlagt och därav är bara några involverade och 
tillfrågade, än så länge inte så många berörda så inte startat upp det ännu. Är fortfarande på 
insamlandet av information, dela upp aktivitet utifrån avdelningar ex sälj, kanske behöver ha 
en samtyckes portal av något slag, vilka behöver hjälp av jurist etc, vilka behöver vi ha 
tekniska verktyg till. Inte förstört för någon än bland de anställda. Försökt sprida ordet, ex hur 
de ska lägga sina filer, men inga direktiv på hur de ska arbeta, just nu berörs inga större delar 
då de är just nu i kartläggningsfasen →  implementeringsfasen om ett par veckor 
 
Vet vilka stora utmaningar dem har, men de måste gå att konkretisera till vardagsuppgifter. 
  
Tid och resurser: 
Andra projekt som pågår också, måste ta oss igenom, men slåss samtidigt med andra projekt 
Påverkas tidsmässigt då vissa resurser är samma. Dem tror ej de kommer vara färdiga med 
allt 25 maj, men prioritera vilka punkter som är viktigast att få klart tills dess. Medveten vad 
som ska göras leder till viss dispans.  
 
Utbildning: 
Skickat iväg jurist på seminarium i Stockholm för att beblandas med personer i samma 
situation, vad är gdpr, hur man tar sig an det etc. Projektledaren har ej utbildning, läser på 
egen hand och kör efter det. Mycket självstudie och utbildning via workshop, möten etc 
internt. Men Evry leveranserna kan delas in under utbildning. 
 
Lösning: (Temporär)  
Titta vilka verktyg som finns, titta mest på one trust, erbjuder en långsiktigt lösning för hur 
man ska ta hand om kartläggning och hur den ska bli levande och inte dö, erbjuder ett verktyg 
med dokument med lite frågeutskick, olika redness-verktyg, förmedla cookies, få en 
förfrågan från person ändra eller ta bort personuppgifter, hantering av loggningen av det, 
möjlighet att paketera den information i form av rapporter, hur det hanteras i stort, så här 
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hanteras det här och så får man en rapport, så behöver man inte göra jobbet igen, vilka 
personuppgifter använder vid arbetssökande, incidenthantering, etc. 
Har inte stött på något annat långsiktigt verktyg mer än one trust som dem håller på att testa. 
Långsiktigt kunna förmedla information om gdpr om vi inte hittar en plattform att luta oss 
mot. Vi är för spretiga som organisation för att det ska sitta en och hålla det i huvudet och 
kunna rapportera av om det skulle behövas  
 
Bra och mindre bra: 
Bra: fått en god medvetenhet i organisationen om gdpr 
Man vill att det alltid ska gå lite snabbare än det gör, med ett annat angrepsssätt från början, 
kunnat börja med kartläggningen från dag ett. Kunnat identifiera områden utan enkät och 
workshop, hade inte blivit lika strukturerat. Nu följt en karta för att gå framåt, hade nog 
kunnat ta sig an de på direkten om man hade velat. Mindre bra att konsultorganisationer lär 
sig samtidigt som vi. Hade velat kunna börja med några aktiviteter istället för att samla alla 
nu. Måste ha ett avtal med leverantörer av olika slag och då måste juristen ta fram detta avtal.  
Om man fått information vad vi hade behövt göra från början, kunnat börja med det direkt 
jobba helt enligt processen hade de dragit ut på tiden.  
Även konsulterna är nya inom detta 
 
Utmaningar: 
Pendlade i början med att kommer detta drabbas oss, vilken nivå måste man ligga, hur 
noggrannt är det.Efter en stund komma underfund med vad är våra område, vad skiljer oss? 
Slutade med två områden som är känsliga för företag B, egen personal (hur hanterar vi 
personuppg om egen personal) , den visade sig i slutändan ganska enkel, eftersom det fanns 
mycket klara riktlinjer och lagar. Som arbetsgivare är du enligt lag skyldig att väldigt många 
personuppgifter är transkriberade enligt lag, därav behöver ingen personalhantering göras. 
 
Områden som inte beräknats: 
Den som blev väldigt stor stor, är  privatpersoner, kunden, potentiella kunden, kund som 
skrivit på avtal om att få hur levererat, som betalat antal miljoner för att få det verkligt, har 
inte svårt att skriva på ett papper där han godkänner användandet av uppgifter.  
Får snickaren använda ditt namn? inga problem med det eftersom det handlar om mycket 
pengar för kunden, men största problemet blir hur vi marknadsföringen blir en annan punkt. 
Sedan vill erbjuda en till visning och får man göra det innan samtycke?Spara namn för att 
kunna erbjuda en till visning, vilket de i nuläget med den gdpr i får göra. Landat i att 
samtyckeshanteringen överlag och  en samtyckesportal (samtyckesportal för att hantera 
kunder) är en av de stora utmaningarna. Skulle inte en portal lösas skulle många olika 
områden i organisationen drabbas, då det inte vet om det finns samtycke eller inte. Hur gör 
man? Ska man skicka ut papper innan man skickar ut en katalog eller hur ska man gå 
tillväga? Den andra utmaningen är att man har olika kompetenser för att husen ska kunna 
byggas och bo i, många som hjälps åt i processen så behörighet och dokument med namn 
behövs. Säljarna vill inte prata nummer utan prata namn, men administrationen vill alltid 
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prata ärendenummer- däremellan finns en konflikt. slutar man skriva dokument utan 
personnamn så blir det opersonligt. Inga jättekänsliga personuppg. men det får ändå inte 
spridas utan samtycke. Företag B är ett brett företag när det gäller personuppgifter då de 
använder personnamn istället för ex ärendeummer och därför blir det en utmaning för dem. 
Använder mail mycket för att samordna och där finns massa personuppgifter i mailkorgarna 
som enskilda personer. En utmaning hur ska man kunna tvätta detta? Företag B har en kultur 
där man har ett önskemål att vara personlig men passar inte riktigt med gdpr. 
 
Tips till framtiden 
Ha styrka inom juridik, har man ingen egen jurist så blir det svårt. Det är ett tips. Även om 
det  kommer drabba mycket IT och processer, info ligger lagrad på olika it-media, men de är 
en faktor till huvudsak ett verksamhetsprojekt och risken är att man börjar se det som ett 
IT-projekt. Det är viktigt att landa i att det är förändringar som ska göras i ett IT-projekt. 
 
Ställa mer frågor i början- första artiklar från 2016 så någon har vetat om GDPR tidigt, men 
inte någon som jobbat med det eftersom det varit så nytt. Hur man ska ta sig an det tidigare är 
på så sätt viktigt att ta med sig till framtida projekt. Ingen som blivit drabbad av 
datainspektionen och ingen har erfarenhet utav det. 
Extern kunskap är viktig när det är nytt. Kunskapsmässigt mycket nytta av extern som resurs, 
man kan läsa på mycket själv och komma väldigt långt, men i slutändan till att få förankring 
är det bra med en extern. Dyker man  på ett nytt område så gäller det att köpa in den kunskap 
man själv inte har. På så sätt har man fått rätt hjälp. 
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