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Sammanfattning:  

Insamling och lagring av data har vuxit exponentiellt de senaste två årtionden och idag 

finns personlig information i allt större utsträckning tillgänglig för allmänheten. I och med 

den snabba tekniska utvecklingen i dagens samhälle har EU bestämt att de nationella 

tolkningarna av EU:s datalagringsdirektiv ska ersättas av en gemensam lag kallat 

allmänna dataskyddsförordningen. 

Detta är en fallstudie som har undersökt vilka förutsättningar och hinder organisationer 

har för att möta den nya lagen samt vilka utmaningar som dataskyddsförordningen 

kommer att medföra. Genom intervjuer inom både privat och offentlig sektor kom vi fram 

till ett antal förutsättningar som krävs för att möta dataskyddsförordningen, bland annat 

gott samarbete mellan ledning och anställda och uppmuntran till delaktighet inom 

organisationerna. Däremot är det svårt att bedöma exakt vilka förutsättningar som kommer 

att vara viktiga för att möta dataskyddsförordningen innan lagen träder i kraft i maj 2018. 

Vi kom även fram till att utmaningarna med den nya lagen är många och kommer 

innebära mer ansvar och arbete. Bland annat kommer man ta större ansvar när det kommer 

till att lagra och lokalisera personuppgifter samt ta fram nya rutiner och arbetssätt för att 

kunna förankra den nya lagen inom organisationerna.  



 

 
 

Abstract: 

Gathering and storing of data has grown exponentially the last two decades and today, 

personal information is to a much greater extent available to the public. Concerning the 

technical development in today’s society, EU has decided that the national interpretations 

of EU: s data retention directive is to be replaced by a mutual directive called the general 

data protection regulation (GDPR). 

This is a case study in which we’ve studied what qualifications and obstacles 

organizations possess in order to meet the new law and what challenges GDPR will bring. 

Through interviews in both the private and public sector we’ve concluded that there are a 

number of qualifications needed to meet GDPR. Among them, good cooperation between 

employees and management and encouragement to participation within the organizations. 

However, it is hard to estimate exactly what qualifications will be necessary to meet the 

new law before it’s implemented in May of 2018. 

We also concluded that the challenges with the new law will be many and will implicate 

more responsibility and work. More responsibility will be required when it comes to 

storing and localizing personal information, and to compile new routines and ways to 

work in order to anchor the new law within the organizations. 
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Förord: 

Detta examensarbete i ämnet Informatik är en del av det systemvetenskapliga programmet 

på Högskolan Dalarna, och tillhör kursen IK2017 som utgör 15 högskolepoäng. Vi vill 

rikta ett stort tack till vår handledare Johan Håkansson samt alla lärare som har varit 

delaktiga under kurser och arbetets gång. 

Vi vill även tacka de respondenter som har avsatt tid till att delta i våra intervjuer. 

Borlänge, 24 Maj 2017 

Albin Engberg, Jimmy Höglund 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och under de senaste åren har utvecklingen 

av bland annat mobila enheter, datorer och molntjänster fått en allt mer central del i våra 

liv. Tjänster som tillåter att stora mängder data lagras nyttjas av både privatpersoner och 

företag och med den snabba takt som utvecklingen sker så väcks ett antal frågor om hur 

den stora mängd data som genereras skall tolkas och hanteras. 

Flera trender inom datalagring har gett upphov till frågor om integritet. Idag kan stora 

mängder data samlas in snabbt, samtidigt har utvecklingen gett upphov till mer effektiva 

metoder för analys av stora datamängder. Resultatet av detta är att vi idag kan samla in 

och lagra data om individer på många fler plan än tidigare, exempelvis genom GPS-

lokalisering via mobiltelefoner eller genom att analysera hur användare nyttjar specifika 

tjänster (Waldo, Lin & Millet, 2007). 

PUL (personuppgiftslagen) har sedan 1998 fungerat som stöttepelare för frågor relaterade 

till personlig integritet. Lagen är en nationell tolkning av EU:s datalagringsdirektiv, 

således har varje EU-land en egen tolkning av detta direktiv. Lagen syftar till att skydda 

den personliga integriteten hos varje medborgare inom EU och dess medlemsstater 

(Datainspektionen, 2017a). 

I och med internet och teknikens snabba utveckling de senaste två årtiondena har flera 

utmaningar ställts på dataskyddsområdet. Utbytet och insamling av data har vuxit 

exponentiellt och personlig information finns i allt högre utsträckning tillgänglig för 

allmänheten. Med detta som grund kommer de nationella tolkningarna av EU:s 

datalagringsdirektiv att ersättas av ett gemensamt direktiv; dataskyddsförordningen, eller 

GDPR (General Data Protection Regulation), som syftar till att tydliggöra hur insamling 

av personliga data skall hanteras (Europeiska rådet, 2016). 

Dataskyddsförordningen kommer i maj 2018 att ersätta PUL i Sverige och förändringarna 

är många. Bland annat ställs högre krav på hur personuppgifter ska hanteras, exempelvis 

ska individers rätt till sin information stärkas, företagen måste bland annat informera om 

vad personuppgifter ska användas till och hur länge de kommer att sparas. 

Dataskyddsförordningen kommer att delas upp i två delar - en som rör privata företag och 

organisationers hantering och lagring av personuppgifter och en annan del som rör 

offentliga myndigheter för brottsbekämpande syfte. (Datainspektionen, 2017b). 

Enligt undersökningar från bland annat Dell är företag dåligt förberedda på den nya lagen 

(IDG, 2016). Detta kanske inte kommer som en överraskning då företag och 

organisationer vanligtvis har svårigheter med förväntningar och krav och ofta brottas med 

otydliga eller okända mål på grund av kommunikationsbrister i organisationen 

(Haverblad, 2007). 

När dataskyddsförordningen träder i kraft i maj 2018 kommer det behövas ett antal 

förutsättningar (lämpliga egenskaper) för att kunna möta en sådan omfattande förändring. 

Då behöver organisationer se över de krav som ställs emot dem och vilka förutsättningar 

som behövs för att möta den nya lagen. Utöver de förutsättningar som kommer att krävas 
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för dataskyddsförordningen återstår det även att se vilka utmaningar som lagen medför 

och hur den kommer att påverka svenska organisationer. 

1.2 Problemformulering 

Många undersökningar, från bl.a. Dell, visar att företag i stor utsträckning är oförberedda 

på den kommande dataskyddsreformen (skiftet mellan personuppgiftslagen och 

dataskyddsförordningen). Nya rutiner kan vara nödvändiga för företag i samband med 

dataskyddsförordningens utökade krav på de registrerades (de personer vars information 

lagras) rättigheter. Om dessa krav inte följs kan tillsynsmyndigheter i vissa fall döma ut en 

administrativ sanktionsavgift på upp till 20 miljoner euro, eller fyra procent av 

organisationens omsättning (Datainspektionen, 2017c). 

I dagsläget kan man konstatera att det inte finns någon kartläggning över vilka utmaningar 

som dataskyddsreformen kommer att medföra, det finns endast studier som visar att 

företag är dåligt förberedda på den nya lagen. 

Vidare finns liknande problem inom organisationer, problem som exempelvis bristande 

planering på grund av dålig framförhållning som bidrar till att riktlinjer för organisationen 

hamnar i skymundan (Haverblad, 2007). Kopplat till ovanstående undersökningar av olika 

organisationer är dålig förberedelse, otydliga mål och kommunikationsbrister ett problem 

som kan ha allvarliga konsekvenser, både ur ett verksamhetsperspektiv och ett ekonomiskt 

perspektiv. Vilka förutsättningar och utmaningar som finns bland organisationer när det 

kommer till att möta de förändringar som den nya dataskyddsförordningen medför går 

därför att koppla till ovanstående problem. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att identifiera förutsättningar som finns hos organisationer för 

att möta de förändringar som anpassningar till den nya dataskyddsförordningen. Studien 

syftar dessutom till att kartlägga utmaningarna som den nya dataskyddsförordningen 

medför för organisationer. 

1.4 Frågeställning  

Utifrån vårt problem har vi kommit fram till nedanstående frågeställning. Frågeställningen 

syftar till att bidra till ökad kunskap och förståelse för vilka förutsättningar organisationer 

har och vilka utmaningar de måste ställa sig inför i samband med en lagförändring. 

• Vilka förutsättningar finns bland organisationer när det kommer till att möta de 

förändringar som den nya dataskyddsförordningen medför jämfört mot teorin om 

organisationell förändring? 

• Vilka utmaningar står organisationer inför för att förhålla sig till den nya 

dataskyddsförordningen? 

1.5 Avgränsningar  

Eftersom studien syftar till att undersöka vilka förutsättningar organisationer har för att 

möta de förändringar som dataskyddsförordningen innebär och vilka utmaningar 

dataskyddsförordningen kommer att innebära för organisationer har vi valt att avgränsa 

oss till att undersöka organisationer som dagligen hanterar och lagrar personuppgifter. 
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Denna avgränsning har vi gjort eftersom den återkopplar till både vårt syfte och 

problemformulering.    

Vi kommer inte att undersöka vilka implikationer den nya lagen kommer ha på 

privatpersoner utan endast fokusera på hur organisationerna ställer sig till den nya lagen 

och vilka utmaningar den kommer att medföra. 

Vi kommer heller inte att undersöka den del i dataskyddsförordningen som gäller 

myndigheter för brottsbekämpande syfte, detta eftersom vi inte anser det vara relevant för 

varken frågeställning eller syfte.  
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2. Metod 

I detta kapitel kommer vi beskriva hur vi gått tillväga under arbetet. Kapitlet beskriver 

arbetets metodansats samt metoder för datainsamling och strategi. 

2.1 Strategi 

Det här arbetet kommer att följa strategin fallstudie. En fallstudie undersöker ett 

verklighetsbaserat samtida fenomen eller fall. Man studerar fallet på djupet och använder 

sig ofta av flera datainsamlingsmetoder för att få en större förståelse för fallet som 

undersöks (Oates, 2006). 

I vårt fall kommer vi att undersöka vilka förutsättningar organisationer har för att möta de 

förändringar som dataskyddsförordningen innebär samt vilka utmaningar som kommer 

med den nya dataskyddsförordningen. Därför passar strategin fallstudie bra eftersom vi 

undersöker ett specifikt fall som vi kommer att fördjupa oss inom och få djupgående 

kunskap om. Vår studie är en beskrivande fallstudie eftersom vi kommer att ge en 

detaljerad bild och analys av ett specifikt fenomen och kontext till skillnad mot en 

explorativ eller förklarande studie där man utgår från hypoteser eller varför någonting 

händer (Oates 2006). 

Vi har i denna studie endast använt oss av intervjuer som datainsamlingsmetod eftersom 

studien syftar till att undersöka en specifik instans av något så passar intervjuer bäst. 

Studien skulle ha kunnat använda exempelvis frågeformulär men vi anser att det hade 

krävts för mycket tid åt att hitta lämplig urvalsgrupp och antal respondenter åt den typen 

av datainsamling. Dessutom hade det inte passat med frågeformulär eftersom vi 

undersöker något på djupet. Frågeformulär hade enligt oss bara gett oss grundlig kunskap 

om vårt fall. 

Vår datainsamling kommer att vara kvalitativ. För att kunna besvara vår frågeställning 

kommer vi genom intervjuer av fyra respondenter på fyra olika organisationer undersöka 

på en djupare nivå vilka förutsättningar organisationer har för att möta 

dataskyddsförordningen och vilka utmaningar lagen innebär. 

Vi har valt ut fyra respondenter som enligt oss har tillräckligt med erfarenhet inom 

området för att kunna ge oss tillräcklig med information för att besvara vår frågeställning. 

Den kvalitativa datainsamlingen i form av intervjuer på dessa organisationer kommer 

därför att ge oss en bättre förståelse för fallet vi undersöker. 

2.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudier används för att undersöka tidigare forskning för att underbygga sin 

forskningsidé med relevant information och kunskap från litteratur som tidigare gjorts 

inom området. Syftet är att stödja sina påståenden med bevis som kan visa att du kommit 

fram till något nytt. Vidare syftar litteraturstudien också till att visa att forskaren är 

medveten om redan existerande material inom området (Oates, 2006). 

Vi har utfört en litteraturstudie för att fördjupa oss inom det området vi valt att undersöka. 

Sökningarna efter litteratur har delvis gjorts på Google Scholar, men eftersom vi valt att 

specificera material som är peer reviewed, alltså granskat av flera andra forskare inom 

samma område (Friberg, 2006), så har vi använt oss av Summon som är en portal på 
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Högskolan Dalarnas bibliotek. Detta beror på att vi genom våra skolkonton kommer åt 

fulltextartiklar genom Summon som vi annars inte kommer åt från Google Scholar. 

Vi har tittat på olika typer av publiceringar, exempelvis från vetenskapliga tidskrifter, 

journaler och böcker. Vi har även sökt efter relevant information genom att titta på artiklar 

skrivna av större IT-företag som exempelvis IDG, Dell och Fortune. Information om 

dataskyddsförordningen har vi hittat direkt på Datainspektionens hemsida. Genom att läsa 

artiklar och sammanfattningar på diverse publiceringar har vi bildat oss en tydlig 

uppfattning om vilka källor som är relevanta för vårt arbete. Nedan listar vi olika sökord 

som använts under litteratursökningen, sökord som gett många träffar men som vi genom 

ovanstående krav har filtrerat på relevant information. 

• GDPR 

• Dataskyddsförordningen 

• IT-management, issues and problems 

• Readiness for change 

• Organisational readiness 

• IT Strategic planning issues  

• IT management issues and problems 

Dessa sökord har valts ut eftersom de är direkt kopplade till vårt syfte; att ta reda på vilka 

förutsättningar organisationer har för att möta de förändringar som 

dataskyddsförordningen innebär samt vilka utmaningar som dataskyddsförordningen 

kommer att medföra. Sökorden står alltså i direkt relation till vad vi vill undersöka.  

Det har varit svårt att hitta litteratur om dataskyddsförordningen eftersom lagen inte trätt i 

kraft än, så har det inte skrivits någon litteratur om den nya lagen. Vi har därför fått 

begränsa teorin om dataskyddsförordningen till källor från Datainspektionen (som 

hanterar övergången av den nya lagen och därför ansvarar för vilken information som 

presenteras på deras hemsida) samt diverse nyhetsartiklar och undersökningar från olika 

tidskrifter. 

När det kommer till organisationell förändring har det varit betydligt lättare att hitta 

litteratur. Där har vi hittat en mängd studier som behandlar problem och förutsättningar 

för organisationell förändring. Vi har dock behövt använda källor som är skrivna mellan 

1995 och 2005 då det varit svårt att hitta nyare litteratur som är relevant. Litteratur om 

organisationell förändring har vi sedan använt för att förankra teorin i denna studie och 

som sedan är kopplat till resultatet i kapitel 4.  

2.3 Datainsamlingsmetod 

Eftersom vi valt att göra en fallstudie, som är en kvalitativ forskningsstrategi som 

genererar icke-numeriska data (Oates, 2006), så har vi kommit fram till att den bästa 

datainsamlingsmetoden i vårt fall är intervjuer. En intervju är enligt Oates (2006) en bra 

datainsamlingsmetod då man vill samla in detaljerad information, ställa mer komplexa 

frågor, utforska ansiktsuttryck och känslor etc., samt om man ställer känsliga frågor som 

respondenten kanske annars inte hade svarat på skriftligt. 

Det finns tre typer av intervjuer; strukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer och 

ostrukturerade intervjuer. Vi har valt att följa semi-strukturerade intervjuer vilket innebär 

att man har ett antal frågor man vill ställa, men att det finns utrymme för att ändra 

följdordning på frågorna samt att ställa följdfrågor baserat på intervjuns flöde. Detta 
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innebär att respondenten kan tala mer öppet och komma med egna synpunkter som kan 

vara relevanta för studien (Oates, 2006). 

Våra intervjufrågor består av ett antal frågor som berör vår frågeställning och som är 

breda och öppna för diskussion vilket passar bra då vi utför semistrukturerade intervjuer. 

Frågorna vi använt oss av ger oss möjligheten att diskutera ämnet vi undersöker samt att 

vi som intervjuare kan ställa följdfrågor vilket resulterar i ett brett svarsresultat (Oates, 

2006). 

Intervjufrågorna är framtagna med teorin och vår frågeställning som underlag. Genom att 

ha tittat på exempelvis undersökningar från IDG (2016), information från 

Datainspektionen (2017c), samt genom att läsa relevant litteratur har vi kunnat forma 

frågor som kan besvara vår frågeställning. 

Teorin har påverkat intervjufrågorna på så vis att vi läst relevant litteratur inom området 

förändring inom organisationer och tillämpat denna teori på utformningen av våra 

intervjufrågor. Vi har tittat på förutsättningar för att lyckas med förändring inom 

organisationer och vilka hinder som finns när man genomför förändringar inom 

organisationer. När det kommer till utmaningar med dataskyddsförordningen har vi som 

ovan nämnt tittat på undersökningar gjorda av bland annat IDG (2016). 

Utöver semistrukturerade intervjuer kan man även använda sig av ostrukturerade och 

strukturerade intervjuer, men eftersom våra frågor är breda valde vi att utföra 

semistrukturerade intervjuer då de enligt Oates (2006) passar bättre för diskussion och 

följdfrågor än strukturerade och ostrukturerade intervjuer. 

Enligt Oates (2006) så är en inspelning av en intervju ett bra verktyg för att lagra svaren 

som intervjuaren kan använda sig av i efterhand. Vi spelade in alla våra intervjuer 

eftersom vi bättre kunde fokusera på intervjun och inte behöva skriva ner svaren under 

intervjun. En annan anledning till att vi spelade in intervjuerna var att vi inte ville avbryta 

respondenterna medan de svarade. 

De respondenter vi valt att intervjua är anställda med olika befattningar, detta för att det 

ger oss en varierad bild av olika delar inom organisationerna och ger oss möjlighet att visa 

hur vårt problemområde tolkas av de olika respondenterna. I de olika befattningarna ingår 

en säkerhetsexpert, en IT-strateg, en personuppgiftsansvarig samt en IT-konsultchef. 

Nedan har vi bifogat en tabell med de befattningar vi intervjuat som syftar till att ge en 

överblick om vilka respondenter som jobbar inom myndighet respektive IT-

konsultföretag. 

Befattning Typ av organisation 

Säkerhetsexpert Myndighet 

Personuppgiftsansvarig Myndighet 

IT-strateg IT-konsultföretag 

IT-konsultchef IT-konsultföretag 
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2.4 Dataanalys 

Det går att analysera kvalitativa data med en kvantitativ analys genom att till exempel 

räkna antalet gånger ett visst begrepp förekommer eller att räkna antal ord som använts för 

att beskriva ett ämne i relation till andra ämnen. Det vanligaste sättet att analysera 

kvalitativa data är dock att hitta samband och mönster i text (Oates, 2006). 

Vi läste först igenom all vår empiriska data, i form av transkriberade intervjuer, för att få 

en översikt av innehållet. Det data som våra intervjuer genererade låg till grund för vår 

analys och diskussion där vi kopplade teorin till det insamlade data. Enligt Oates (2006) 

skall man börja med att dela upp detta data i tre delar: 

 

• De delar som inte är relevant för studien och därav inte kommer att användas. 

• De delar som innehåller beskrivande information som kan komma att behövas för 

att beskriva studiens kontext. 

• De delar som är relevanta för att besvara studiens frågeställning. 

 

Enligt Oates (2006) kan man sedan, utifrån den sista punkten från ovanstående 

punktlista, kategorisera varje del (varje instans av data) i form av ett ord, eller kategori, 

som beskriver vilket område denna del tillhör. Dessa kategorier kan komma från befintliga 

teorier man läst om i litteraturen, d.v.s. en deduktiv ansats, men de kan även komma från 

våra insamlade data, till exempel i form av begrepp som används av respondenter, d.v.s. 

en induktiv ansats. 

Vårt förhållningssätt var abduktivt, vilket är en blandning av induktion och deduktion. 

Enligt Björklund & Paulsson (2012) passar det bra när man vill skapa en teoretisk grund 

genom litteraturstudier och en referensram för det empiriska data man har samlat in. 

Genom en abduktiv ansats lade vi först en teoretisk grund som studien utgår från och med 

hjälp av det empiriska data som man samlat in gjorde vi antaganden som stärkte vår 

frågeställning. Samtidigt letade vi efter mönster och samband som skulle gå att 

sammanfatta i vår teoretiska referensram. 

Den teoretiska referensramen omfattar teori kring förändring inom organisationer och de 

förutsättningar och hinder som finns och som ovan nämnt har vi gjort antaganden genom 

intervjuerna som stärker vår frågeställning genom den teoretiska referensramen. 

2.5 Genomförande 

Det område som vi fann intressant att studera var fallet med dataskyddsförordningen, vad 

som krävs av organisationer för att möta lagen samt vilka utmaningar som finns med den. 

Efter att vi hittat vårt ämne att skriva om så började vi leta litteratur om 

dataskyddsförordningen och organisationell förändring för att fylla vår teoretiska 

referensram. Samtidigt skrev vi även metodkapitlet, d.v.s. hur vi utförde vår 

litteraturstudie. Metodkapitlet gick vi sedan fram och tillbaka till allt eftersom vi utförde 

övriga delar i rapporten. 

Efter att vi hade skrivit den teoretiska referensramen så började vi fundera över vårt 

problem, frågeställning och syfte. Vi har även med dessa gått fram och tillbaka och 

finslipat dessa till vad de är nu. 
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När vi sedan hade en teoretisk grund, ett problem, syfte och frågeställning så kunde vi 

sedan börja fundera över intervjufrågor. Vi började även vid denna tidpunkt boka in tider 

för intervjuerna. 

Efter att vi kommit på intervjufrågor och (ungefär en vecka senare) intervjuat alla 

respondenter så började vi transkribera intervjuerna. Efter att intervjuerna var 

transkriberade så började vi skriva om vårt resultat och analys. Därefter diskuterade vi 

detta i diskussionskapitlet innan vi till sist skrev vår slutsats. När allting var klart så skrev 

vi till sist en sammanfattning (och abstract) och gjorde mindre finjusteringar. 

2.6 Metoddiskussion 

Våra respondenter är personer med olika befattningar inom fyra organisationer varav två 

är myndighetsbaserade. Anledningen till det är att vi ville få en så nyanserad och 

transparent bild av vårt problemområde som möjligt. Genom att intervjua fyra olika 

organisationer så breddar vi möjligheten till olika svar. Samtliga respondenter har över 10 

års erfarenhet i IT-branschen och de har alla arbetat under många år i olika roller, bland 

annat programmerare, projektledare, verksamhetskonsulter etc. Respondenterna har därför 

bred kunskap och insikt i IT-branschen vilket gör att svaren de ger har en väletablerad 

kunskapsgrund i förhållande till deras erfarenhet. 

När vi valde ut respondenterna ringde vi upp de olika organisationerna vi var intresserade 

av. Sedan fick vi rekommendationer av bland annat chefer eller ansvariga inom respektive 

organisation. De rekommendationer vi fått har varit av stor betydelse för vilken 

information vi kunnat få ut av intervjuerna och därför anser vi att respondenterna är väl 

utvalda. 

Intervjuerna som vi utfört är semistrukturerade och individuellt utförda. Problem som kan 

uppstå under en semistrukturerad intervju är att intervjuaren kan påverka respondenten 

genom att ställa ledande frågor som vinklar svaren (Oates, 2006). Vi har under våra 

intervjuer fått förklara för vissa respondenter bland annat vad den nya 

dataskyddsförordningen innebär då kunskapen om den nya lagen var låg bland vissa av 

dem. 

Under våra intervjuer har vi ibland behövt styra respondenternas svar mot vår 

frågeställning eftersom frågorna vi ställt är breda och öppna för tolkning. Detta har också 

varit en anledning till att vi valt att ha semistrukturerade intervjuer. Vi märkte ibland 

under intervjuerna att vi behövde styra frågorna så att de gick åt vår frågeställning när 

respondenten svarade allt för brett. Detta kan ses som en kritik mot studien eftersom 

respondenterna kan bli präglade av den som utför intervjun. 

Intervjuerna har varit varierande i längd, den längsta intervjun tog över en timme medans 

den kortaste tog cirka 25 minuter. Detta beror på att vissa respondenter har kunnat 

diskutera mer utförligt kring ämnet än andra medans vi ibland, som tidigare nämnt, behövt 

styra respondenterna mot ämnet. Vi är dock nöjda med intervjusvaren eftersom vi anser att 

de svar vi fått av respondenterna har gett oss utökad kunskap inom området. Svaren har 

även gett oss större insikt i hur organisationer både förbereder sig inför 

dataskyddsförordningen samt vilka förutsättningar de har för att möta den. 

Ytterligare kritik mot studien är att vi i våra intervjuer ställer generella frågor om de 

hinder och utmaningar som organisationer ställs inför vid förändring. Eftersom 

dataskyddsförordningen är en lag och därmed en obligatorisk förändring för 

organisationer kan kopplingen mellan de två frågeställningarna uppfattas som irrelevanta. 
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Om studien endast hade utgått ifrån dataskyddsförordningen är det sannolikt att vi fått 

andra svar än de svar vi fått nu. Dataskyddsförordningen har heller inte trätt i kraft, vilket 

gör att vi inte exakt kan veta vilka utmaningar som organisationer kommer att möta förrän 

lagen faktiskt träder i kraft. 

Initialt diskuterade vi om vi skulle använda oss av enkäter som datainsamling men 

eftersom den nya dataskyddsförordningen inte har trätt i kraft än så bedömde vi att vi inte 

skulle få några djupgående svar av en enkät. Eftersom vi utför en fallstudie som syftar till 

att undersöka ett fenomen på djupet vilket ger en detaljerad bild av ett problem (Oates, 

2006) så valde vi att utföra intervjuer då vi inte hade kunnat få den djupgående 

information vi fick om vi istället använt oss av enkäter som datainsamlingsmetod.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel beskrivs den teori som är relevant för studien. Kapitlet är uppdelat i två 

avsnitt - det första avsnittet behandlar förändring och det andra avsnittet behandlar 

hantering av personuppgifter. Innehållet i avsnitten är en grund för vårt resultat samt 

analysen i kapitel 4 och syftar till att läsaren ska få en så tydlig bild över hur teorin är 

kopplad till resultatet och analysen. 

3.1 Förändring 

3.1.1 Organisationell förändring 

Chapman (2002) förklarar organisationell förändring, eller utveckling, som ett begrepp 

som kretsar kring tre kärnproblem: organisationens olika delar, avdelningar, eller 

institutioner, strategier för att stödja förändring, samt roller i verksamheten för förändring. 

Enligt Chapman (2002) kommer förberedelse för förändring från vetskapen eller 

medvetenheten om att organisationen inte är i linje med den miljö som den verkar i. 

Chapman menar att organisationer måste acceptera behovet av förändring. En positiv 

attityd gentemot svåra, komplexa problem och utmaningar behövs för att förmågan att 

utveckla organisationen ska kunna existera. Genom att stärka dem som organisationen 

består av och att uppmuntra dem till att bredda sitt perspektiv till förändring och 

förändringens syfte och fördelar kan en organisation bli mer dynamisk och proaktiv i sitt 

förändringsarbete. 

Armenakis, Harris & Mossholder (1993) skriver om liknande faktorer som leder till 

förändring inom organisationer. De beskriver hur miljön, i vilken organisationer opererar, 

blir allt mer dynamisk. Detta sätter press på hur verksamheter behöver implementera 

organisationell förändring för att möta det dynamiska landskapet. Det handlar enligt 

författarna om att det som sätter käppar i hjulet för förändring inom organisationer är 

oviljan till förändring. 

Att möta organisationell förändring handlar om att göra proaktiva försök till att förändra 

attityder inom organisationer. Den primära mekanismen för att möta ovilja till förändring 

är budskapet om förändring; finns det ett budskap om förändring ska det möta två 

problem: behovet av förändring och den kollektiva effekten som påverkas av förändringen 

(Armenakis et al. 1993). 

Proaktivitet handlar om att förbereda dem anställda på förändringar redan innan de sätts i 

rullning. Genom att skapa förberedelse i organisationen kan man undvika motstånd för 

förändringen, både på organisationsnivå och individnivå. Förberedelse för förändring följs 

av positiv energi och mindre motstånd hos både ledningen och den anställde. Ett sätt att få 

ut god energi i organisationen är att skapa ett behov av förändring och en känsla av 

angelägenhet. Det handlar alltså om att skapa en känsla av att förändringen faktiskt 

behövs, först då kan negativa attityder gentemot förändringar brytas (Smith, 2005). 

För själva förändringen handlar det om en sak - att övertyga organisationen att förändra 

deras tankesätt, attityder och åsikter. Det handlar också om att förstå distinktionen mellan 

individuell och kollektiv tolkning av budskapet om förändring. För att uppnå ovanstående 

mål formuleras olika strategier för att tydliggöra känslan av självbestämmande (Chapman, 

2002). Strategierna handlar om uppmuntran av genuint och ärligt deltagande, öppen 

kommunikation och främjandet av anställdas skickligheter och kompetenser. 
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Att uppnå effektiv och förnybar förändring inom organisationer är enligt Smith (2005) en 

absolut nödvändighet. Människor kan antingen vara nyckeln till framgång, eller så kan de 

vara det största hindret för utveckling. Konsekvenserna av att misslyckas med sitt 

förändringsarbete är stora, bland annat genom tappad trovärdighet för företaget eller att 

organisationen fastnar i och trampar i samma hjulspår. I slutändan menar Smith (2005) att 

belöningen för att arbeta för förändring i organisationen kommer att vara större än om 

man inte gör det. 

3.1.2 Hinder för förändring inom organisationer  

Kotter (1995) har studerat över 100 företag vars syfte varit att utföra omfattande 

förändringar i organisationen. Dessa företag inkluderar alltifrån stora organisationer som 

Ford till mindre organisationer, företag som knappt klarat sig ekonomiskt till företag som 

omsatt mycket pengar, även geografiska platser varierade. 

Han kom fram till att de mest framgångsrika fallen generellt innebär att deras 

förändringsprocess bestått av ett antal faser som kräver mycket tid och att hoppa över 

faser bara bidrar till en illusion av en snabbare framgång men som egentligen inte 

framkallar ett bra slutresultat. Utifrån hans studier har Kotter (1995) sammanställt åtta 

vanliga fel företag gör vid större förändringar: 

Det första felet är att de ofta inte har en tillräcklig känsla av brådska, d.v.s. att de tror att 

de kommer att hinna. Detta fel är ofta relaterat till ett eller flera av följande scenarion: 

• Chefer underskattar hur svårt det kan vara att få anställda att lämna sina 

komfortzoner och att anpassa sig efter förändringar. 

• De överskattar hur bra det gått vid brådska vid tidigare tillfällen. 

• De saknar tålamod och påbörjar förändringar för snabbt utan tillräcklig analys. 

Det kan även vara så att chefer blir avskräckta av eventuella negativa effekter som kan 

förekomma och oroar sig hur långtidsanställda kan stegra sig och att moralen inom 

företaget kan sjunka. 

Det andra felet Kotter (1995) förklarar är att företag underskattar svårigheterna i samband 

med förändring och att de inte förstår hur viktigt det är med en kraftfull koalition. Detta 

kan bero på att de inte har några speciella erfarenheter av samarbete mellan anställda och 

högre uppsatt ledning. Han menar att stora förändringar är omöjliga om inte ledningen 

inom företaget är aktiv i förändringen. Förändringar som inte backas upp av en kraftfull 

koalition kan visa framsteg ett tag, men kommer förr eller senare att stanna. 

Det tredje felet i Kotters (1995) sammanställning är att företagen saknar en tydlig vision, 

vilket kan resultera i att kommande förändringar blir diffusa och därmed leder 

organisationen i fel riktning. Ett mönster man kan se i misslyckade förändringar är att det 

finns massvis med planer och direktiv, men ingen vision. Det finns med andra ord, i dessa 

fall, massvis med information om procedurer, mål, metoder och deadlines, men ingen 

konkret beskrivning om varför eller vad det ska leda till. 

Det fjärde felet är att ledningen inte lyckas utsända visionen till anställda genom ett bra 

kommunikationssätt vilket leder till att visionen når alldeles för få anställda för att 

förändringarna ska få ett lyckat resultat. Ett exempel på detta är ett stort företag som tagit 

fram en bra vision, men som sedan siktar på att kommunicera denna genom ett enda möte 

(ungefär .0001% av den årliga kommunikationen inom företaget), och blir sedan 

förvånade över varför så få anställda faktiskt förstår visionen. För att förändringen ska bli 

lyckad krävs det att chefer använder alla tillgängliga källor för kommunikation till att 
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sända ut visionen, och framförallt att ledningen själva satsar helhjärtat på förändringen 

(vanor och nya beteenden etc.) vilket motiverar övriga anställda att följa samma riktning. 

Det femte felet är att man inte tacklar de hinder som finns för att uppfylla den nya 

visionen. Kotter (1995) skriver att dessa hinder ibland kan vara i en persons fantasi och i 

dessa fall är utmaningen att få denna person att inse att ett hinder faktiskt inte existerar. I 

många andra fall är hindret riktigt, till exempel chefer som vägrar förändring. 

Det sjätte felet är att man inte planerar och skapar kortsiktiga vinster, eller med andra ord 

uppfyller delmål. Om människor inte ser en positiv effekt av en pågående förändring inom 

ett till två år kan de ha en tendens till att tröttna och ge upp (Kotter, 1995). 

Det sjunde felet är att man tar ut framgången av en förändring i förskott. Att fira en tydlig 

framgång är befogat, men att “tro att allt är klart” för tidigt kan vara ett stort misstag. Man 

bör istället ta momentum från denna framgång för att vidare tackla ännu större problem. 

Det är också viktigt att noggrant ta en titt på eventuella befordringar, nyanställningar och 

hur anställda har utvecklats under tiden. I ett av Kotters (1995) mest framgångsrika fall 

studerade de storleken på förändring över en 7-årsperiod genom att tilldela varje år ett 

nummer från en skala mellan 1 (liten förändring) till 10 (stor förändring). I detta fall 

visade det sig att det första året fick en tvåa, det andra året fick en fyra, nästkommande år 

fick en trea, år fyra fick en sjua och år fem en åtta. Toppen vände efter år fem. Detta är ett 

exempel på varför man inte ska ta ut segern i förskott, utan istället använda momentum 

från mindre framgångar. 

Det åttonde och sista felet i Kotters (1995) sammanställning är att man inte lyckas 

förankra förändringar på ett bra sätt. Det är ofta så att något förankras när man tänker att 

“så har vi alltid gjort”, men hur inför man då nya förändringar så att bättre arbetssätt 

förankras? En faktor är att hela tiden följa upp med resultatet av förändringen, d.v.s. att 

visa människor hur nya arbetssätt, beteenden och attityder har påverkat prestandan 

positivt. 

3.2 Hantering av personuppgifter 

3.2.1 Integritet 

Integritet är ett begrepp som beskriver en individs värde. Begreppet används i vardagligt 

tal men är ett svårdefinierat begrepp. Enligt Regeringens kommittédirektiv 2014:65 

beskrivs begreppet som något som inte har någon allmängiltig definition i lagstiftningen 

(Regeringskansliet, 2014). 

Ett försök till att definiera begreppet ges ändå i direktivet. Rätten till integritet beskrivs 

som följande: kränkningar av den personliga integriteten utgör intrång i den fredade sfär 

som den enskilde bör vara tillförsäkrad. Rätten till integritet kan också beskrivas som En 

rätt att bli lämnad ifred eller rätt till självbestämmande och valfrihet (Regeringskansliet, 

2014). 

Integritet som begrepp används inom företag, lagar och olika typer av policys för att 

försäkra korrekt hantering av personuppgifter och de måste följa lagen när de hanterar 

olika typer av personuppgifter för att den personliga integriteten inte ska kränkas 

(Datainspektionen, 2017a). I Sverige hanterar man personuppgifter i enlighet med 

personuppgiftslagen. Men det är även i personuppgiftslagen otydligt vad personlig 

integritet samt kränkning av den personliga integriteten innebär. 



 

13 
 

Åsa Söderlind (2009) beskriver integritet som ett begrepp som är subjektivt och tvetydigt, 

vidare beskriver hon hur olika rättsväsen haft problem med att försöka definiera begreppet 

i sina lagtexter. Hon förklarar även att integritetsfrågan i Sverige står i stark kontrast till 

den amerikanska definitionen. Warren och Brandeis (1890) lyfte vid 1800-talets slut fram 

frågan om integritet och de förklarar hur nya lagar och samhällsformer hela tiden 

förändrar synen på människor och deras välmående. 

3.2.2 Personuppgiftslagen (PUL) 

Personuppgiftslagen (förkortat PUL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda 

personer mot att deras personliga integritet kränks när behandling av personuppgifter sker. 

Begreppet behandling är ett brett begrepp enligt Datainspektionen (2017a), men det 

omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning och utplåning m.m. 

Lagen bygger på EU:s datalagringsdirektiv från 1995 och personuppgiftslagen är en av 

flera nationella tolkningar på detta direktiv. I personuppgiftslagen finns regler för hur 

personuppgifter får behandlas och den bygger på samtycke och information till de 

registrerade som lagen berör. 

Om personuppgifter behandlas inom företag, myndigheter eller organisationer utses ofta 

personuppgiftsombud. Dessa ombud har i uppdrag att på företagets vägnar säkerställa att 

behandlingen av personuppgifterna är korrekt. Vilka regler som gäller för 

personuppgiftslagen beror på vilken struktur de har, man skiljer på ostrukturerade och 

strukturerade personuppgiftsbehandlingar. Den förstnämnda kan till exempel vara på en 

blogg, eller i en informativ text på en hemsida, medans den andra behandlingen omfattar 

lagring i till exempel databaser (Datainspektionen, 2017a). 

Datainspektionen (2017a) definierar personuppgifter som följande: Med personuppgifter 

avses all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som 

är i livet. Och personuppgiftsansvarig som: Personuppgiftsansvarig kallas den som 

bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. 

Unikt med personuppgiftslagen är att det finns särskilda undantagsregler för behandling 

av personuppgifter. Exempelvis finns den så kallade missbruksregeln vilken innebär att 

man i ostrukturerat material får visa personuppgifter. Dessutom finns det undantag med 

hänsyn till offentlighetsprincipen och yttrandefriheten (Datainspektionen, 2017a). 

Den som bryter mot personuppgiftslagen riskerar att straffas. Enligt lagen är det straffbart 

att exempelvis lämna osanna uppgifter i information till registrerade och föra över 

personuppgifter till tredje land, exempelvis utanför EU. Om personuppgifterna har 

behandlats i strid med personuppgiftslagen ska den personuppgiftsansvarige ersätta den 

registrerade, då har personen rätt till ersättning för sakskada, personskada och ska få 

ersättning för hela kränkningen (Datainspektionen, 2017a). 

3.2.3 Personuppgiftslagen på internet 

Att personuppgiftslagen inte är anpassad till internet eller den moderna teknik som är 

under ständig utveckling yttrar sig på flera vis idag. Främst på så vis att det egentligen inte 

finns några specifika regler för hur publicering av personuppgifter på internet skall 

hanteras och det är därför som den så kallade missbruksregeln finns (Datainspektionen, 

2017d). 

Det finns även undantag idag för publicering av personuppgifter för journalistiska 

ändamål. För att tidningar skall kunna nyttja yttrandefriheten, väcka debatt och ge 
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samhällskritik gäller undantaget och det kan då innebära att en kränkning sker utan att 

man brutit mot själva personuppgiftslagen (Datainspektionen, 2017d). 

I och med att flera myndigheter och företag datoriserar sin behandling av personuppgifter 

ökar riskerna för att personuppgifterna skall behandlas felaktigt. E-förvaltning är ett 

prioriterat område för myndigheter och ökar informationsutbytet mellan kommuner och 

andra myndigheter men det råder ändå otydligheter och osäkerhet kring vilka regler som 

gäller för behandlingen av uppgifterna (Datainspektionen, 2017d). 

3.2.4 Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Dataskyddsförordningen är en kommande lag som syftar till att ersätta nationella 

tolkningar av EU:s datadirektiv och kommer att träda i kraft i maj 2018. 

Dataskyddsförordningen kommer att beröra alla organisationer och verksamheter som på 

något sätt hanterar personuppgifter (Datainspektionen, 2017b). 

Den absolut största förändringen som dataskyddsförordningen kommer att medföra är hur 

organisationer hanterar personuppgifter. Syftet med lagen är också att stärka individens 

rätt till sina personuppgifter. Lagen går i linje med den allt föränderliga 

informationsteknologin och ett av motiven till att lagen träder i kraft är att man idag inte 

hanterar personuppgifter i enlighet med de nationella tolkningarna av EU:s datadirektiv 

(Datainspektionen, 2017b). 

En förstärkning av individens rätt till sina personuppgifter yttrar sig i lagen på flera nya 

sätt. Många av reglerna finns redan idag i personuppgiftslagen men tydliggörs nu genom 

det nya direktivet. Exempelvis har individen rätt att bli glömd, få tillgång till sina 

personuppgifter, få felaktiga uppgifter rättade och raderade, invända mot användning för 

marknadsföring, automatiskt beslutsfattande och profilering samt flytt av personuppgifter. 

Om en person vill så kan han eller hon exempelvis begära att en organisation raderar alla 

personuppgifter som finns lagrade om personen. Organisationen har då skyldighet att 

informera personen om att personuppgifterna är borttagna (Datainspektionen, 2017b). 

Vad gäller lagring av personuppgifter så gäller följande för organisationer: De måste 

informera individen om juridiskt motiv till lagringen, vidare måste de också tala om för 

personen hur länge det är tänkt att personuppgifterna ska lagras. Nationella lagar, som till 

exempel missbruksregeln, kommer också att försvinna. Missbruksregeln innebär att man i 

ostrukturerad text, som till exempel i bloggar, inte längre får visa personuppgifter som på 

något sätt skulle kunna avslöja en individs identitet. Om organisationer bryter mot dessa 

regler så kan de straffas med ett vite på 4% av den globala omsättningen 

(Datainspektionen, 2017b). 

Dataskyddsförordningen är menat att sammanfoga de datalagar som gäller i EU och 

istället för att medlemsstater på nationella nivå ska utforma egna tolkningar på EU:s 

datadirektiv så syftar dataskyddsförordningen till att ge en gemensam tolkning till 

samtliga medlemsstater. Bakgrunden till detta ligger i att internet de senaste tio åren har 

utvecklats så pass mycket att lagstadgar inte har hunnit ikapp utvecklingen. Lagen är alltså 

ett försök till att integrera moderna lagstadgar med utvecklingen av internet och den 

teknik som medföljer (Datainspektionen, 2017b). 
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3.2.5 Förberedelser för den nya lagen (GDPR) 

Datainspektionen har sedan 2016 försökt att vägleda svenska företag och organisationer 

på den nya lagen, det finns idag ett antal dokument tillgängliga som syftar till att stödja 

integreringen och förberedelserna för den nya lagen. 

Nytt i lagen är att personuppgiftsbiträden, som å personuppgiftsansvariges vägnar 

behandlar personuppgifter, kommer att erhålla nya skyldigheter. De ska bland annat föra 

register över alla kategorier av behandling av personuppgifter som utförs. Om känsliga 

personuppgifter behandlas, som till exempel inom statliga myndigheter, behövs ett 

dataskyddsombud utses (Datainspektionen, 2017c). 

Datainspektionen har idag ett flertal dokument tillgängliga som syftar till att vägleda 

svenska företag och organisationer inför den nya lagen. Följande punkter är utdrag från 

dokumentet “Förberedelser inför EU:s dataskyddsförordning” (Datainspektionen, 

2017c). 

• Är er organisation medveten om EU:s nya dataskyddsförordning? 

• Vilka personuppgifter hanterar ni? 

• Använder ni missbruksregeln idag? 

• Vilken information lämnar ni? 

• Hur ska ni tillmötesgå de registrerades rättigheter? 

• Med vilket rättsligt stöd hanterar ni personuppgifter? 

• Hur inhämtar ni samtycke? 

• Behandlar ni personuppgifter om barn? 

• Vad ska ni göra vid personuppgiftsincidenter? 

• Vilka särskilda integritetsrisker finns med er behandling? 

• Har ni byggt in skydd för personuppgifter i era IT-system? 

• Vem ansvarar för dataskyddsfrågor i er organisation? 

• Har ni verksamhet i flera länder? 

Ovanstående punkter syftar till att tydliggöra dataskyddsförordningen för organisationer 

och företag och lyfta fram de mest kritiska punkterna som kommer att påverka dem 

(Datainspektionen, 2017c). Punkterna behandlar frågor som i enlighet med den nya lagen 

kommer att innebära störst förändringar för företag och organisationer och som man 

kommer att behöva ha mest kunskap om. Det finns visserligen fler förändringar än dessa 

punkter men Datainspektionen bedömer att dessa punkter står som grund för den allra 

största förändringen i den nya lagen.  
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4. Resultat & Analys 

Här presenteras empirin från våra intervjuer och analyseras med teorin som grund. Vi 

har valt att dela upp detta kapitel i två underrubriker för att göra det lättare för läsaren 

att navigera i vårt insamlade data. Under 4.1 samlar vi data som hör till den första frågan 

i vår frågeställning och under 4.2 samlar vi data som hör till den andra frågan i vår 

frågeställning. Citaten i detta kapitel är utdrag från intervjuerna i bilaga 2, där de 

fullständiga intervjuerna kan hittas. 

4.1 Förutsättningar för att möta de förändringar som 
dataskyddsförordningen medför 

Det framgår i våra intervjuer att för förändringar i organisationer finns det en rad olika 

tillvägagångssätt och strategier som samtliga respondenter menar är viktiga. Vare sig det 

handlar om att jobba med systemutveckling, förvalta eller införa ett nytt system hos en 

kund pratar respondenterna om bland annat prioritering, befintlig kunskap och att man ska 

ha gjort sin bakläxa. Nedanstående två citat är från en IT-strateg. 

“Vi försöker ju att jobba långsiktigt och sen är det ju som med förändringar att det tar en 

himla tid, det är väl den grundläggande saken jag kan säga.” 

“Benägenhet att man tittar bara på något nytt, men sen är det ju den här ryggsäcken man 

har med sig, med gammalt eller förvaltningsbarhet, och sånt, den kan bli lidande.” 

Att förbereda för förändring är svårt, och tar tid. Det gäller att ta fram riktlinjer för 

organisationen och att man har en strategi för organisationens arbete och utveckling. 

Återkommande i intervjuerna är att respondenterna pratar om förberedelser, att man i en 

organisation bör ha lika mycket koll på nuläget som man har koll på framtiden. Genom att 

göra nulägesanalyser och hot/riskanalyser kan man planera för potentiella hinder som står 

i vägen för utvecklingen inom organisationen. En säkerhetsexpert svarar som följande: 

“Man tittar väldigt mycket på... egentligen bakåt, man tittar på nuläget också. Många gör 

nulägesanalyser, hot/riskanalyser.” 

“Det enda som fungerar är att man tar fram en strategi och verkligen tittar på vad man 

har inom sitt skalskydd. Och om jag har koll vad som finns inom mitt skalskydd.” 

Det finns olika sätt att förbereda för förändringar. I grunden handlar det om att ha kunskap 

om vilka resurser man har till sitt förfogande, vilken tidigare erfarenhet man besitter, samt 

vilken strategi man har för att nå organisationens mål. Vissa organisationer tillsätter olika 

typer av råd för att hantera strategier och potentiella hot eller risker med utveckling och 

förändring. Respondenterna pratar också om olika arbetsgrupper som alla har ett eget 

område att arbeta med. En konsultchef pratar om samverkan mellan dessa olika 

arbetsgrupper: 

“Så har vi ett HR-råd, ett HR-råd som pratar om HR-frågor och arbetssätt runt HR, 

frågor runt rekrytering till exempel eller PU-samtal, utvecklingssamtal, såna processer, 

och där pratar vi mycket om arbetssätt. Sen kan ju ett ändrat arbetssätt leda till ett ändrat 

systemstöd, eller att vi behöver ett systemstöd, då har vi ett IT-råd som jobbar med IT-

frågor så att då kan det ju bli så att man vill förändra arbetssättet och vi har ett annat 

systemstöd eller förändra vårt systemstöd, men då får vi ju lyfta det till IT-rådet och se 

över om vi ska köpa in ett standardsystem, se över de vi har eller bygga något själva.” 
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En personuppgiftsansvarig pratar också om olika ledningsgrupper: 

“Ja, vi har ju en arbetsgrupp som tar de övergripande frågorna. Så det vi har jobbat fram 

allra först är riktlinjer.” 

Ledningsgrupperna är de som ska ta fram strategier och riktlinjer för hur 

förändringsarbetet ska fortskrida, de ansvarar också för vilket håll man vill att arbetet ska 

gå åt. Samarbetet mellan de olika grupperna i en organisation är också viktigt. När man 

exempelvis jobbar mot en kund så är det interna arbetet och samarbetet viktigt. 

Förändringar kräver då förståelse mellan både IT och verksamhet för att uppnå 

tillfredsställelse, en IT-strateg säger så här: 

“Där sitter ju jag mitt emellan, då har vi utvecklare som är liksom jättetekniska och vill 

ha det nyaste hela tiden och så sitter man som produktägare och säger “skit i det, det 

funkar väl ändå” liksom, någon gammal databas och tjossan hejsan, någon gammal 

databas, det gäller att hitta mixen som min kollega pratar om.” 

Vikten av att det inte ska ske några missförstånd mellan de olika grupperna i en 

organisation är av stor betydelse när det handlar om förändringsarbete eller utveckling. 

Som respondenten säger så gäller det att hitta en bra mix i kommunikation och förståelse 

mellan exempelvis utvecklare och produktägare. 

När man då förbereder sig för en förändring så gäller det att alla är med och förstår vad 

förändringen faktiskt innebär. Ovanstående faktorer tar även Chapman (2006) upp som en 

förutsättning för att förändringar faktiskt ska lyckas i en organisation, då han menar på att 

strategierna för förändring handlar om uppmuntran av genuint och ärligt deltagande, 

öppen kommunikation och främjandet av anställdas skickligheter och kompetenser.  

Från intervjuerna kan vi se att man jobbar mycket med att nå ut med information från 

olika nivåer på organisationerna. Man jobbar också mycket med att utbilda och få de 

anställda att förstå vilken information som förmedlas till dem. Om ett beslut tas av 

ledningen inom en organisation berättar en IT-konsultchef att det är upp till var och en 

inom de olika grupperna i organisationen att förmedla ny information till övriga anställda: 

“Om vi fattar ett beslut på högsta nivån så är det ju oftast i vår ledningsgrupp på hög nivå 

då, då är det ju var och en av oss som sitter i ledningsgruppen som måste ta med oss det 

här till vårt kontor, våra enheter.” 

För att säkerställa att beslut som tas av ledningen förstås av anställda är det alltså upp till 

var och en av de som sitter i ledningsgruppen att förmedla det till sin enhet. Ansvaret 

ligger dock inte alltid i en ledningsgrupp. En respondent som arbetar som säkerhetsexpert 

i en myndighet förklarar att många har förankrat beslut i form av olika interna utbildningar 

eller genomgångar av ett visst område. Respondenten säger: 

 “Många gånger när man börjar ett jobb så får man gå de tråkiga intro-kurserna, och det 

finns ett syfte med dem - för att visa att man är en del av företaget och att företaget ser 

t.ex. PUL på ett visst sätt. Så det är företagens sätt att försöka meddela en signal, att de 

bryr sig om dessa saker.” 

Detta visar på att beslut som berör alla anställda förankras genom olika interna 

utbildningar eller kurser där den anställde får en djupgående inblick i hur organisationen 

fungerar och vilken kultur som organisationen står för. Detta är även något som Kotter 

(1995) menar på är ett vanligt problem inom organisationer. En personuppgiftsansvarig 

inom en myndighet förklarar på ett likartat sätt hur de jobbar med säkerställning av beslut. 

Respondenten säger: 
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“Vi får lov att jobba mycket med information och utbildning så fort vi kommer med någon 

ny förändring.” 

“Då blir det ju en process att nå ut med det. Men det är ju inget unikt, utan det är just det 

med att utbilda och informera som vi gör.” 

En respondent förklarar att om man ska få anställda att förstå vilka beslut som tas av 

exempelvis ledningen, projektledare eller övriga chefer är det bra att plocka ut dem 

anställda som man anser vara mest drivande inom en organisation. De man vet bidrar till 

mest idéer och driv fungerar också enligt en respondent som informella ledare och 

kommer därför att bidra till att övriga anställda ställer sig bakom beslut som tas av 

organisationen. Respondenten, som är IT-strateg, förklarar det som följande: 

“Man involverar dem som är mest drivande och kunnande för att få med dem, de har 

jättemycket idéer och bra idéer så då gäller det att försöka omvandla det och hur 

förvaltningsbart blir det.” 

“Att få med dem som kan mest och tycker mest på något vis i projektet, så det är väl en 

sak vi gör då, de är väl också bra på att sen sälja in det till kollegor, lite som informella 

ledare då.” 

Detta visar även på hur de anställda kan påverka varandra för att beslut tagna av chefer 

och ledning ska tas emot väl. Om de anställda inom en organisation kommunicerar med 

varandra och ser att kollegor tar emot beslut positivt så kommer det bli lättare för övriga 

anställda att också ställa sig bakom dem. Detta överensstämmer även med vad Smith 

(2005) och (Armenakis et al. 1993) menar med att göra proaktiva försök till att förändra 

attityder inom organisationer. 

4.2 Utmaningar som organisationer står inför för att 
förhålla sig till dataskyddsförordningen 

De fetstilta, understrukna rubrikerna i detta avsnitt är kategorier genererade utifrån 

svaren vi fått i intervjuerna, d.v.s. efter intervjuerna. 

Man gör inte ett projekt av förändringar 

I två av intervjuerna framgår det att ett hinder i samband med förändringar i organisationer 

är att man inte gör ett projekt av interna förändringar. Svaren visar att om man utför 

förändringar på sidan av, eller i linje med sitt dagliga arbete så blir det aldrig bra. En IT-

strateg säger: 

“Man kommer liksom i en prioriteringskonflikt om man säger så, med att jobba externt 

och dra in pengar i förhållande till att jobba med det här då, det är väl dilemmat i det 

hela, sen är det ju kanske vardag och så, men det är en utmaning att kunna prioritera upp 

det här då, vi har ju i det projektet, att vi har som absolut högsta risk att vi inte får tid att 

jobba med det projektet. Men jag tror det är bra att man konkretiserar att man gör ett 

internt projekt av det hela, för det är enda lösningen, att göra det ännu mer, så sidan om 

funkar inte.” 

En annan respondent som är säkerhetsexpert säger: 
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“De säger att man ska göra något i linje, och linje innebär att man ska göra det utöver 

sitt dagliga arbete. Det blir liksom inget projekt, det blir ingen extra budget utan bara 

ytterligare en väska jag ska gå och bära, och det blir aldrig bra.” 

Människor har olika mycket engagemang vid förändring 

Vi har fått svar från samtliga respondenter som visar att vissa personer (ofta de som jobbat 

i en organisation en längre tid) har svårare att anpassa sig till nya arbetssätt och att de i 

vissa fall hittar egna lösningar utifrån vad som gäller vilket kan skapa problem. En 

respondent som jobbar som personuppgiftsansvarig på en myndighet säger: 

“Det är en jättestor utmaning eftersom forskarna jobbar nästan som egna företagare med 

sina projekt och sitter på sin kammare och hittar sin lagringslösning, i molnet kanske, 

utan att stämma av riktigt vad som gäller, så där tror jag att vår största risk ligger, där 

det kan gå fel.” 

Hon fortsätter med: 

“Här har vi liksom en grundinfrastruktur som ligger ganska långt efter vad jag har sett 

inom andra myndigheter, och den räcker inte till för forskarna så då hittar de ju egna 

lösningar, och i samverkan med andra och även inom Europa, internationellt, så helt 

plötsligt så lagrar de ju data någon annanstans och tyvärr utlämnar det till att lösa det 

själva, för stödet finns inte på plats lokalt.” 

En annan respondent som jobbar som konsultchef inom den privata sektorn säger: 

“I stora förändringar finns det ju de som tycker det är jättespännande och härligt och som 

är på direkt, och andra som tänker “men gud det funkar ju så bra nu, jag tycker inte vi 

borde ändra det här” och “jag vill inte” och “det kommer bli mycket sämre” och sådär.” 

Detta är även enligt Kotter (1995) ett av det största problemet att lösa vid förändring. Fler 

exempel på att människor kan ha svårt att anpassa sig och lämna sina komfortzoner finns 

att läsa om i kapitel 4.1.3. 

Man har ingen infrastruktur 

Ett annat svar vi fick från en personuppgiftsansvarig som jobbar på en myndighet är att 

man inte riktigt förstått att det är informationen man arbetar med som är den stora resursen 

och att man inte riktigt har koll på vad man har för information, var den ligger och vad 

den är värd: 

“Vi producerar ju information och ger och tar till varandra men samtidigt har man inte 

riktigt förstått att det är det som är den stora resursen vi har, och därmed finns inte heller 

verktygen för att ta hand om den. Så det är det stora problemet tycker jag, när det kommer 

nya saker så har man inte förstått att man måste veta vad vi har för information och var 

den ligger och vad den är värd, så man börjar bara rycka i grejer lite här och där och ser 

inte hur det hänger ihop. Det behövs en infrastruktur, och det är den det ofta handlar om. 

Man har inte riktigt kommit upp i det här att se det som en resurs som faktiskt går att följa 

genom vår organisation.” 

Vid frågan om de på myndigheten pratar om detta som ett problem vid t.ex. möten svarade 

respondenten: 

“Jo men vi försöker ju, men det medvetandet finns inte riktigt… att tänka så… Det här 

med att man ska ha kartlagt sina processer, systemen och informationen är något som 
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ställs som krav på oss att vi ska ha gjort då det är så många av våra tillsynsmyndigheter 

som säger att vi måste jobba så eftersom det är så det ser ut idag. Men ändå kan det 

förekomma att “Nej, men det ser vi inte riktigt syftet med…”, och då blir det ju de här 

glappen igen.” 

Detta visar återigen att människor har olika mycket engagemang som skapar glapp i 

organisationer. 

Förbättring av kommunikation 

Utifrån intervjuerna kan vi se att samtliga respondenter anser att kommunikationen inom 

sin organisation är i behov av förbättring. Viktigt att skilja på här är dock att 

kommunikationen anses vara i ständigt behov av förbättring och är nödvändigtvis inte 

dålig i nuläget. Däremot är det något som alla respondenter anser att man hela tiden 

behöver jobba på. En av respondenterna som är IT-strateg säger så här: 

“Det är ju jättesvårt med kommunikation, att hitta nivån, för det är alltid någon som 

tycker det är för lite och någon som tycker det är för mycket, så det gäller ju att kalibrera 

in det, men jag tycker vi har det öppet här.” 

Hur man faktiskt arbetar med kommunikationen ser olika ut på olika organisationer. Ur ett 

myndighetsperspektiv så kan vi se att det antingen saknas metoder för kommunikation 

eller så har de anställda svårt att göra sig hörda. På den privata sidan så är 

kommunikationen internt väldigt sammanflätad med organisationen i helhet. En faktor kan 

bero på storleken på organisationen. Exempelvis svarar IT-strategen att: 

“Sen är det väl där att någon annan tycker det är väldigt tillknäppt, det beror ju på vilka 

referensramar man har, jag har jobbat på ett företag innan och där är det ju 17 våningar 

upp.” 

Medans säkerhetsexperten svarar: 

“Min erfarenhet är att de anställda, alltså de som jobbar med detta dagligen, har stenkoll 

på vad det är som kommer och vad som måste göras. Men i många fall så, om de inte har 

en bra ledning, så hörs de inte.” 

Hur man faktiskt kommunicerar i en organisation kan ha flera faktorer som påverkar. 

Utifrån intervjuerna kan man säga att det främst beror på vilken ledning man har och hur 

engagerade de är i sina anställda. 

Säkerhetsexperten säger att: 

“Därför är det viktigt att ha en person som är högst ansvarig som i sin tur kan delegera, 

ha fem andra under sig. Men det är viktigt att upprätta en kommunikation med de 

anställda, ledningen, ägare o.s.v.” 

Detta visar på hur viktigt det är att ansvaret för kommunikationen är tydligt och når ut till 

fler än bara ledningen.  

Om kommunikationen i en organisation är dålig så beror det också på att beslutsvägarna är 

långa och inte alltid når dem anställda. Detta kan vi även se att Kotter (1995) har tagit upp 

som ett problem inom organisationer där han säger att stora förändringar är omöjliga om 

inte ledningen inom organisationen är aktiv i förändringen. Detta kan i sin tur kan bero på 

att organisationen inte har erfarenhet av samarbete mellan anställda och högre uppsatt 

ledning. 
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Att lämna sina komfortzoner 

När det kommer till att lämna sina komfortzoner så har samtliga respondenter erfarenhet 

om anställda som har svårt att anpassa sig till förändringar, eller har svårt att lämna plats 

för förändrade arbetssätt eller rutiner. Kotter (1995) menar på att chefer oftast underskattar 

hur svårt det kan vara att få de anställda att lämna en komfortzon och enligt 

respondenterna handlar det om att ha driv. En av respondenterna säger att: 

“Vid förändring så krävs ett driv, att någon driver och är på och inte ger sig.”  

Detta visar på att det faktiskt är svårt att få anställda att lämna en komfortzon. En annan 

respondent liknar förändringsvilja hos anställda till en popcornspåse, och säger att: 

“Jag har en jättebra metafor, eller liknelse, som man kan ha med sig överallt, just med 

förändringar, det var Microsoft som jag var och lyssnade på. Om man tänker sig 

mikropopcorn, 20% poppar nästan direkt, “klart vi ska göra det”, sen är det 60% som det 

tar ett tag med att “ja det där verkar ju bra”, sen är det 20% som aldrig poppar, eller tar 

ett jävla tag som har nästan bestämt sig att “jag ska fan inte poppa här”. Så jag tycker att 

den är väldigt slående, med många förändringar, både privat också.” 

En annan respondent säger: 

“Man får ju ta upp och prata om det, våga lyfta det.”, vilket är precis vad Chapman 

(2006) pratar om när han diskuterar uppmuntran av att lyfta en fråga och att uppmuntra de 

anställda att delta i en dialog med varandra. 

En respondent menar på att det är viktigt att vara ödmjuk och menar att vissa människor 

måste låta sig överbevisas innan de kan acceptera en förändring. Då gäller det att även här 

ha driv och att vara medveten om att vissa människor kommer behöva tid att motbevisas 

eller övertygas om att en förändring är bra. Respondenten berättar utifrån egna 

erfarenheter om ett exempel där införandet av nya arbetssätt och rutiner mött motstånd: 

“När jag började hade ingen koll på vad den andra gjorde. Så jag gick till en 

medarbetare som jobbat där i sådär 20 år och frågade varför de inte hade någon 

whiteboard med namn och projekt o.s.v., typ Kanban, och förklarade att om han är sjuk så 

vet ju jag det då, då är det parkerat på tavlan och han svarade “Nej nej, det är bara 

slöseri med tid.”, så gick jag till nästa som också jobbat där länge som sa “Vad fan är 

Kanban för jävla skit? Du tror att du kommer hit och kan allt, du har läst dessa fina 

böcker och kurser och tjänar mer än mig. Du har jobbat här i tre månader och tror att du 

redan kan komma med förändringar.” 

“De grupper på lägst nivå i företag brukar ha sina rutiner då det känns tryggt, “Rör 

ingenting som fungerar.”. Om man däremot tittar högre upp i företag, alltså både privat 

och myndigheter, så vill de ha ungdomar, nyexaminerade, sådana som tänker om. Sedan 

försöker de som sitter högre upp trycka ner ungdomarna i företaget, och det blir en sådan 

kulturkrock. “Veteranerna” är vana med att jobba i sin takt, de är inte vana att någon 

ifrågasätter dem.” 

Utifrån ovanstående exempel kan vi se en direkt koppling till vad Kotter (1995) pratar om 

när han förklarar vilka hinder och problem som är vanliga inom organisationer. Dels kan 

vi koppla ovanstående exempel till det vi tidigare pratat om - att chefer underskattar hur 

lång tid det tar att få de att lämna sina komfortzoner, och dels så kan vi koppla det till ett 

annat problem som Kotter (1995) pratar om - att vissa hinder för förändring inom 

organisationer ibland kan vara i en persons fantasi och att utmaningen ligger i att få denna 

person att det faktiskt inte är ett hinder. 
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Att identifiera exakt vad en personuppgift är 

En respondent menar att det kan vara en utmaning att identifiera vad en personuppgift är. 

Hon gav ett exempel på att om en kvinna i 30-årsåldern jobbar med IT-säkerhet i Rättvik 

är det inte osannolikt att hon är den enda som gör det. Vilket i detta fall gör det möjligt att 

identifiera en person utan att nämna hårfärg, ögonfärg, längd, exakt ålder etc. 

Ett liknande exempel är om man ska vara med i en undersökning på sitt arbete och man 

blir informerad om att ens uppgifter inte kommer att behandlas, men att man måste uppge 

kön. Om man då är den enda personen av sitt kön som arbetar där så kan man identifiera 

den personen. Respondenten säger att det händer att hen har fyllt i att hen är av det andra 

könet på grund av detta. 

Att man tidigare lagrat uppgifter man inte tänker på 

En respondent menar att den största utmaningen med dataskyddsförordningen är att 

hantera de uppgifter man tidigare lagrat och inte tänker på, som man glömt. Respondenten 

säger: 

“Det är nog mer ute på gemene man hur man hanterar information om, folket hos kunden, 

man kanske har namnuppgifter och skrivit någon liten kommentar om hur den personen är 

eller vad den gör eller var den bor, sånt som man inte tänker på, det tror jag en stor grej 

faktiskt, det som man inte har tänkt på.” 

Vi frågade därefter samma respondent om de registrerades rätt att bli glömd, samt om 

backuper, om det är något man tänker på. Respondenten svarade då: 

“Det är faktiskt någonting som man, jag iallafall, faktiskt behöver tänka på. Jag 

rekryterar ju mycket, och jag har ju en liksom tabell över alla sökande, jag måste ju hålla 

koll på alla som söker och lite grann kommentera varför jag vill ha någon och inte någon 

annan sådär, så är det ju, och ha koll på att jag kan radera allt där då, för det där får jag 

ju inte spara om jag inte har bett om lov.” 

Hen fortsätter med att backuper är ytterligare en dimension och säger att hen faktiskt inte 

vet hur man hanterar detta, om någon vill bli glömd hela vägen bakåt (alla backuper). Vi 

frågade sedan om respondenten tror att det kommer bli utmanande att arbeta med 

personuppgifter och rekryteringsinformation om de måste byta arbetssätt och t.ex. 

informera hur länge uppgifter ska sparas och på vilken rättslig grund, respondenten 

svarade då: 

“Ja det tror jag nog att jag måste förändra lite grann, jag måste se över var jag lagrar 

det, för nu har vi en gemensam brevlåda som vi konsultchefer har så vi kan titta på 

varandras noteringar, så det är ju inte så bra, utan det behöver jag tänka till och läsa på 

lite mer om hur jag kan göra. Och det är ju bara i mail och i Excel, får jag ha den här 

Excel filen? Men där är jag ju inte än, jag har ett år på mig. Sen har vi på företaget en 

GDPR-grupp som vi kallar som jobbar just med de här frågorna, dels hur vi ska jobba 

internt och hur vi ska hjälpa kunder, för oss är det här en affärsmöjlighet.” 

En annan respondent gav ett svar som går under samma kategori. Respondenten ger ett 

exempel på deras ärendehanteringssystem och källkodshanteringssystem som de jobbar 

väldigt mycket med. Hen menar att det är gamla system där man checkar in kod med sitt 

namn. Hen säger att om man ska börja anonymisera detta så står de inför en riktig 

utmaning då det är källkod från 25–30 år bakåt i tiden. 
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Att förbereda inför dataskyddsförordningen 

I nuläget är kunskapen om dataskyddsförordningen och vilka förberedelser som görs, hos 

respondenterna i viss mån begränsad. En av respondenterna inom en myndighet säger att 

“Vi håller på med en utredning precis nu som vi precis börjat med, så jag är lite osäker 

än så länge.”. Medans en annan säger att “Jag kan ju för lite om det om man säger så, det 

enda jag vet är att det ska vara hårdare än PUL, det är ungefär vad jag vet.” 

Respondenterna har också olika uppfattning om hur respektive organisation arbetar med 

personuppgifter. Av de respondenter vi har intervjuat inom den privata sektorn kan vi se 

att kunskapen om dataskyddsförordningen och hur ens organisations arbetar med 

personuppgifter är begränsad. De respondenter som jobbar inom en myndighet har 

avsevärt bättre kunskap om vad som gäller. 

Något som kan förklara skillnader i kunskapsnivå om dataskyddsförordningen är vad en 

säkerhetsexpert berättar om hur den privata sektorn och myndighetsvärlden faktiskt 

jobbar. 

“Om man tittar på myndigheterna är det på en helt annan nivå, det är otroligt 

känsligt.”,“På den privata sektorn, där är man rädd mer ekonomiskt.” 

Skillnaden i vad man jobbar med på myndighetssidan jämfört med den privata sektorn 

ligger i att man som myndighet måste ta mycket hänsyn till den personliga integriteten 

gällande de personuppgifter man hanterar. Myndigheter som till exempel Skatteverket 

måste vara extra försiktiga när man hanterar personuppgifter för att inte riskera att 

människors personuppgifter hamnar i fel händer eller missbrukas. På den privata sektorn 

handlar det mer om vinst. Där är personuppgifterna en resurs för organisationen och som 

en respondent svarar så är det något många företag vill tjäna pengar på. 

“Det räcker med att jag har ett register över vilka som lider av ett handikapp, ja, då drar 

jag ut det registret så kan jag se att, ja, jag ska starta företag, då vet jag vilka kunder jag 

har, jag behöver inte veta deras ålder.” 

När det kommer till förberedelser inför dataskyddsförordningen så är det få respondenter 

som faktiskt har koll på hur organisationen jobbar med personuppgifter eller på vilka sätt 

man förbereder sig inför den nya datalagen. Detta kan vi koppla till IDGs (2016) 

undersökning om att företag är dåligt förberedda på den nya lagen. En respondent svarar 

att: 

“Jag tror att vi måste göra förändringar, om de är omfattande vet jag inte, men jag tror 

att vi, precis som alla andra, behöver se igenom vartenda system vi har, och inte bara 

system, exempelvis den nya datalagen, vad den nu heter, där omfattas ju även 

mejlkommunikation, att sparade mejl med personuppgifter, där finns ju, där har vi ju alla 

mejl med personuppgifter, som vi måste fundera, är det här okej eller inte? Så att allt från 

mejlinkorgen till vårt CRM, kundregistret, även kundregistret där vi fakturerar, har vi 

personuppgifter där? Det tror jag inte, men jag tror vi behöver se över alla våra system 

faktiskt.” 

En annan respondent svarar att: 

“Det finns några system där vi nog kommer behöva se över behörighet, eller ja, åtkomsten 

framförallt, och sen också gallringen som idag inte sker kanske men som ska ske.” 

Respondenterna är väl medvetna om den nya lagen. Några saknar kunskap för hur deras 

organisation förbereder sig på den nya lagen samt hur de arbetar med personuppgifter och 
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vilka effekter lagen kommer att ha på organisationen. Några respondenter pratar om hur 

deras organisation tillsatt utredningar för den nya lagen men någon djupgående 

information om förberedelser kan vi inte se. 
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5. Diskussion 

I det här kapitlet sker studiens diskussion som kommer att presenteras genom 

respondenternas och våra åsikter. Vi kommer även att diskutera respondenternas åsikter 

och koppla dem till litteratur och tidigare forskning. I första avsnittet diskuteras 

förutsättningarna för dataskyddsförordningen och i andra avsnittet diskuteras 

utmaningarna med dataskyddsförordningen. 

5.1 Förutsättningar och hinder för förändring vid 
anpassning till dataskyddsförordningen 

Utifrån respondenternas svar kan vi se att de olika organisationerna, både inom den 

privata och offentliga sektorn, är medvetna om de problem och brister som finns gällande 

exempelvis kommunikation eller ovilja till förändring. Något som är positivt är att 

respondenterna diskuterar att aktivt hantera dessa problem. De menar också att det är 

något som alltid kommer finnas och som man alltid kommer behöver arbeta med inom 

organisationer. 

Respondenterna pratar mycket om att vara drivande och att utnyttja de anställda som är 

mest positiva till förändring för att omvända de anställda som är mer negativt inställda. 

Detta är något som också Smith (2005) och Chapman (2002) menar på är viktigt för att en 

organisation ska kunna möta förändring bättre. Däremot är svaren från respondenterna 

olika när det kommer till att bemöta motstånd. Där menar vissa respondenter att man inte 

ska ge upp och att man hela tiden ska vara drivande medans vissa menar att man bör visa 

ödmjukhet när man möter motstånd i en organisation. 

Varför respondenterna ger så olika svar när det kommer till att bemöta motstånd från 

anställda tror vi främst beror på att alla människor är olika. I likhet med vad vissa 

respondenter diskuterar kring just motstånd från anställda tror vi också att vissa människor 

alltid kommer luta åt att vara mer negativt inställda till förändrade arbetssätt än andra. Så 

för vissa är det naturligt att bemöta motstånd genom att hela tiden vara drivande medans 

vissa tycker att ödmjukhet passar bättre. 

Det kommer alltid finnas de personer som har en negativ grundinställning. Precis som 

exemplet med popcornspåsen som en av respondenterna pratade om så handlar det om att 

utnyttja de mer drivande och positiva anställda till att vinna över de som har svårt att 

acceptera förändring. Kotter (1995) pratar om att en kraftfull koalition mellan anställda 

och ledning behövs för att möta förändring vilket vi kan se utifrån våra intervjuer att det 

faktiskt finns. Detta ser vi som en ytterligare förutsättning för att organisationerna ska 

kunna möta dataskyddsreformen på ett bra sätt. 

Enligt Chapman (2002) kommer förberedelse för förändring från vetskapen eller 

medvetenheten om att organisationen inte är i linje med den miljö som den verkar i. Detta 

kan vi även se att respondenterna är väl medvetna om. Detta är något som vi ser som en 

god förutsättning för att uppnå dataskyddsförordningen och de förändringar som den nya 

lagen medför. Vi anser också att respondenterna har tillräckligt med erfarenhet i IT-

branschen för att förstå vikten av att arbeta proaktivt inför förändringar och att en 

förutsättning för att lyckas i branschen är att förstå att den är dynamisk och hela tiden i 

förändring. 

Vi ser att respondenterna har sämre koll på hur personuppgifter lagras och vikten av att 

faktiskt ha koll på vart man lagrar dem. Vi tror att detta beror på att man inte tänker på att 
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exempelvis mailkommunikation, interna system eller programmeringsloggar kan innehålla 

personuppgifter. Det är inte heller något som i dagsläget är ett krav i lagstiftningen, men 

som sannolikt kommer att förändras under dataskyddsförordningen då reglerna skärps och 

noggrannhet blir viktigare (Datainspektionen, 2017b). Om organisationer ska kunna klara 

övergången till dataskyddsförordningen så ser vi att arbetet med att lokalisera och 

identifiera vart man lagrar personuppgifter måste bli bättre. 

Efter vår analys av intervjuerna så tycker vi att respondenternas svar har gett oss större 

insikt i vilka förutsättningar organisationer har för att möta dataskyddsförordningen. Vi 

tycker att vi fått utförliga svar från de vi intervjuat. Vi har kunnat diskutera med 

respondenterna hur man bemöter och jobbar med organisationell förändring och vilka 

förutsättningar som krävs för att lyckas i sitt förändringsarbete. 

5.2 Utmaningar som den nya dataskyddsförordningen 
medför 

När det kommer till utmaningar med dataskyddsförordningen så framgår det ur 

intervjuerna att en av de största utmaningarna med att förbereda sig inför den nya lagen 

kommer att ligga i att identifiera och lokalisera vart man har sparat och lagrat 

personuppgifter. 

Samtliga respondenter pratar om hur personuppgifter idag lagras på ställen där det kan 

vara lätt att glömma bort dem, exempelvis diskuteras backuper och gamla 

programmeringsloggar där personuppgifter fortfarande lagras. I och med den nya lagen 

säger Datainspektionen (2017b) att personuppgifter ska kunna flyttas från ett system till 

ett annat vilket vi tror kommer vara en stor utmaning för organisationerna. Vikten av att 

faktiskt veta vart man lagrar vissa uppgifter är av stor betydelse, främst inom 

myndighetsvärlden där många känsliga uppgifter lagras. 

Vi tror att en av de största utmaningarna kommer att vara att hitta nya arbetssätt och 

rutiner för den nya lagen. Exempelvis kommer företag och organisationer behöva hämta 

samtycke inför lagring av personuppgifter samt berätta hur länge de kommer lagras och på 

vilka rättsliga grunder (Datainspektionen, 2017b). Även något så enkelt som att skicka in 

sitt CV för en jobbansökan, som en respondent pratar om, tror vi kommer innebära 

förändrade arbetssätt och medföra nya rutiner. 

Dataskyddsförordningen kommer att innebära tydligare och större rättigheter för de 

registrerade. Därför tror vi också att man måste allokera mer resurser för att möta 

dataskyddsförordningen vilket kan bidra till att man till en början kommer behöva 

prioritera och se över sina arbetssätt och sin hantering av personuppgifter. 

Datainspektionen (2017b) kräver i och med den nya lagen att alla säkerhetsincidenter ska 

rapporteras till Datainspektionen. Här kan vi också se att respondenterna saknar kunskap 

om hur man ska bemöta detta då man i dagsläget själv löser ett intrång. Detta tror vi i sin 

tur kommer att innebära ytterligare arbetsbelastningar som vi diskuterat ovan och då ligger 

utmaningen också i att förbereda sig för de nya rutiner som en säkerhetsincident kräver. 

Om man ser till vad Datainspektionen (2017b) säger om nya rutiner för behandling av 

personuppgifter så kan vi utifrån intervjuerna se att några av respondenterna har sämre 

förståelse för hur den personliga integriteten kan brytas och hur dataskyddsförordningen 

faktiskt kommer att påverka de olika organisationerna. Varför det är så tror vi beror på att 

respondenterna i dagsläget inte har ett direkt ansvar när det kommer till hantering av 
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personuppgifter. Detta kan i sin tur bero på, som vi tidigare diskuterat, att 

personuppgiftslagen är dåligt anpassad för det informationssamhälle vi lever i. 

Ur intervjuerna framgår det att vissa inte har bra koll på det praktiska arbetet som 

dataskyddsförordningen kommer att innebära. Vi tror att en utmaning kommer att vara att 

förankra den nya lagen inom organisationen på ett bra sätt för att anställda inte ska kunna 

bryta mot lagen. Då gäller det att samtliga inom organisationen har koll på vad som gäller 

och vad som krävs för att möta de krav som ställs. 

Vi tycker att vi har fått bättre insikt i förberedelser och utmaningar med 

dataskyddsförordningen utifrån intervjuerna och känner att respondenterna gett bra 

information om hur man ser på den nya lagen. Även om kunskapsnivån har varierat har 

det gett oss en tydligare bild över hur organisationer ser på den nya lagen.  
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6. Slutsats 

6.1 Vilka förutsättningar finns bland organisationer när 
det kommer till att möta de förändringar som den nya 
dataskyddsförordningen medför jämfört mot teorin om 
organisationell förändring? 

De organisationella förutsättningarna för att möta dataskyddsförordningen, exempelvis 

rutiner för att jobba med interna system som hanterar personuppgifter behöver man jobba 

mer med. Där gäller det att man koordinerar samarbete inom organisationen för att kunna 

möta den nya lagen och att alla anställda är med på vad som gäller. 

Överlag finns många förutsättningar för att kunna möta dataskyddsförordningen. En viktig 

förutsättningarna som organisationerna har för att lyckas möta dataskyddsförordningen är 

medvetenhet om förändring. Medvetenhet om att ett förändringsarbete behövs och 

medvetenhet om hur förändringarna kommer påverka organisationens medlemmar. 

Vi bedömer att det inom de organisationer vi intervjuat hos finns många förutsättningar 

som är lämpliga för att möta den nya lagen. Ett tydligt exempel är att det finns en bra 

kommunikation och samarbetsvilja mellan ledning och anställda och att man inom 

organisationen uppmuntrar sina anställda till att komma med förslag till förbättringar. En 

annan förutsättning är att man har korta beslutsvägar inom organisationerna, något som 

kommer underlätta vid införandet och förankringen av dataskyddsförordningen. 

Det finns enligt våra respondenter alltid anställda som kommer motsätta sig förändringar. 

Utifrån de vi har intervjuat kan vi säga att de har bra tillvägagångssätt för att kunna möta 

anställda som ställer sig kritiska till förändringar och som har svårt att lämna sina 

komfortzoner, något som vi kan säga är en förutsättning för att lyckas möta 

dataskyddsförordningen. 

En annan förutsättning för att kunna lyckas att införa dataskyddsförordningen är att man 

måste kunna meddela de personer som berörs av lagring av personuppgifter. Man måste 

kunna identifiera vart man lagrar personuppgifter och även kunna bestämma vad en 

personuppgift är. Organisationer har idag svårigheter när det kommer till detta, vilket 

beror på att personuppgiftslagen, som tidigare diskuterats, inte går i linje med dagens 

snabba informationstekniska utveckling. 

Eftersom dataskyddsförordningen inte har trätt i kraft än är det svårt att bedöma de 

förutsättningar som är viktigast för att möta dataskyddsförordningen. Vi anser dock ändå 

att de organisationer vi intervjuat har många förutsättningar som är viktiga att vid 

organisationell förändring och därmed mötet av dataskyddsförordningens krav. 

6.2 Vilka utmaningar står organisationer inför för att 
förhålla sig till den nya dataskyddsförordningen? 

Utmaningarna med dataskyddsförordningen kommer vara många. Bland annat kommer 

det ställas mer krav på organisationer som behandlar personuppgifter. Intrång och 

säkerhetsincidenter skall rapporteras och organisationerna måste ha koll på vart man 

lagrar och sparar personuppgifter. Något som i dagsläget redan är en utmaning. 
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Organisationer kommer att ställas inför många utmaningar. Främst de organisationer som 

idag saknar rutiner för att lokalisera och säkerställa lagring av personuppgifter. Man måste 

kunna lokalisera var man lagrar personuppgifter och hur man faktiskt ska välja att hantera 

dem. En annan utmaning kommer också att vara att förankra den nya lagen inom 

organisationen, hitta rätt arbetssätt och rutiner samt att allokera resurser för att bemöta den 

nya lagen. 

Personuppgifter som finns lagrade långt tillbaka i tiden kommer med största sannolikhet 

behöva undersökas vilket utgör en stor utmaning för organisationerna då många hanterar 

uppgifter långt tillbaka i tiden. Enligt Datainspektionen (2017a) ska man inte lagra 

personuppgifter längre än nödvändigt. De företag som inte uppfyller alla delar i 

personuppgiftslagen idag kommer att ha stora utmaningar med att möta 

dataskyddsförordningen i maj 2018. 

Ytterligare utmaningar kommer att beröra de organisationer som internt lagrar 

personuppgifter och kommer att behöva arbeta efter den nya lagen. Risken för att bryta 

den nya lagen kommer vara stor då det saknas rutiner för att hantera exempelvis 

personuppgifter som inte rör dem anställda. Här handlar det som tidigare nämnt att man 

kanske lagrar personuppgifter på ställen man inte tänkt på och det kommer vara en 

utmaning att jobba mer noggrant än tidigare. 

6.3 Kunskapsbidrag 

Denna studie bidrar till ökad kunskap och förståelse för vilka förutsättningar och 

utmaningar som organisationer måste ställa sig inför i samband med en lagförändring. 

Studien ger kunskap om hur organisationer förbereder sig på förändringar som påverkar 

organisationen, samt vilka förutsättningar och förberedelser som är viktiga för att klara av 

en omfattande lagförändring. 

I dagsläget finns begränsningar i studien som vidare forskning skulle kunna reda ut. 

Exempelvis ligger begränsningarna i att lagen idag inte har trätt i kraft än och att de 

respondenter vi intervjuat inte har tillräckligt med kunskap om lagen eller vilken påverkan 

den nya lagen medför. 

Vi är dock nöjda med resultatet av studien, och känner att vi fått bättre insikt i 

utmaningarna och förutsättningarna för dataskyddsförordningen. Studien är också i en 

tidig fas där effekterna av den nya lagen inte ännu har visat sig. Fortsatt forskning inom 

området skulle medföra större förståelse för vilka utmaningar som lagen ställer 

organisationer inför. 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Det påpekas från en respondent att utmaningarna med att anpassa sig till 

dataskyddsförordningen än så länge bara är spekulationer och att de faktiska utmaningarna 

visar sig skarpt i maj 2018. Vi har därför som förslag att studera vidare om ämnet efter att 

lagen trätt i kraft för att bl.a. se om de spekulerade utmaningarna fortfarande stämmer och 

på vilket sätt man löst, eller planerar att lösa, de faktiska utmaningarna. 

Vi tycker även att det hade varit intressant att intervjua personer på fler företag, med 

samma befattning som de respondenter vi intervjuat. Man skulle då kunna sammanställa 

svaren från personer med samma befattning för att analysera eventuella likheter. Vidare 

forskning skulle även kunna bidra till ett mer generaliserbart resultat som grund för 

fortsatta studier inom ämnet.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjufrågor 

• Hur bedömer du din organisations beroende av personuppgifter för er 

verksamhet? Förklara hur ni använder personuppgifter/hur de behandlas. 

• Måste din organisation genomföra omfattande förändringar i sitt IT-system för att 

kunna efterleva Dataskyddsförordningen? 

• Om det blir nödvändigt att genomföra förändringar i ert IT-system, vilka 

förändringar utgör de största utmaningarna? 

• Bortsett från GDPR, hur förbereder ni er på förändringar i verksamheten? Ex nya 

rutiner, arbetssätt m.m., finns det tillvägagångssätt som fungerar bättre respektive 

sämre? Ge exempel. 

• Kan du ge exempel på när er organisation har stött på hinder i samband med 

förändringar? Hur har ni bemött det? 

• Hur säkerställer ni att beslut som tas av ledningen förstås av anställda? 

Exempelvis om ett beslut tas av ledningen om förändring inom verksamheten, nya 

kundavtal, rutiner, etc. 

• Anser ni att kommunikationen inom organisationen är i behov av förbättring? 

• Vid förändring kan det vara svårt att få anställda att lämna sina komfortzoner, hur 

bemöter man detta på bästa sätt? Hur har er organisation löst liknande problem? 
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Bilaga 2 - Intervjuer 

Intervju 1 
Datum: 24 april 2017 

Intervjuare: Albin Engberg & Jimmy Höglund 

Respondent: IT-strateg 

Albin 

Bara kort om din roll, CIO. 

Respondent 

Ja precis, det är ju något som jag har varit, den nuvarande han sitter ju i Trondheim, men 

jag har ju varit det under, ja, ett antal år, nu kommer jag inte ihåg om det kan bli, 7 år 

någonting sånt, skit samma, jag har varit det under en längre tid i alla fall, jag hjälper ju 

fortfarande till, hjälper han i Norge, för de två tekniker sitter ju här då, så de två är jag ju 

lönesättande chef över, så jag är liksom med i verksamheten på en nivå runt vår IT-

verksamhet, men det yttersta ansvaret har jag släppt, nu är jag mer sån här som går in och 

hjälper in vissa. 

Jag är projektledare och produktägare nu, så jag är mer ut mot kunderna nu så att säga och 

jobbar, men jag hjälper han nu så det ska bli en smidig övergång, vi har hållit på ett år nu 

och stöttat och hjälpt honom. 

Albin  

Men är det nytt i Norge eller? 

Respondent 

Nej, det var väl fem år sen vi gick ihop, men då var ju han liksom, då var ju jag chef över 

han och inte de två IT-teknikerna vi har här. 

Albin 

Har du någon koll på vad vi skriver om förresten? 

Respondent 

Ja, det vet jag ju, det är ju nya PUL, och det är ju intressant, det hör man ju, jag jobbar ju 

mot [kund] nu och de var uppe senast förra veckan och sa “kom ihåg det här”, det kommer 

ju bli genomlyst i det här projektet nu liksom. Men ni får gärna säga några ord om syftet 

med exjobbet och så. 

Jimmy 

Ja, syftet är ju att vi vill se hur företag bättre kan förbereda sig på förändringar som 

påverkar verksamheten och sen vill vi också kolla utmaningar som dataskyddsreformen 

eller GDPR kommer att medföra. 

Albin 

Så, vår första fråga är, hur ser beroendet av personuppgifter ut? Hur bedömer du att ert 

företags beroende av personuppgifter är? Jag tänker mig att ni har ny kund och det är ju 

lite annat än ert system nu. 
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Respondent 

Ja med vårt system, så är det ju vi som äger eller har ju hela produkten men vi äger, eller 

äger, vi har ansvar för datat, den här kunden har vi ju som det ser ut idag att vi hjälper dem 

att koda och så driftar de hos sig, så den har vi liksom ingen, inte samma ansvar, för det 

här är det ju vi som driftar, amazon, och vilka servrar vi har, på kunden är det de som 

bestämmer och vi som implementerar det, och lika de andra som jag jobbar för, där gör vi 

lite lika, där har vi en produkt som vi tar fram som vi installerar, och när vi installerar det 

så gör vi det hos kunden, så det är deras ansvar och miljöer och sånt som det lagras i.  

Albin 

Men ni har ingen direkt hand om personuppgifter? 

Respondent 

Nej, inte så, men sen hjälper vi en kund med ett system och då driftar vi ju servrar, men 

jag vet inte ansvarsförhållande, i det systemet finns det ju personuppgiftsdata, finns 

anhöriga och så, nu är inte jag med på det datafältsnivån, men jag tror inte vi lagrar liksom 

personuppgifter om dem. Men vi har ju sådana beroenden här, adresser och utbildningar. 

Albin 

Så det är vissa delar av personuppgifter men kanske inte personnummer? 

Respondent 

Nej, såna uppgifter, släkt har vi ju inte. För den kunden där driftar vi ju servrarna, men 

samtidigt äger ju de datat så jag vet inte. 

Albin 

Men ni är då tredje part för personuppgifterna? 

Respondent 

Ja, jag tror det ser ut så i avtalet. Att det är de som ansvarar för datat. Men det är ju liksom 

på produkten, nu kanske ni intervjuar andra men jag tänker vår ekonomifunktion, där har 

vi ju personnummer och adresser, närmast anhörig har vi ju inte i, men löneregister och 

sånt där finns det ju. 

Albin 

Men då har ni personuppgifter för [verksamhet] internt? 

Respondent 

Precis, det har vi definitivt, och det måste vi ju ha, anställningskontrakt och 

personuppgifter, i vissa uppdrag måste man ju ansöka mot säkerhetspolisen och då har vi 

ju uppgifter som vi skickar in. 

Albin 

Men då är ni ju inte beroende av andra kunders personuppgifter? 

Respondent 

Inte som jag ser det i alla fall att vi ska lagra, men det är ju som med vårt system, ni 

kanske ska intervjua fler? Då kanske de vet mer? Kanske någon annan har koll, om det är 

andra system som vi har, men just de jag har så är det kunden som är ansvarig, vi levererar 

en produkt sen driftar de det här hos sig, så ser jag det i alla fall. 

Jimmy 

Nästa fråga är: Måste din organisation genomföra omfattande förändringar i sina IT-

system för att kunna efterleva Dataskyddsförordningen? 
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Respondent 

Jag hoppas jag kunde få kunskap av er då, jag tror inte det då, men jag kan ju för lite om 

det om man säger så, det enda jag vet är att det ska vara hårdare än PUL, det är ungefär 

vad jag vet, sen hoppas jag kunna lära mig mer av er genom exjobbet. Men det jag har läst 

ändå så känns det som att vi inte blir jättepåverkade, det är min uppfattning. 

Albin 

Om det blir nödvändigt, om ni skulle genomföra förändringar i era IT-system, vilka 

förändringar skulle utgöra de största förändringarna? För det nya med GDPR är att de som 

berörs av personuppgiftslagringen har större rättigheter, till exempel har de rätten att bli 

glömda, och sen måste de som behandlar personuppgifter berätta vilken juridisk grund 

man lagrar på, hur länge, och till vilket syfte. Och sen har ni som behandlar 

personuppgifter skyldighet att rapportera till Datainspektionen om det skulle ske något 

intrång eller en säkerhetsincident, så på den nivån är det. 

Respondent 

Vilken påverkan det skulle kunna bli ja, det är väl det som jag har sagt, vi behöver ju vissa 

uppgifter för lön och såna saker så det känner man väl att det är, det här med närmast 

anhörig, det är man själv som väljer om man vill ha det, så det är inga personnummer alls, 

du kan ju skriva “Kalle Kula” om du vill, så det är inga relationer som hänger ihop. 

Albin 

Men jag tänker på den frågan så är det ju intressant, för om en anställd vill att en anhörig 

ska stå, så antar jag att GDPR säger att ni måste kontakta den personen för att få den 

personens samtycke för att få vara med. 

Respondent 

Ja det har vi ju inte idag, den checken, utan vi litar på våra medarbetare att vi, har du 

skrivit “Kalle Kula” och hans mobilnummer så har du clearat det, så ja visst, det skulle ha 

en påverkan, och sen lika det här med att ta bort, så är det ju, ja jag har för dålig insikt i 

lönesystemet. 

Men jag vet att det är ett gammalt system, men jag är tveksam till hur det är att ta bort 

saker, hur fort de går att få bort det, sen har vi ju backuper på det också, men det är ju 

tunga backuper, vissa saker backupar vi ju väldigt 80-tal på band och tjoff, in i ett 

kassaskåp, så då blir det ju bökigt om man ska börja rensa sådana saker, så det kan ju få en 

påverkan, hur ska man verkligen säkerställa att man tar bort överallt? Så backuper kan ju 

bli påverkan.  

Men jag tänker på alla lönespecifikationer, vi skickar ju ut de digitalt nu, och hur det så 

om man ska vara riktigt noga, det står ju inte kanske personnumret på den själva specen, 

men anställningsnummer står ju säkert på adressen, för då kommer man ju inte på det här 

men jag vet ju att vissa saker måste vi ju lagra ett visst antal år bakåt i tiden för det är ju 

lag på det, vet inte hur det är med lönespec, för det skulle man ju vilja, att jag vill att ni 

ska ta bort allt om mig, men det skulle kunna bli en intressekonflikt mellan revisionslagen 

och GDPR. 

Albin 

Spontant är inte det något vi har läst om, men om man är ex-anställd och gått ut på dålig 

dager och man liksom inte vill ha nåt med ett företag att göra längre så kanske det blir 

konstigt. 
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Respondent 

Ja jag vet inte, man kanske anonymiserar gamla lönespecar. Bara för att lära oss, om man 

nu ska gå på hur det går till när man slutar här så har vi ett avslutningssamtal som 

dokumenteras för att höra om varför man har slutat och vad man kan förbättra inom 

företaget, om det var det som gjorde det, man kanske har fått ett roligare och intressantare 

jobb någon annanstans, men en sån sak skulle ju också kunna vara att man måste se till att 

rensa, men hur är det med knytningen, räcker det med att det står ett namn någonstans 

eller måste det vara personnummer eller anställningsnummer? 

Albin 

Så länge du kan identifiera en person från uppgifterna så är det en personuppgift, så det 

kanske är undantag med lönespecar med anställningsnummer, att man inte kan identifiera 

en person på ett anställningsnummer 

Respondent 

Tänker på vårt ärendehanteringssystem, källkodshanteringssystem som vi jobbar väldigt 

mycket med, då checkar du ju in med ditt namn för att kunna se, och det här ligger ju långt 

bak i tiden, ska man börja anonymisera det, då har vi en riktig utmaning. För det är ju 25–

30 år bakåt i tiden som vi har källkod, som vi någon gång per år öppnar, öppnar ett 

gammalt källkodsarkiv, då öppnar man något riktigt gammalt från 90-talet och där finns 

det ju stämplat att ja, det var “Kalle Kula” som har checkat in den här koden. 

Albin 

Det var någon på ett annat företag som pratade om precis det här, hur man identifierar, 

vart man ska ta ut personuppgifterna, hur långt bak man ska gå. 

Respondent, 

Ja det känns som en riktig utmaning om man ska gå på den nivån, och rensa där. 

Jimmy 

Nästa fråga då: Om man bortser från GDPR, tänkte vi fråga hur ni förbereder er på 

förändringar som påverkar verksamheten? Och med förändringar menar vi kanske rutiner, 

nya arbetssätt och så vidare. 

Respondent 

Hur man förbereder sig på det, ja vi försöker ju att jobba långsiktigt och sen är det ju som 

med förändringar att det tar en himla tid, det är väl den grundläggande saken jag kan säga, 

att ska man göra en förändring så är det ju många teknikorienterade kollegor som säger 

“Ja, det där vill jag prova och det där verkar häftigt, men vad drar det där med sig?”. Det 

kanske inte är jättesmart att hoppa på det nyaste, vet att när det kom någonting som hette 

Google Waves så var det jättehippt, sen gick det en vecka så var det helt dött, någon 

månad senare så lades det ner, så det gäller att jobba långsiktigt för det man tror på, och 

det där är ju jättesvårt, vad ska man tro på, för teknik eller någonting, och då har ju vi fått 

mycket på det här Microsoft, vi är ju Microsoft partners, vad pekar de åt för håll, vi 

kanske inte hoppar på det nyaste direkt när det släppts utan vi kanske väntar lite. Känner 

mig som en politiker som babblar runt här massa. 

Albin 

När vi pratade med en kollega så var det precis det där han sa, att när man ska förbereda 

på en ny sprint eller vad man nu ska säga, att ta med, vad man ska ta med, det är så många 

som kommer med så nya idéer, “det här vill vi göra”, men att filtrera vad man vill göra. 
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Respondent 

Ja nu tänker ju jag på IT-benet, men om jag lutar mig lite mot systemet, förändringar där, 

där är det ju, ibland är det en benägenhet att man tittar bara på något nytt, men sen är det 

ju den här ryggsäcken man har med sig, med gammalt eller förvaltningsbarhet, och sånt, 

den kan bli lidande, där försöker väl vi få med att man måste lyfta sig i ramverk, 

databasversioner, det ger liksom inget till kunden på kort sikt, men på lång sikt måste man 

göra det, så där är liksom en, det gäller att få upp det som rent tekniskt är viktigt, bakom 

kulisserna som inte ger någon funktionalitet. 

Där sitter ju jag mitt emellan, då har vi utvecklare som är liksom jättetekniska och vill ha 

det nyaste hela tiden och så sitter man som produktägare och säger “skit i det, det funkar 

väl ändå” liksom, någon gammal databas och tjossan hejsan, någon gammal databas, det 

gäller att hitta mixen som min kollega pratar om. 

Men utmaningar om man nu svänger tillbaka på, om man jobbar som CIO, den rollen, 

verksamhetssystem och ärendehanteringssystem, källkodssystem, där måste man jobba 

långsiktigt, hur man ska jobba och ta sig framåt, och det är svårt, för dels är vi ju så pass 

små så vi har ju liksom ingen avdelning som bara jobbar med verksamhetssystem, som 

jobbar dagarna i ända och titta på de där, och har förvaltningsteam, vi är ju i någon 

brytpunkt i företagets storlek för nu är det ju många som jobbar i projekt och så ska vi 

också försöka få tid för det här, och nu när vi har mycket att göra så känner vi att ja, det 

här måste vi också hinna med, så vi jobbar lite med vänsterhanden, så det blir som en 

utmaning. 

Albin 

Ja, nästa fråga är ju om er organisation stött på hinder i samband med förändringar, hur 

har man bemött det, för om man vill genomföra förändringar, hur bemöter man det att 

man måste jobba på två olika saker med båda händer? 

Respondent 

Ja, vi har väl liksom, nu blev det ju riktigt konkret i vintras, vi har försökt titta på, vad vi 

ska titta på nästa, vad ska vi gå vidare på, vi har ett system som vi tittar på, som vi har 

jobbat med under många år, och kommer jobba med under kommande år, men då har vi ju 

liksom under två-tre år tittat på vad vi ska gå emot, och då har vi kört lite piloter, och 

sådär och sen har vi verkligen kört med vänsterhanden och i vintras så blev det att vi inte 

riktigt får fokus på det här, så nu är det liksom ett projekt av det hela, ett internt projekt 

och det är väl ett sätt att få högre attention på det, men samtidigt får vi ta det, vi som är 

med det har fullt å göra i övrigt ändå. 

Albin 

Men då är det att hindret är att man vill göra det fast man håller i det samtidigt tills man 

släpper det eller? 

Respondent 

Nja, eller att vi, man kommer liksom i en prioriteringskonflikt om man säger så, med att 

jobba externt och dra in pengar i förhållande till att jobba med det här då, det är väl 

dilemmat i det hela, sen är det ju kanske vardag och så, men det är en utmaning att kunna 

prioritera upp det här då, vi har ju i det projektet, att vi har som absolut högsta risk att vi 

inte får tid att jobba med det projektet. Men jag tror det är bra att man konkretiserar att 

man gör ett internt projekt av det hela, för det är enda lösningen, att göra det ännu mer, så 

sidan om funkar inte. 

Jimmy 

Hur säkerställer ni att beslut som tas av ledning förstås av anställda? 
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Respondent 

Säkerställer? 

Albin 

Ja men om ni ska göra någon förändring, att när ni bestämmer att “nu ska vi göra det här”, 

hur man når ut med den informationen? 

Respondent 

Det låter så hårt, men vi tar gisslan, det är alltid bra, då tar man med dem som kan mest 

och tycker mest, så involverar, det kanske låter bättre, man involverar dem som är mest 

drivande och kunnande för att få med dem, de har jättemycket idéer och bra idéer så då 

gäller det att försöka omvandla det och hur förvaltningsbart blir det. Ibland kan det bli så 

att de som har mycket idéer säger att “vi gör det här, och det här och det här”, men liksom 

ja, det är jättebra, men det blir en påverkan här och här och här om vi gör det där. 

Att få med dem i tänket på det där, men det är väl en bra sak, att få med dem som kan 

mest och tycker mest på något vis i projektet, så det är väl en sak vi gör då, de är väl också 

bra på att sen sälja in det till kollegor, lite som informella ledare då. 

Det andra vi brukar göra, dels informerar vi ju mycket på månadsmöten och försöka få ut 

budskapet så då, och sen för framtiden också, se till att vi har vad som gäller, så om man 

är ny så vet man var man ska läsa, att exempelvis, det är Github som gäller då, så man inte 

glömmer av att vi är jättebra på att informera här och de som är anställda nu och inte är 

ute på långresa eller så där, men visst, där tror jag att man kan tappa en del, de som är nya 

eller varit borta. 

Albin 

Ni vänder om dem? 

Respondent 

Ja, det brukar vara bra från båda hållen, om man säger så, så då kanske de får djupare 

insikt om de får information från både ledning och anställda. 

Albin 

Kommunikationsmässigt då, anser ni att kommunikationen inom organisationen är i behov 

av förbättring? 

Respondent 

Ja det där är en sån där man kan säga “ja, det är det”. Men den där är ju alltid, liksom, det 

är ju jättesvårt med kommunikation att hitta nivån, för det är alltid någon som tycker det 

är för lite och någon som tycker det är för mycket, så det gäller ju att kalibrera in det, men 

jag tycker vi har det öppet här. 

Albin 

Ja jag hörde det, att ni har korta vägar här för kommunikation, inte knata upp för fem 

trappor för att nå chefen. 

Respondent 

Nej precis, det tycker jag då, att sen är det väl där att någon annan tycker det är väldigt 

tillknäppt, det beror ju på vilka referensramar man har, jag har jobbat på ett företag innan 

och där är det ju 17 våningar upp. Så där var det ju mer, jag tycker det är en bra nivå på 

kommunikationen här, sen kan man ju alltid förbättra sig. 
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Jimmy 

Vid förändring kan det vara svårt att få anställda att lämna sina komfortzoner, och hur 

bemöter man det här på bästa sätt? 

Respondent 

Ja jag har en jättebra metafor eller liknelse, som man kan ha med sig överallt, just med 

förändringar, det var Microsoft som jag var och lyssnade på, om man tänker sig 

mikropopcorn, 20% poppar nästan direkt, “klart vi ska göra det”, sen är det 60% som det 

tar ett tag med att “ja det där verkar ju bra”, sen är det 20% som aldrig poppar, eller tar ett 

jävla tag som har nästan bestämt sig att “jag ska fan inte poppa här”. Så jag tycker att den 

är väldigt slående, med många förändringar, både privat också. 

Sen kanske det inte är samma folk som liksom, men oftast är det samma folk som liksom 

vill och tycker det är spännande med förändringar, men popcornspåsen tycker jag man kan 

ha med sig. Men jag vet inte om jag svarade på frågan. 

Dels är det första att man ska vara medveten om att vissa aldrig kommer poppa liksom, 

medans andra kommer poppa direkt, poff så “klart vi ska göra det”, sen kan det ju vara så 

att de som poppar direkt kanske inte poppar direkt på nästa grej. Men att man är medveten 

om att alla är olika. Sen är det ju det här med information, så är det ju återigen att hitta 

nivån på informationen är ju viktigt, att få ut det liksom. Sen är det ju som, dilemmat här 

och med den tidigare frågan, om man jobbar själv med saken hela tiden så tänker man 

kanske “varför ska jag skicka ut information den här veckan, jag skickade ju ut för en 

månad sen?”. Så det är svårt att ställa sig frågan hur mycket vet andra egentligen om det 

här och hur intresserade är de av att läsa det här, man kanske måste använda olika kanaler 

för att nå ut. 

Albin 

Men försöker ni få bekräftelse på att nu gör vi det här? För dem som inte poppar, hamnar 

de i skymundan då eller vet man direkt att nu har vi fyra personer som inte är med på 

noterna. 

Respondent 

Alltså det finns ju några av de 20% som inte poppar, de är ju väldigt duktiga på att säga att 

de inte är med på det, att de inte förstår och dem kan man ju ta ett extra snack med, eller 

liksom förklara varför man gör på ett visst sätt, men sen kan det bli så att de inte förstår 

ändå men då vet man det, att “vi tycker olika men det är helt okej, men du får jobba efter 

det här”, det är så. Men det svåraste är de 20% som inte säger någonting, de är ju svåra att 

hitta. 

Jimmy 

Det kanske går och pratas mellan dem då, blir en negativ stämning? 

Respondent 

Ja, så där gäller det ju verkligen att vara lyhörd och fånga upp, sen försöker man ju prata 

om det är en stor förändring, om man är liksom ledare, att man försöker ta dem en och en 

och försöker prata. Sen kanske det blir att “ja, men det här verkar ju bra”. Det är en 

utmaning i kommunikation, det blir man ju aldrig fullärd på. 

Sen kan man ju bara dra en sån här skitsak kan man ju tycka, vi skulle göra om 

parkeringen, när ett annat företag som skulle flytta hit och då blev det ju så att vi skulle 

fördela ut parkeringsplatser och det blev världens största diskussion att “varför har han 

där? och han där?”. Just min kollega höll i det där, sa ju det att “jag kommer aldrig göra 

det här mer!”. Så för vissa är det ju just, parkeringsplatser eller hur man sitter i landskapet 

kan vara så jävla laddat. Så ja, vi är olika.  
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Och att man är olika i olika situationer, om det nu är ärendehanteringssystem eller 

någonting annat, så då kan det vara att de som är negativa är de som då istället poppar 

först. 

Jimmy 

Ja intressant, då var vi klara. 

 

Intervju 2 
Datum: 27 april 2017 

Intervjuare: Albin Engberg & Jimmy Höglund 

Respondent: IT-konsultchef 

Albin 

Ja, lite kort om vad du gör, din roll. 

Respondent 
Ja, jag är konsultchef här på [företag] i Dalarna, vårt dalakontor, dalakontoret är ett av fyra 

ortskontor, på företaget då, vi har i Stockholm, Linköping och Örebro och här. 

Huvudkontoret är i Örebro, och jag är konsultchef för våra affärs- och 

verksamhetskonsulter, det är de som jobbar med projektledning, verksamhetsutveckling, 

förändringsledning, utredningar och så, sen har vi ett till team som är systemteamet då, de 

jobbar ju med IT-arkitektur, systemutveckling, databaser och så, med teknik. 

I Dalarna här har vi inte någon kontorschef, affärsenhetschef, utan jag och chefen för 

system som är [namn] och vår säljansvarig som är [namn], vi tre bildar en ledningsgrupp 

som är ansvariga för dalakontoret då, och jag har varit konsult, projektledare, från början 

systemutvecklare i drygt 20 år, men alltid konsult kan man säga, och sen de senaste två 

åren har jag varit konsultchef. 

Albin 
Vi skriver ju vårt examensarbete om hur företag kan bli bättre på att förbereda sig på 

förändringar som påverkar verksamheten och med koppling till det så har vi lagt till vilka 

utmaningar som den nya Dataskyddsförordningen kommer att medföra, så det är lite fokus 

på förändringsarbetet gentemot GDPR och organisationer, så första frågan är: 

Hur bedömer du att din organisations beroende av personuppgifter är för verksamheten? 

Hur ser beroendet ut, hur jobbar ni med personuppgifter? 

Respondent 

Vi jobbar ju med personuppgifter, dels för våra, runt våra egna anställda, såklart, har vi 

personuppgifter, vi har personuppgifter runt folk som söker jobb här, sen har vi 

personuppgifter runt våra kunder också, anställda hos kunder, och potentiella kunder, 

kontaktpersoner och så, så det är ganska mycket personuppgifter, sen är ju vi ett 

konsultbolag, så våra datamängder kanske inte är så jättestor jämfört med våra kunders 

datamängder. 

Albin 
Nej precis, ni jobbar liksom inte med att hantera dem kanske? 

Respondent 
Nej, inte som självändamål så, utan det är bara i syfte att hitta fler affärer och uppdrag, sen 
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är det ju mer så att ute hos kunderna kan det ju vara enorma behov runt de här sakerna, 

och då kan vi ju jobba med det hos dem, men vi har ju även internt liksom, det här som vi 

måste hantera. 

Albin  
Ja, och sen har ni ju alla såna här lönesystem och så. 

Respondent 
Ja oja, lönesystem, HR-system, kund, vårt CRM, kunddatabasen, så att det finns, och ja vi, 

alla konsultchefer som jobbar med rekrytering jobbar ju med sin databas, sökanden, de 

som inte fått jobb har man ju sparat, så det är mycket sånt man behöver se över, hur ska vi 

kunna hantera det här? Sen är det ju så tror jag att om man följer PUL, den befintliga 

datalagen om personuppgifter, bra, så kanske man inte har så stora problem med den nya. 

Jimmy 
Andra frågan som vi har är: Om din organisation måste genomföra omfattande 

förändringar i sina IT-system för att kunna efterleva Dataskyddsförordningen? 

Respondent 
Jag tror att vi måste göra förändringar, om de är omfattande vet jag inte, men jag tror att 

vi, precis som alla andra, behöver se igenom vartenda system vi har, och inte bara system, 

exempelvis den nya datalagen, vad den nu heter, där omfattas ju även 

mailkommunikation, att sparade mail med personuppgifter, där finns ju, där har vi ju alla 

mail med personuppgifter, som vi måste fundera, är det här okej eller inte? Så att allt från 

mailinkorgen till vårt CRM, kundregistret, även kundregistret där vi fakturerar, har vi 

personuppgifter där? Det tror jag inte, men jag tror vi behöver se över alla våra system 

faktiskt. 

Albin 
Nästa fråga är: Vilka förändringar utgör isåfall de största utmaningarna, vad kommer bli 

mest kämpigt att jobba med när man förändrar? 

Respondent 
Jag tror att lönesystem, HR-system internt, det tror inte jag är några stora problem, där tror 

jag att vi är ganska duktiga på att följa datalagen som den är idag, och då är det inte så 

jättemycket som är att förändra utan det är nog mer ute på gemene man hur man hanterar 

information om, folket hos kunden, man kanske har namnuppgifter och skrivit någon liten 

kommentar om hur den personen är eller vad den gör eller var den bor, sånt som man inte 

tänker på, det tror jag en stor grej faktiskt, det som man inte har tänkt på. 

 

Albin 

Det är ju mycket så att det är detaljer som läggs till med GDPR, och sen kan ju, folk har ju 

rätten att bli glömda, är det någonting man tänker på? 

Respondent 
Det är faktiskt någonting som man, jag iallafall, faktiskt behöver tänka på. Jag rekryterar 

ju mycket, och jag har ju en liksom tabell över alla sökande, jag måste ju hålla koll på alla 

som söker och lite grann kommentera varför jag vill ha någon och inte någon annan sådär, 

så är det ju, och ha koll på att jag kan radera allt där då, för det där får jag ju inte spara om 

jag inte har bett om lov. 

Jimmy 
Och lika i backuper och så där? 
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Respondent 
Precis, det är ju ytterligare en dimension, det vet jag faktiskt inte hur man hanterar, om 

man vill bli glömd, hela vägen bakåt så, måste man läsa in alla backuper då och plocka 

bort då, eller hur? 

Albin 
Jag tror det är många som tittar på vad de ska göra med backuper och liknande, men det är 

lite osäkert, men en liten detaljfråga: Tror du det kommer bli utmanande att jobba med 

personuppgifter och rekryteringsinformation om du måste byta arbetssätt, typ berätta hur 

länge du ska spara uppgifter, på vilket rättslig grund? 

Respondent 
Ja det tror jag nog att jag måste förändra lite grann, jag måste se över var jag lagrar det, 

för nu har vi en gemensam brevlåda som vi konsultchefer har så vi kan titta på varandras 

noteringar, så det är ju inte så bra, utan det behöver jag tänka till och läsa på lite mer om 

hur jag kan göra. Och det är ju bara i mail och i Excel, får jag ha den här Excelfilen? Men 

där är jag ju inte än, jag har ett år på mig. Sen har vi på företaget en GDPR-grupp som vi 

kallar som jobbar just med de här frågorna, dels hur vi ska jobba internt och hur vi ska 

hjälpa kunder, för oss är det här en affärsmöjlighet. 

Jimmy 
Om man bortser från GDPR då, hur förbereder ni er på förändringar inom verksamheten 

överlag? Om du kan ge ett exempel. 

Respondent 
På förändringar i lagar menar du? 

Jimmy 
Nja, stora förändringar, till exempel nya rutiner, arbetssätt eller liknande. 

Respondent 

Ja, vi har inom företaget, bolaget, vi är ungefär 165 anställda på fyra olika orter, så har vi 

ett HR-råd, ett HR-råd som pratar om HR-frågor och arbetssätt runt HR, frågor runt 

rekrytering till exempel eller PU-samtal, utvecklingssamtal, såna processer, och där pratar 

vi mycket om arbetssätt. Sen kan ju ett ändrat arbetssätt leda till ett ändrat 

systemstöd, eller att vi behöver ett systemstöd, då har vi ett IT-råd som jobbar med IT-

frågor så att då kan det ju bli så att man vill förändra arbetssättet och vi har ett annat 

systemstöd eller förändra vårt systemstöd, men då får vi ju lyfta det till IT-rådet och se 

över om vi ska köpa in ett standardsystem, se över de vi har eller bygga något själva. 

Albin 
Så då har ni två råd så att säga som bestämmer hur förändringarna kommer gå till? 

Respondent 
Ja, nu tog jag HR-rådet som exempel för att jag sitter med i HR-rådet för företaget men vi 

har olika grupperingar som jobbar med olika frågor. Jag tror i och för sig att vi är bättre på 

att göra det ute hos våra kunder, som konsultbolag vill man ju inte lägga den stora tiden 

och pengamassan på interna jobb, utan man jobbar ju ute åt kunderna. 

Albin 
Om man skulle ta det som exempel, när ni är ute hos kund, hur jobbar man då med 

förändring i verksamheten? Om det är en kund som kanske tänker att vi behöver ett 

system som löser det här åt oss, finns det något tillvägagångssätt som är bra, hur 

förbereder man sig då? 
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Respondent 
Menar du om man har bestämt sig redan att man ska byta? Ja men då kan man behöva, det 

kan ju ofta leda till problem inom verksamheten med människor, att “det här känns ju 

jätteläskigt, det här blir ju inte bra för vi har ju det skitbra nu och vi vill inte ha något 

nytt”. 

Oftast tillsätter man en förändringsledare som jobbar med att leda verksamheten genom de 

här förändringarna, det kan ju handla mycket om förankring om information och att få 

med människor i det här projektet, kanske de mest motsträviga, att de är med och jobbar 

för förändring, att man kan vända dem, så att de är med och driver sina kollegor framåt 

mot det här nya, och det är oftast ganska svårt med förändringsledning. 

Albin 
Ja det är ju nästa fråga: Kan du ge exempel på när er organisation har stött på hinder i 

samband med förändringar, hur bemöter man det? Hur har man bemött det? 

Respondent 
Ja men precis, det är ju lika hos oss precis som i alla andra verksamheter, att i stora 

förändringar finns det ju de som tycker det är jättespännande och härligt och som är på 

direkt, och andra som tänker “men gud det funkar ju så bra nu, jag tycker inte vi borde 

ändra det här” och “jag vill inte” och “det kommer bli mycket sämre” och sådär, det är ju 

lika hos oss som ute hos kunderna, att man måste ta dem som är allra mest motsträviga 

och försöka vända dem, så vi har ju behov även internt då, att ha förändringsledning om vi 

gör förändringar. 

Albin 
Men du har inga liksom egna exempel? Du har ju ändå 20 år i branschen. 

Respondent 
Inte så mycket interna exempel, vi är ju mitt i en stor förändring nu, vi håller på och 

funktionerar oss till ett stort bolag från att ha varit fem bolag. Vi har varit fem olika bolag 

och nu funktionerar vi till ett stort bolag den 1 maj. Och det är ju en stor förändring här då, 

och det kan jag ju säga som exempel att där såg vi ju efter ett tag att vi behöver ha en 

förändringsledare, vi måste vara tydligare i ledningen av den här förändringen eftersom 

det blev lite vilset och oroligt, så att det är ju absolut ett exempel och där är vi ju nu då, att 

hitta rätt så att det går smidigare och smidigare. 

Jimmy 
Nästa fråga är: Hur säkerställer ni att beslut som tas av ledningen förstås av anställda? 

Respondent 
Ja, det handlar ju väldigt mycket om information, att om vi fattar ett beslut på högsta 

nivån så är det ju oftast i vår ledningsgrupp på hög nivå då, då är det ju var och en av oss 

som sitter i ledningsgruppen som måste ta med oss det här till vårt kontor, våra enheter, 

det behöver ju inte vara ett kontor, det kan ju vara till exempel marknads- och sälj är en 

gruppering. Men att man tar med sig ner så att man informerar och förklarar och berättar 

varför gör vi det här, för det är ju jätteviktigt att man får med alla, “varför behöver vi göra 

det här?”, “vad leder det till?”, “vad är det som blir bättre av det här?”. Så att de inte får 

[slår ihop händerna] “nu gör vi så här”. 

Albin 
Men händer det att när ni tar ner information från en högre nivå till de andra instanserna, 

stöter man på kommunikationsbrister då? 
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Respondent 
Ja det kan de ju, ingen är ju perfekt. Så ibland kan det säkert brista i kommunikation, sen 

kan det ju vara så att vissa beslut tas ju inte emot väl av alla, det kan ju vara så att hur bra 

man än förklarar så håller de inte med, de tycker iallafall att det är ett dåligt beslut, och om 

man inte kan argumentera för, eller få den här personen att förstå varför, ja men då får ju 

den ta ställning, “vill jag vara kvar i det här eller inte?”. Men det är sällan såna här beslut 

att “nu får ni jobba 12 timmar om dagen”. 

Albin 
Anser ni att kommunikationen inom organisationen är i behov av förbättring? 

Respondent 
Ja, det tycker jag väl alltid att den är, och det har vi ju nu faktiskt en tjej som har fått i 

uppdrag att se över vår interna kommunikation, och i och med att vi går ifrån att vara fem 

olika bolag som har gjort på sina olika sätt då, så är det ju. Det ser olika ut på de olika 

kontoren och då ser vi över det, och sen kanske det inte behöver vara precis lika men att vi 

ser över det hur skulle man behöva [ohörbart] det här. 

Jimmy 
Men hon som jobbar med förbättring inom kommunikation då, har du något exempel just 

nu som du vet? 

Respondent 
Ja, de har ju tagit fram en standard för hur alla bilder ska se ut, om vi använder foton i 

annonsering eller i brev ut till kund, så har de tagit fram en profil hur de ska se ut och hur 

de ska fotas, det kan vi inte ta själva, det ska vara en viss färgskala o.s.v. 

Albin 
Men hela det här förändringsarbetet med att sätta ihop företaget till ett, har det gått smidigt 

hela vägen eller? 

Respondent 
Nej, alltså smidigt, det är ju alltid så att det ibland blir motgångar när man gör stora 

förändringar, vi började det här för ett och ett halvt år sen, med ett projekt innan det ens 

blev bestämt, så resan har ju pågått i ett och ett halvt år då. 

Albin 
Finns det några utmaningar specifikt som är typ “det här har varit jobbigt att sköta”? 

Respondent 
När man slår ihop bolag så här så blir det lite förändringar i rollbeskrivningar och så här, 

att vissa chefsroller ser annorlunda ut efter funktionen, och då gäller det att få med folk 

och tycka att “det här är jättekul och spännande att få jobba på ett nytt sätt”, eller att få 

släppa de här bitarna och ta in några andra bitar istället, och det är ju alltid en utmaning, 

det är ju ett förändringsarbete helt enkelt, en del tar det bra och en del tycker det är 

skitjobbigt. 

Albin 
Vid förändringar kan det vara svårt att få anställda att lämna sina komfortzoner, som vi 

pratat om nu, hur bemöter man det? 

Respondent 
Man får ju ta upp och prata om det, våga lyfta det. Om man inte alls kan finna sig i 

förändringar så har man ju inte så mycket till val mer än att lämna, så är det ju. Har man 

bestämt att nu blir vi ett bolag och någon sitter och tycker att “jag vill jobba i företaget 
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Dalarna AB”, ja men det finns inte längre. Exempelvis så har vi alla fått hem ett papper vi 

har fått skriva på, att vi blir anställda i företag Sverige AB, för att företag Dalarna inte 

finns mer efter 1 maj, och väljer man att inte skriva på så är man anställd på något som 

inte finns, så det var väldigt tydligt att “om jag inte skriver på här, då har jag inget jobb då 

för min arbetsgivare försvinner”, så det är ju en sådan sak, vägrar man skriva på så har 

man inget jobb. 

Albin 
Har du varit med om, under dina 20 år, att människor i projekt, mindre projekt kanske, har 

svårt att lämna sina komfortzoner? Om man som projektledare kommer in och säger att 

“nu ska vi göra så här och så här och jobba så och så”? 

Respondent 
Ja det händer ju, och då får man ju försöka hantera det liksom och mer pinpointa den 

resursen för att jobba mer med den, stötta den och försöka vända den till att tycka det är 

spännande och roligt, och ibland så går det och ibland går det inte och då kanske den 

personen inte ska vara med i det projektet. Det händer ju ibland att man får plocka bort 

resurser ur projekt, säga att “det här funkar inte” för att han eller hon verkligen inte vill, 

och det blir inget gjort, och då får man ta in någon annan istället. 

Albin 
Och då är det för att få fram den självgående gruppen? 

Respondent 
För att få framdrift. Det är inte alla grupper som är självgående och alla grupper behöver 

inte vara det heller. Det kan ju vara så att man har en ganska stark ledning i en grupp, men 

om man inte kan anpassa sig till och styra åt samma håll som grupper vill och ska, då 

måste man hantera det, annars kan man inte vara kvar. Och likaså om det är en 

självgående grupp, om det är ett agilt team till exempel och en person inte gör någonting, 

eller någonting annat som den inte ska, då kan den heller inte vara kvar, om man inte kan 

hantera och bearbeta och få det att fungera. 

Albin 

Ja men då var vi klara. 

Intervju 3 

Datum: 28 april 2017 

Intervjuare: Albin Engberg & Jimmy Höglund 

Respondent: Personuppgiftsansvarig 

Albin 

Ja, du kan ju berätta lite kort om vad du gör för någonting. 

Respondent 

Ja, jag jobbar på [myndighet], min tjänst är egentligen som arkivarie men som det brukar 

bli så har jag då också fått den här uppgiften som personuppgiftsombud, som det än så 

länge heter. Så att det är ju en del av min tjänst, och dessa roller hänger allt mer samman 

för att informationshantering och en viss del innehåller personuppgifter så det är ganska 

nära kopplat. 

Albin 

Jobbar du någonting med IT-avdelningen? 
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Respondent 

Eh, när det gäller IT och kontakt med dem så jobbar jag isåfall mer gentemot IT-chefen, 

[namn], och han sitter i Falun, där vi har ganska nyligen, efter att vi gjorde en förstudie 

om E-arkiv förra året, inrättat en arbetsgrupp där vi jobbar gemensamt med frågor som rör 

informationshantering generellt i och med att det glider ihop mer och mer och man jobbar 

mer digitalt. 

Albin 
Ja men då är det ju ändå nära IT i viss mån? 

Respondent 
Ja, alltså som arkivarie idag så är det ju system och informationen i dem det handlar om, 

så jag måste ju liksom vara med idag i det nya. Sen finns ju den gamla arkivdelen kvar 

med papper och så, men det är svårt och det kräver att det finns en IT-organisation med 

tydliga roller att prata med och kompetenser som behövs, så det är en utmaning. 

Albin 
Första frågan då är: Hur bedömer du din organisations beroende av personuppgifter för 

verksamheten? 

Respondent 
Väldigt stort i och med att det är en forskningsverksamhet. Alltså först har du studenterna, 

den hanteringen är ju mycket personuppgifter då såklart. Sen personalen är ju inte en 

jättestor organisation, men ändå liksom. Men framförallt forskningen som sker, 

forskningsdeltagarnas personuppgifter som många gånger är känsliga som kan röra hälsa 

och andra saker som trosuppfattningar, etnicitet etc. sånt som är spännande för många 

forskare att forska på, så det är ju en väldigt viktig del, framför allt där kanske. 

Jimmy 
Andra frågan är: Måste din organisation genomföra omfattande förändringar i IT-

systemen för att kunna efterleva dataskyddsförordningen? 

Respondent 
Vi håller på med en utredning precis nu som vi precis börjat med, så jag är lite osäker än 

så länge. Alltså, personuppgiftslagen har ju gällt sedan länge och sedan jag kom så har vi 

gjort en årlig inventering av vår personuppgiftsbehandling, så det har vi gjort i två år nu, 

så jag känner att vi har god koll på var vi hanterar personuppgifter och ungefär vilka 

utmaningar vi har. Det finns några system där vi nog kommer behöva se över behörighet, 

eller ja, åtkomsten framförallt, och sen också gallringen som idag inte sker kanske men 

som ska ske. 

Albin 
Vad som är en personuppgift menar du? 

Respondent 
Nja, då handlar det om att när vi inte längre behöver personuppgiften så ska vi ju antingen 

gallra bort den (radera), vilket inte alltid är så jättelätt heller, eller så har vi ju också som 

myndighet krav på oss att bevara viss information, och då ska vi ju arkivera den och 

särskilja den från informationen i det aktuella verksamhetssystemet, men det gör vi inte, 

det ligger ju kvar och skvalpar idag och kanske har lite för hög åtkomst också. Och sen 

måste jag säga forskningen återigen, det är en jättestor utmaning eftersom forskarna 

jobbar nästan som egna företagare med sina projekt och sitter på sin kammare och hittar 

sin lagringslösning, i molnet kanske, utan att stämma av riktigt vad som gäller, så där tror 

jag att vår största risk ligger, där det kan gå fel.  
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Albin 
Hur ser den kommunikationen ut där? 

Respondent 
Den är jättesvår. Jag representerar ju då stödfunktionerna och kommer och ska prata med 

akademin och det är svårt att komma till. De grottar ju ner sig i sitt och jobbar med sitt, sin 

data och sin information, och vill inte alltid bli störda då de inte har tid med det. Sen finns 

det ju de som verkligen vill göra rätt och är väldigt rädda om sin information som det går 

jättebra att föra dialog med. Men jag tror att för alla lärosäten så är nog forskningen den 

stora riskfaktorn där det kan gå riktigt snett.  

Jimmy 
Men det är liksom för att de inte har något systematiskt sätt att lagra uppgifter då? 

Respondent 
Nej precis. För det första så är de ju svårstyrda, det ska ju vara akademisk frihet i denna 

grej liksom, så det är inte som en ren myndighet där du kan styra IT-användningen på ett 

annat sätt. Här har vi liksom en grundinfrastruktur som ligger ganska långt efter vad jag 

har sett inom andra myndigheter, och den räcker inte till för forskarna så då hittar de ju 

egna lösningar, och i samverkan med andra och även inom Europa, internationellt, så helt 

plötsligt så lagrar de ju data någon annanstans och tyvärr utlämnar det till att lösa det 

själva, för stödet finns inte på plats lokalt. 

Albin 
Intressant, för det är väl andra regler som gäller när det handlar om europeiskt samarbete? 

Respondent 
Ja precis, då kommer man ju in på det här med tredje land och det här med molntjänsterna. 

Det är problematiskt. 

Jimmy 
Ja, du kanske anser att du svarat på den här frågan, men om det blir nödvändigt att 

genomföra förändringar, vilka förändringar utgör de största utmaningarna? 

Respondent 
Ja, då blir ju det från mitt perspektiv då. Jag är ju inte riktigt IT-människa så, svår fråga 

också. Det jag ser hela tiden är att på grund av digitalisering, eller att vi jobbar mer och 

mer digitalt, så blir ju allting mer rörligt, och det är det här med landsgränser och 

myndighetsgränser och det är privat och myndigheter, alltså det blandas väldigt mycket. 

Detta gör att det blir så komplext när det gäller tillämpningen av reglerna som finns kring 

informationshantering. Så när det gäller IT ser jag också kanske behovet av att ha fler 

kompetenser för att möta förändring, t.ex. någon som kan ett regelverk kopplat till digitala 

verktyg… Jag ser ju hos oss iallafall att vi har ett behov av att ha fler roller för att fatta rätt 

beslut, för om en funktion som gjort det sedan 1995 och fortsätter att göra det, så missar 

man ju saker som informationssäkerheten, att det är lag på bevarande av 

allmänhandlingar. 

Det är så många olika komplexa regelverk numera just för att vi producerar så mycket 

information och vi skickar och delar den. Det har verkligen blivit komplext och kräver 

samarbete. Jag hatar ju titeln arkivarie som jag har [skratt], det tar liksom tre år innan man 

blir inbjuden på möte, och då har så mycket information hunnit försvinna, så det är lite 

jobbigt. Men dessa roller glider ju ihop samtidigt som vi har våra specifika 

kompetensområden. När jag pratar med IT-chefen så kan ju han den tekniska sidan men 

jag får slå honom lite på fingrarna när han säger att “Men det där är väl ingenting vi måste 

bevara” o.s.v. Så vi hjälps ju åt och det blir faktiskt ganska bra när vi gör det tillsammans. 
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Så vi måste ha fler kompetenser, att samverka mer när vi ska möta förändring, annars 

riskerar man att missa någon vinkel av det. 

Albin 
Men är det något som saknas på [myndighet] menar du, alltså kompetenser? 

Respondent 
Alltså nja, nu har ju jag varit här i tre år, och när jag började så tyckte jag inte att man 

samverkade överhuvudtaget. Och vad det än handlade om så var det en IT-fråga, så det 

skickades ner till IT som var överbelastade med såna saker som egentligen är 

verksamhetsfrågor. Men nu har det blivit bättre. Det har varit en liten uppförsbacke. Jag 

har också kämpat för att få kontakt med IT, och den har blivit bra då de insett att man 

faktiskt kan använda mina krav för att ställa krav på verksamheten och också stoppa galna 

beställningar och sådär. 

Albin 
Om man bortser från GDPR, hur förbereder ni er på förändringar i verksamheten? Det kan 

handla om rutiner eller arbetssätt etc. Hur ser tillvägagångssättet ut när ni jobbar med 

förändringsarbetet? 

Respondent 
Ja, det blir ju också bara från mitt perspektiv då. 

Albin 
Ja, för du sa ju att ni ändå hade ett tätt samarbete med IT? 

Respondent 

Ja, vi har ju en arbetsgrupp som tar de övergripande frågorna. Så det vi har jobbat fram 

allra först är riktlinjer för just var man ska lagra den information som inte ligger i 

verksamhetssystemet, som de anställda själva hittar lösningar för. Alltså man har ju 

mappar på server o.s.v. men sen hittar de ju t.ex. Dropbox, så nu har vi tagit fram riktlinjer 

för det. Sedan håller vi på med en risk och sårbarhetsanalys inför införandet av Office 

365, och då gör vi detta tillsammans så att alla delar blir med. 

Om man tänker på dataskyddsförordningen så är det just det med att göra det tillsammans 

med olika kompetenser eftersom den har ju krav på incidentrapportering till exempel som 

också IT-incidentrapporteringen till MSB finns, och hur samordnar vi det då? För det är ju 

egentligen samma sak men jag behöver få veta när det är personuppgifter inblandade, så 

då blir det ju mer att hitta en gemensam rutin. En forskare t.ex. kan inte hålla reda på om 

det bara var en vanlig IT-incident eller om det var en IT-incident inklusive 

personuppgifter som kan läcka, utan de ska ju bara behöva tala om om det händer något 

med sin data (om en incident inträffat), så ska vi sedan internt fördela vart det ska. Så ja, 

vi måste samarbeta. De ska inte behöva rapportera på två ställen bara för att två regelverk 

säger det. 

Jimmy 
Nästa fråga är om du kan ge exempel på när er organisation har stött på hinder i samband 

med förändring? 

Respondent 
Egentligen så är ju det största hindret att man inte ser informationshantering som 

någonting att arbeta med överhuvudtaget. Alltså man har fortfarande inte kommit upp i det 

medvetandet att vår information är ju det vi hanterar, vi jobbar ju inte med människorna 

egentligen, vi tar ju inte tag i studenten och trycker i dem kunskap. Vi producerar ju 

information och ger och tar till varandra men samtidigt har man inte riktigt förstått att det 
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är det som är den stora resursen vi har, och därmed finns inte heller verktygen för att ta 

hand om den. Så det är det stora problemet tycker jag, när det kommer nya saker så har 

man inte förstått att man måste veta vad vi har för information och var den ligger och vad 

den är värd, så man börjar bara rycka i grejer lite här och där och ser inte hur det hänger 

ihop. Det behövs en infrastruktur, och det är den det ofta handlar om. Man har inte riktigt 

kommit upp i det här att se det som en resurs som faktiskt går att följa genom vår 

organisation. 

Albin 
När ni kommunicerar, pratar ni om det som ett problem när ni t.ex. sitter på möten och 

sådär? 

Respondent 
Jo men vi försöker ju, men det medvetandet finns inte riktigt… att tänka så… Det här med 

att man ska ha kartlagt sina processer, systemen och informationen är något som ställs 

som krav på oss att vi ska ha gjort då det är så många av våra tillsynsmyndigheter som 

säger att vi måste jobba så eftersom det är så det ser ut idag. Men ändå kan det förekomma 

att “Nej, men det ser vi inte riktigt syftet med…”, och då blir det ju de här glappen igen. 

Albin 
Hur säkerställer ni att beslut som tas av ledningen förstås av anställda? Hur jobbar ni för 

att alla ska förstå vad ni gör? 

Respondent 

Det är nog lite olika beroende på vem du pratar med, jag kan ju också bara prata utifrån 

mitt perspektiv. Vi får lov att jobba mycket med information och utbildning så fort vi 

kommer med någon ny förändring, t.ex. som att “Nu ska ni lagra er information. Det här 

är våra rekommendationer.”, då blir det ju en process att nå ut med det. Men det är ju inget 

unikt, utan det är just det med att utbilda och informera som vi gör. Jag vet inte, om ni kan 

guida mig lite vad ni är ute efter? 

Albin 
Ja, Men GDPR kan vi ju kanske ta som ett exempel? För det är ju något nytt som kommer 

in i organisationen som ni ska anpassa er efter. 

Respondent 
Ja fast samtidigt känner jag att det är ju fortfarande den gamla personuppgiftslagen som är 

grunden, så det är ju inte jättestora förändringar egentligen om man haft koll på det man 

gjort redan. 

Jimmy 
Ja, respondenten på förra intervjun sa att det var som PUL fast på steroider. 

Respondent 
Haha, ja men lite så är det. Men jag är lite så att helst vill jag förenkla omvärlden eftersom 

vi har små resurser. Har man koll på PUL så är det sedan lite friseringar som behövs, att 

strama upp det liksom, och det är faktiskt jättebra att man skärpt upp vårt ansvar och 

rättigheterna när man själv är registrerad. Det kan jag lätt tänka själv varje gång jag 

besöker en tjänst och blir ganska irriterad ibland när man inte får någon information om 

sina rättigheter, så det är jättebra. Och sen det här med hot om sanktionsavgifter. Sen får 

vi se om det gäller myndigheter och i vilken omfattning. Det är också väldigt bra, för 

annars är det ingen som bryr sig.  

Albin 
Nej precis, då blir det liksom påtvingat också måste de anpassa sig. 
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Respondent 
Ja precis, för mig som enskild tycker jag att det är jättebra att det stramas upp då jag ser 

hur det annars ignoreras. 

Jimmy 
Anser du att kommunikationen inom organisationen är i behov av förbättring? 

Respondent 
Hmm… Ja, det är den väl alltid. I vår organisation är jag förvånad att vi är, ja som ni 

säkert känner till så är ju nätundervisningen stor, men vi använder en väldigt, väldigt liten 

grad för intern utbildning. Det är sådant jag tycker vi borde jobba mycket mer med, 

instruerande filmer och att man kan ta del av utbildningsmaterial interaktivt och sitta och 

testa sig själv. Alltså man får (i nuläget) en inbjudan till en sådan här klassisk mötestid, 

och det känns så himla konstigt. Det är något som jag kommer ta med mig nu när det 

kommer till GDPR, att skriva lättillgänglig information, och gärna test där man får testa 

sig själv.  

Albin 
Men det är något som saknas nu alltså? 

Respondent 
Ja det tycker jag absolut. 

Jimmy 

Ja, sista frågan då. Vid förändring, kan det vara svårt att få sina anställda att lämna sina 

komfortzoner? Hur bemöter man det på bästa sätt? 

Albin 
Ja ifall du har något exempel. För om det kommer något nytt, som GDPR till exempel, 

och att det blir som “Ja men nu måste vi jobba såhär, annars händer det här och det 

här…”. Respondenten på förra intervjun hade jobbat hos polisen med folk som jobbat där 

i 20 år och sedan kom hen in och införde nya rutiner som inte var så välkomnande alls. 

Respondent 
Ja det är ju jättesvårt, man måste vara väldigt ödmjuk när man kommer in i en 

organisation, annars blir det jättetokigt. Men samtidigt får man vara beredd på att det är en 

sån period, att det kommer att finnas motstånd. Men jag tänker om man möter det 

medvetet, alltså utan att ta det personligt, så funkar det ju ändå eftersom så småningom, 

om det inte är ren idioti man vill införa, så kommer de ju se. Vissa måste ju bli 

överbevisade innan de köper det. Så det gäller att hålla sig lugn, att låta dem vara lite 

kritiska, för de kommer alltid att finnas. Det har jag bemött när jag började jobba här 

också, liksom “Nu ska vi börja jobba med dessa frågor på ett annat sätt”, då var det ju 

oerhört mycket motstånd, även på den administrativa sidan i början. 

Albin 
Har du något tydligt exempel? 

Respondent 
Ja men när jag kom in, det första jag ville göra var ju att skapa en organisation för att 

jobba med frågorna. “Nu ska vi jobba med dessa frågor och då behöver vi personer i 

verksamheten som får lära sig lite mer.”, och då vart det jätteprotester eftersom de hade så 

mycket att göra och de ska ju inte behöva göra något mer än vad de gör idag. “Men ni gör 

ju redan detta, jag vill bara att ni ska veta vad ni gör och förstå varför.”. På ett år ungefär 

vände detta till att de var jättetacksamma att de hade möjlighet att lära sig lite mer 

eftersom de var beroende av att kunna dessa saker. Sen forskningen är nog lite svårare, det 
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tar nog mer än ett år, där behöver man nog ha en ledning som stöttar också. Ledningens 

inställning är alltid avgörande, “Det här är det vi ska göra”, då lyssnar verksamheten mer 

än om man kommer som enskild och har en idé. 

Albin 
Tar du uppbackning av ledningen då när du pratar med forskarna till exempel? 

Respondent 
Ja, det måste jag göra. Och där måste man nästan ta med en utomstående auktoritet också. 

Det är ett bra knep [skratt]. De säger ungefär samma sak som man brukar säga själv. Det 

är ett retoriskt knep att ta in en auktoritet, då kommer de igång, då är det viktigt. 

Albin 
Ja det är intressant, lite att beroende på vem som kommer med förändringskravet så har 

man en annan inställning till förändringsviljan, eller förmågan. 

Respondent 
Ja det tror jag absolut. Men som alltid handlar det om att pedagogiskt förstå “Vad får jag 

ut av detta då?”, och att alltid presentera vinsten för dem (t.ex. effektivare hantering), och 

inte bara “Lagen säger...”, för det funkar inte. 

Albin 
Ja, men då var vi klara. 

 

Intervju 4 
Datum: 28 april 2017 

Intervjuare: Albin Engberg & Jimmy Höglund 

Respondent: Säkerhetsexpert 

Albin 
Har du koll på vad vi gör? 

Respondent 
Nej. 

Albin 
Vårt examensarbete handlar ju om hur företag kan bli bättre på att förbereda sig på 

förändringar som påverkar verksamheten, samt vilka utmaningar som dataskyddsreformen 

kommer medföra, så då har vi lite frågor om först GDPR, och sen förändringar i 

verksamheten, så du behöver inte kunna allting men svara så gott du kan. 

Respondent 
Vad har ni för förväntningar? Liksom vad har ni fått hittills? 

Jimmy 
Vi har ju fått lite, vi har haft två intervjuer innan och har fått lite olika svar. 

Albin 
Igår var vi på intervju med en IT-konsultchef och sen har vi haft med en CIO. 
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Respondent 
Vad skulle ni vilja ha av mig då? Vet ni nånting om mig? 

Albin 
Nej, du kan väl berätta lite om vad du gör. 

Respondent 
Du frågade mig när jag pluggade, 2011 var sist jag tog en kurs och då gick jag på 

datavetenskapliga linjen i Stockholm, och där var det 5-årig utbildning, och då var det ju 

en lång, vi var 180 när vi började och 30 när vi slutade, första åren var en pina, så jag 

förstår vad ni gått igenom [skratt]. 

Sen därefter var det en arbetsmarknadsdag som jag missade och sen hittade jag en flyer 

där en myndighet sökte efter trainees, och då sökte jag det, skoja inte, fem minuter innan 

sista deadline på skämt. Jag hade som mål att antingen den myndigheten eller den där 

myndigheten och då fick jag det där jobbet och så började jag på infrastruktursidan. Så för 

mig att gå från böcker och teori till att se hur det ser ut i verkligheten var typ.… föreställ 

dig Londons tunnelbanesystem, så då fick jag se hur det ser ut i verkligheten. 

Därefter så tyckte jag att det jobbet var tråkigt, det var som att vara en dålig gatekeeper, så 

därefter fick jag bli förvaltningsledare och strateg, så då gjorde jag det några månader och 

sen tyckte jag det var tråkigt [skratt]. Sen så fick jag förfrågan, det som är så klassiskt när 

man jobbar med IT är att man gör mycket brandsläckning och det kommer ni också se när 

ni jobbar, att det är väldigt lite att jobba proaktivt och man ser att det är samma mönster 

som upprepas hela tiden och sen ser man att det är begränsat med resurser och tid och det 

är alltid akut. 

Så därför så, precis vid den tiden så hade de påbörjat ett projekt att alla skulle ha bärbara 

datorer som skulle gå utanför skalskyddet. Tidigare hade man gjort allt på kontoret och nu 

skulle man ha datorerna i bilen, och i och med det så kom ett krav då så man skulle 

upprätta en viss förmåga, att man skulle ha koll på klienterna, och då fick jag bygga det 

systemet från scratch, och vi började i ett rum som det här, en liten städskrubb, jag och två 

killar till, och vi skulle göra det samtidigt som vi gjorde vårt dagliga arbete, utan något 

automatiserat. 

Vi skulle ha hela miljön, och fånga anomalier o.s.v., och tre år senare så hade de etablerat 

den förmågan. Först byggde jag det här systemet, sen så tyckte jag det var lite väl tradigt 

att försvinna från tekniken och bara sitta i möten och då avsade jag mig min teamledarroll 

och funktionsansvarig och då fick jag återgå som senior säkerhetsanalytiker och så fick 

jag vara en sådan som fick hjälpa dem som sitter i ”first line” o.s.v. Så det jag gör nu är att 

jag sitter på en annan myndighet, det är därför jag inte sitter här, där sitter jag och bygger 

samma förmåga, och det är ju väldigt mycket, GDPR är ju väldigt långt fram när man 

tittar på myndighetsvärlden. Jag är väldigt myndighetsbaserad så ni vet det.  

Inte så mycket privata sektorn, men man är ju kunnig inom den privata sektorn, de har ju 

oftast en annan budget, än kanske myndigheter då, eller andra krav. Jag jobbar väldigt 

mycket med kravhantering, där är det ju liksom, PUL, GDPR, lagstiftning, hur man 

behandlar information o.s.v., vad är det som kommer. Många är jätterädda för den här 

tsunamin som kommer men ingen vet vad det faktiskt är för nånting. 

Så jag har själv ställt den frågan som ni gör när jag läste ert syfte, och jag ba: “Shit ni var 

modiga, ni har ingen aning om vad ni ger er in på.” [skratt]. Ni var kaxiga, men jag hade 

gjort likadant. Det är på tapeten, det skulle man kunna använda, det ni har tagit fram, i 

kommande uppdrag. Och det som är intressant är att GDPR involverar allt från 

kravställare, jurister, tekniker, till CIO till generaldirektörer, det involverar alla processer, 
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och har man inte startat processen rätt från början betyder det ingenting, företag kommer 

inte uppnå någonting. 

Utan det är bara någonting check ’n box, alltså typ “Jag köper den här tekniska lösningen 

av dig som är GDPR och du lovar mig att jag är GDPR compliant” och många företag 

säger tyvärr “ja”. Men vad har ni kommit fram till hittills? Bara så att jag vet att jag inte 

går för djupt in eller för generellt? 

Albin 
Alltså det är ju jättebra att du är åt myndighetssidan. 

Jimmy 
Ja, så det blir ett annat perspektiv. 

Albin 
Ja, för vi har haft två som inte är myndighetsbaserade och två idag som är det. Men jag 

tror det passar bra eftersom du har varit med i ganska många projekt och jobbat som 

systemförvaltare, så det känns som du är en bra mix på båda våra frågor.  

I alla fall, första frågan är: Hur bedömer du din organisations beroende av 

personuppgifter, typ hur används de, hur behandlas de? En annan svarade att “vi har 

mycket kunder så det faller mer ditåt, men internt jobbar vi kanske med ekonomisystem 

och sånt”. 

Respondent 
Jag vet ju inte så mycket om mitt företag eftersom jag är mycket ute hos kund, så jag 

kommer tala för hur det ser ut hos kundsidan, för vårt företag har en egen strategi för hur 

man ska behandla PUL och GDPR, så där finns, inom alla företag finns ju projekt som 

pågår, men det som är otroligt, jag brukar försöka att undvika att prata om uppfyllnad av 

GDPR, utan man börjar med uppfyllnad av PUL. Man kan tänka att GDPR är PUL på 

steroider. Uppfyller du inte PUL kommer du aldrig uppfylla GDPR. Om man tittar från 

min myndighetssida, för det är svårt för mig att prata utifrån det här företaget. 

Albin 
Vi kan väl fokusera på den myndighet du sitter på. 

Respondent 
Om man tittar på kunderna vi har så ser man ju att det är en jättestor efterfrågan på vad fan 

är GDPR, vad innebär det och hur kommer det slå mot mig? Så om man tittar på 

myndighetsvärlden hur de behandlar personuppgifter, så sitter man, tittar man på 

exempelvis Skatteverket, de har dina personuppgifter, de vet när du är född, de vet var du 

bor, dina föräldrar. Tittar vi på andra myndigheter kan de se vilken bil du har, vilken 

årsmodell, vilka som har ägt den innan. Man kan se dina släktdrag, vem du är kusin med, 

någon som du kanske inte vet om. Skulle det vara en bridge kan ni ju tänka er hur det kan 

slå mot myndigheterna, för att myndigheterna har helt andra krav än privata. 

Om man tittar på myndigheterna är det på en helt annan nivå, det är otroligt känsligt. Man 

tänker att exempelvis Skatteverket har ju viss information som är öppet, om man kollar på 

kunderna så är det att man verkligen måste ha koll på vad det är som är sekretessbelagt 

och vad det är som är en öppen handling, man måste ha gjort sin bakläxa. Du ska kunna 

fråga efter dina uppgifter och de måste kunna ge dem till dig inom en viss tid i framtiden, 

de ska inte kunna säga “jag vet inte”. Eller bara när du är sjukskriven eller behöver din 

journal, då ska du kunna ta del av den och inte som det varit tidigare.  
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Så mycket av den här IT-säkerhetsvärlden, så tycker man att GDPR är fluffigt och vissa 

tycker att det är skrämselpropaganda och “det här ska vi sälja”. Jag brukar tänka tvärt om, 

om man har gjort sin bakläxa och kollar på grunderna, att man har en. Många myndigheter 

har en personuppgiftsansvarig, man har tagit fram en strategi, man har kanske kollat på 

värsta scenario, man kanske tittar på hur man behandlar personuppgifter idag och jag kan 

säga att det är väldigt många som inte vet det. 

Albin 
Och då kanske det är att många har backup information som man kanske inte har koll på? 

Respondent 
Nu pratade jag en gång med en testledare, då frågade jag så här: “Hur behandlar du ditt 

data när du kör test?” Han sa: “Ja men jag måste… köra data.”. Jag sa: “Ja, men är det 

skarp data eller påhittat data?”. Han sa: “Nej, men för att veta att det här verkligen 

funkar så måste jag köra med skarpt data.” Jag sa: “Oj! Det är ju inte bra.”. 

Och det är tyvärr väldigt många företag som gör det. Myndigheterna har ju sina problem, 

men det är ju det här att man tänker ju inte på att en testledare kan vara en potentiell risk 

för hur man behandlar det. Utvecklare måste ju ha åtkomst till informationen och då 

tänker man ju så här att man, istället för att släcka problemet, och säga “du får inte 

åtkomst till det”, så brukar jag prata om att “men om vi ser till att bemöta behovet hos 

myndigheterna, de anställda, de måste kunna göra sitt jobb”. 

Jag kan inte säga “nej, men du får inte”, då kommer applikationen bli crap. Utan det man 

gör då istället, är... jag brukar prata om spårbarhet, alltså ser du bara till att du vet, vem 

som hade åtkomst, vem som gjorde den slagningen och varför, då har du ju spårbarhet, så 

skulle det komma en fråga att “du bröt mot PUL och bröt mot GDPR”, åtminstone kan 

man svara vad man har brutit mot och vem det var som gjorde det. 

Det är på den nivån, inte så här, att få viten, det är så långt ifrån mognadsmässigt på 

privata sektorn och myndigheter, för man har inte haft den kollen riktigt, utan man har 

hela tiden gått att “ja, men de är liksom” vi har en klassificering, eller en jurist som kan 

hantera det, och rutiner. Det har inte varit, det finns ju själar som brinner för det, 

exempelvis facket vill inte att man bryter någons identitet. “Varför ska du veta vad jag 

surfar på?” Då brukar jag svara att “syftet är inte att kartlägga dig utan att skydda rikets 

säkerhet, jag skiter fullständigt i om du surfar på Google eller något annat, du får göra som 

du vill”. 

Så det viktigaste med PUL och GDPR, som jag har fått lära mig, är att man har definierat 

ett syfte, man vet vad det här innebär för mig, vad är det jag vill skydda med det här? För 

många gånger om jag skulle gå till en kund och fråga “vad är det mest värdefulla du vill 

skydda i ditt företag?”. Om vi säger en industri, och de tillverkar exempelvis 

toalettpapper, och jag frågar: 

“Vad är det mest dyrbara i ditt företag?” 

“Det är receptet på det här toalettpappret.” 

“Ja, men vart lagrar du det receptet då?” 

“Ja, men i ett kassaskåp.” 

“Ja, och vilka kan det lösenordet då?” 

“Ja, men det är jag och 10 till.” 

“Okej, vet du hur många som har åtkomst till det rummet?” 

“Nej.” 

“Okej, men hur vet du att den personen inte ger det lösenordet till hans fru?” 
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Så allting handlar om att skapa förutsättningar för personuppgifter, att jag har kortläsare, 

jag har inloggning, behörighetsstyrning, jag har en ägare. Många gånger, jag skojar inte, 

man pratar om vem som äger den här loggen, det är ingen som kan svara på det. Okej, 

men om jag behöver ändra den här loggen, vi säger att jag gjorde fel eller en förändring 

som blev fel, jag behöver hämta den, den kanske ligger i Bangladesh, men den ägs av 

Google, eller i ett privat företag eller molnet, så man sitter så här, GDPR, ni anar inte hur 

stort problem det är, eller är del av någonting större, det bottnar alltid i PUL. 

Det jag önskar att jag kunde säga till er är att “det här är strategin för privata sektorn, eller 

myndighetssektorn”, men det finns ingen som har lyckats knäcka den koden, för den 

koden går inte att knäcka än förrän man vet nästa år, kompletterande lagstiftning, kommer 

myndigheterna bli påverkade eller kommer de få att “Nej, men vi litar på er.”, så går man 

på den privata sektorn istället. 

Så några myndigheter kanske tänker att “Nej, den är inte så farlig för den kommer inte 

påverka mig.” och några hoppas verkligen på det, jag skojar inte, det är skitläskigt. De 

säger: “Nej, men det är lugnt, vi kommer få ett sånt här gult kort, jag kan gå här liksom.” 

Albin 
Så de är beroende av personuppgifter men de har ett förhållningssätt som skiljer sig? 

Respondent 
Otroligt, så mognaden mellan myndighetsvärlden är att många känner att “Vi måste göra 

någonting nu.”. Vissa är att “Vi har inte budget.”, eller “Det kommer inte involvera oss 

mycket.”. Mognaden, oftast så bygger det på att man har en duktig jurist, eller man har 

någon som brinner för det, man har budget och tid för det, eller att man involverar dem i 

rätt forum o.s.v. På den privata sektorn, där är man rädd mer ekonomiskt.  

Så myndighetssidan är mer: anseendet kan skadas, det kan bli risk för en bridge o.s.v., så 

att oftast delar myndigheterna information mellan varandra, så går Skatteverket, blir den 

informationen skadad, då skadar den kanske 20 andra myndigheter. Det är den skadan, det 

är anseendet. 

Myndigheter (respondenten menade privata sektorn) är mer ekonomiskt, kommer det här 

slå mot mina aktieägare? Kommer jag kunna förlora 20 miljoner? 

Albin 
Vi kommer in lite på fråga två och tre nu: Måste din organisation genomföra omfattande 

förändringar i sina IT-system för att efterleva dataskyddsförordningen? Och sen om det 

blir nödvändigt, vilka förändringar utgör de största utmaningarna? Nu vet vi ju att du inte 

kanske kan svara för ditt företag, men om vi kör på myndighetssektorn. 

Respondent 
Vilken var den första frågan? 

Albin 
Om de måste genomföra omfattande förändringar. 

Respondent 
Ja, det kan jag säga. Det kan vara allt från att man ska ha en personuppgiftsansvarig, den 

man vänder sig till i hela organisationen. Om du som privatperson vill hämta ut ditt 

register ur Skatteverket, vem ringer man då? Det ska finnas tydliga processer, hur 

identifierar du dig att det är just du som begär dina uppgifter? Är det e-legitimation eller 

måste jag gå fysiskt till kontoret? Får de lämna ut all information? Kan du strida för att 

“Nej, men jag vill veta vilka som sökt på min information.”? 
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Så mycket är ju att de har ju ett otroligt arbete med att kartlägga vilken information de får 

lämna ut, de måste ha jättebra koll. Det ska ju inte bli så att jag kan ringa kundservice och 

säga att “Jag heter Anna Eriksson och jag har en man som hotar mig och förföljer mig och 

jag vill veta vad du har för senaste adress på mig.”, och den på kundservice gör en 

slagning på det och sen är det kört. 

Så att det blir ju att man måste ju identifiera in- och ut kanaler. Man måste garantera att 

det är rätt person som får informationen på rätt sätt. “Är det digitalt, eller via post?”, bara 

såna saker. Och sen måste man också vara beredd på att det kanske är några inom 

samhället som tycker att den här informationen inte stämmer alls, eller att “den här 

informationen får ni inte ens lagra på mig”, och de kontaktar en jurist som i sin tur går mot 

myndigheten. Så att, ja jag kan säga att det finns en hel del. 

Jimmy 
Vilka förändringar utgör de största utmaningarna? 

Respondent 
Då kan jag tycka att det är mer att, man identifierar vad en personuppgift är, att man har 

koll på det. Det kan vara exempelvis... ett klassiskt exempel är ju, om vi säger en kvinna 

och hon ska vara trettio, runt trettioårsåldern, och hon ska jobba inom IT. 

Det är de kategorierna, och sen lägger du att, nej men hon jobbar med IT-säkerhet i 

Rättvik, där skulle du bara få en, men du har inte sagt mitt personnummer, du har inte sagt 

min hårfärg eller ögonfärg, längd, ålder, utan det räcker bara med den informationen så är 

det bara en, kanske tre som kan träffa just den beskrivningen. 

Om de säger typ “Dina uppgifter kommer inte behandlas, vi kommer inte registrera att de 

var du som sa det.”, kanske på en undersökning, eller mitt gamla jobb. Ja och sen ba: 

“Fast det är ju bara jag som är tjej i gruppen.”, de vill att jag uppger kön. De vet att jag 

uppger vart jag jobbar någonstans, ja, men det räcker, då vet de ju vem det är för någon, 

“ja, men det är jag som har skrivit det här.”. 

Så ibland så klickar jag i “Ja, men jag är man.”. Man måste tänka lite på syftet, syftet är att 

få återkoppling. Det spelar ingen roll vem det är som gav det, så en personuppgift kan ju 

vara... det räcker med att jag bara kan identifiera en person som kanske säger att han är 

från Turkiet, han är i 40-årsåldern, jobbar inom myndighet, är handläggare, och sen så kan 

jag ha 20 personer som jag kan kontakta. 

Vi säger exempelvis om man lämnar ut personuppgifter om, det räcker med att jag har ett 

register över vilka som lider av ett handikapp, ja, då drar jag ut det registret så kan jag se 

att, ja, jag ska starta företag, då vet jag vilka kunder jag har, jag behöver inte veta deras 

ålder, jag behöver bara veta deras adress, de är handikappade och de behöver en tjänst, jag 

behöver inte veta något mer. 

Och det är det som väldigt många inte vet, vad en personuppgift är, vilket gör att mitt id-

kort... det är inte ens där på den nivån vi är på, utan det handlar om att företag måste förstå 

vad det är de behandlar för något, och de måste förstå värdet med din information. För de 

menar, vem är intresserad av att veta vad jag handlar på ICA Maxi och Coop Forum, och 

på Hemköp varannan vecka och så där? Jo, det är ju företagen! De vill ju gärna ta del av 

vilka sina kunder är. 

Information att jag har en röd bil, jag hämtar ut den informationen från en myndighet, sen 

hämtar jag ut en annan information från Skatteverket att “hon är gårdsägare”, slår jag ihop 

dem två så har jag en potentiell kund som jag kan sälja ut jättemycket information till, 

eller jag kanske vill följa, vad gör hon för någonting? Och så vidare. 
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Så att informationen i sig, en personuppgift är ju känslig, bara man har identifierat vad en 

personuppgift är. Sen måste man också se att det finns ju många företag där ute som 

bygger tjänster på era uppgifter. Väldigt många privata företag säljer ju våra 

personuppgifter, du gör en kundundersökning för att få en iPhone och du känner att “Ja, 

men det här är väl ingenting.”, men det du inte förstår är att du godkänner att du kanske 

säljer det vidare till en tredje part, fjärde part och femte part och helt plötsligt så ringer 

tjugo säljare till dig varje dag, du får massa mail o.s.v., era personuppgifter är ju en 

guldgruva. 

Och det är därför EU-direktivet startades överhuvudtaget. För att man ska lämna 

kontrollen över till dig som privatperson, du ska kunna veta varför datainspektionen 

behöver veta hur gammal du är, vilken hälsa du har och din längd, ditt jobb o.s.v. 

Så varenda gång man skriver på ett formulär, allt det där arkiveras. Jag vill inte inte veta 

hur mycket information jag har lämnat över bara av att skapa Facebook. 

Albin 
Men som privatperson har jag ju rätt att veta hur länge jag ska lagra den här 

informationen, eller hur? Syfte och rättslig grund. Hur blir det sen? För då blir det ju svårt 

för dem företag som marknadsför min information. 

Respondent 
Ja, det som är tråkigt med GDPR än så länge, alltså, ni har ju valt så svårt ämne [skratt], så 

jag vill inte förstöra för er, därför försöker jag välja mina ord väldigt noggrant. Jag pratade 

av en ren slump med en jurist och frågade vad han tror om GDPR, han svarade att alla 

springer runt som yra höns. Ingen vet varför men alla gör det. Vissa är panikslagna och 

vissa sitter i en soffa och dricker kaffe, därför är det så svårt att liksom veta vad det 

kommer innebära förrän någon faktiskt åker dit för att ha brutit mot GDPR. 

När man vet vem den första är som åker dit, då sätter de någonstans nivån. Att vi säger att 

stort företag som IKEA åker dit för att de bryter mot GDPR, ni kan ju tänka er hur många 

miljoner det handlar om. Men då har man ju i alla fall satt nivån för vad man tolererar i 

Sverige. EU är ju så stort, varje EU-land har ju rätt att göra vissa kompletteringar och 

förändringar, men förrän det slår så kan jag inte säga till dig att “Ja, men de måste svara 

inom 24 timmar.”. 

Det enda jag kan ge er information om är ju från Datainspektionen, allt annat är ju bara 

spekulationer eller tolkningar, eller skrämselpropaganda, det enda faktiskt du kan dra är 

från Datainspektionen eller EU-direktivet, och det är ju det som faktiskt är läskigt för 

företag. För företag skulle kunna ta en jurist som gör sin tolkning, och den kan skriva ett 

jättefint dokument om hur man ska uppfylla GDPR, men sen när det kommer till kritan så 

har Datainspektionen gjort sin tolkning och då betyder det där ingenting. Det finns ingen 

jättebra kurs, du kan få jättemånga diplom och grejer men du kan inte ta en kurs i vad som 

du inte vet riktigt kommer, utan det är upp till tolkningar. Företag vill sälja någonting, 

sälja kunskap på någonting som inte riktigt är fastställt.  

I skulle de kunna komma med en helt annan tolkning, så har du satsat 30 000 kr på 

någonting som är totalt värdelöst, därför kan jag inte svara på din fråga. Man kan inte säga 

att “du kommer få informationen inom en vecka”, för det förutsätter ju att de företagen har 

en central loggning, alltså de måste ju få ut din information. Det kanske inte är att de kan 

få ut den så du faktiskt kan tyda den. Informationen finns, när jag gör ett logguttag så är 

det bara massa siffror som inte säger någonting. För du måste ju få ett värde av den 

informationen du får, så du måste ju tolka, och ha en strategi, inte bara “vad är en 

personuppgift”, utan hur lagrar och tar de ut personuppgiften. 
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Hur ser de till att det är du som får den? Sen kan du börja oroa dig för att få dem inom en 

viss tid, för jag tror att när väl privatpersonen börjar fråga efter sina personuppgifter, så 

kommer man ha identifierat många problem. Då kommer det komma Flashbacktrådar: 

“hur fick du din journal?” det är på den nivån. Vissa företag kommer då sitta i skamvrån 

för att man inte har en person som är ansvarig för de frågorna, eller så säger de “Tyvärr, 

det kommer ta tre månader eftersom vi fått så stor efterfrågan.”. 

Jimmy & Albin 
Otroligt intressant. 

Jimmy 
Nästa fråga är: om man bortser från GDPR, hur förbereder man sig, ja, i myndigheter i det 

här fallet då, på förändringar? 

Respondent 
Myndigheter har ju väldigt mycket samverkan kan man säga. Det finns ju.… regeringen 

har ju tagit fram speciella direktiv för myndigheter som de måste uppfylla. Sen är det ju så 

att det här omfattar ju väldigt många resurser, så att allting handlar ju om att göra sin 

bakläxa, att jag har rätt klassificering på mina system, jag vet vad en logg är, jag vet vad 

en personuppgift är, jag vet vem det är som ska kråka (skriva under) när någon gör ett 

uttag, och att den får göra det. 

Ni kan tänka er de personer som ska göra de här slagningarna, exempelvis kan vara en 

person som har dold identitet, då kanske det krävs att det är personer som är väldigt högt 

skyddsklassade, en myndighet kan behandla rikets säkerhet, nu kanske man inte får lämna 

ut vad som helst, nu jobbar väldigt många med att ta fram riktlinjer, krav, man ser vilka 

lagar som kommer slå, vilka lagar är det jag måste uppfylla, nu kollar väldigt många på 

“vilka lagar uppfyller vi inte idag”? 

Så att man tittar väldigt mycket på... egentligen bakåt, man tittar på nuläget också. Många 

gör nulägesanalyser, hot/riskanalyser, när tror vi att vi kommer uppfylla det här lagkravet 

som vi kanske inte uppfyller idag? Så kanske man tar fram en strategi för att vi inte 

uppfyller det här kravet idag, så vad behöver vi göra då? I värsta scenario kanske 

myndigheter har haft revisioner och så kanske de inte uppfyller saker redan idag, och 

GDPR kanske inte är aktuellt för att man fortfarande har PUL.  

Så i myndighetsvärlden handlar allt om mognaden. Man kanske hanterar mycket 

förfrågningar redan idag som kanske Skatteverket idag, de kanske är mer insatta i hur man 

ska bemöta folket. Pensionsmyndigheten kanske inte har de resurserna så då kanske de 

fokuserar mycket på att anställa en bra jurist. 

Albin 
Om man tittar på tillvägagångssätt, hur man bemöter förändringar… Du pratade ju om 

nulägesanalyser och att titta bakåt och sådär - finns det några tillvägagångssätt som 

fungerar bättre eller sämre? Vad ska man göra och vad ska man inte göra när man inleder 

förändringsarbetet i verksamheten? 

Respondent 
Då tänker jag som en tekniker... Det finns ingen ”silver bullet”, det finns ingen teknisk 

lösning som kan garantera att “Om du köper denna produkt så är du safe.”, utan även om 

man köper en jättefin Rolls Royce så måste du fortfarande veta hur den fungerar, eller 

med en databas så måste du ändå veta vad det är för information man skickar dit, och 

varför. Ska jag verkligen skicka dit all information eller ska jag gallra? Alltså att 

informationen bara ska lagras i tre månader eftersom jag inte får lagra den längre. Det är 

väl det som väldigt många väntar på - att det finns en produkt som kan hjälpa dem, alltså 
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om man tittar på IT-världen, så väntar man på att man vill ha den där tryggheten att om 

man köper den här tjänsten så är det okej, då kan man sova gott liksom, “Jag har alltid 

företag eller resurser som kan hjälpa mig, och jag har en jurist”, men det funkar inte så. 

Många försöker hitta genvägar för att uppnå det kommande GDPR, men tyvärr så finns 

inga såna, utan man måste alltid gå tillbaka till “Vad är syftet med ditt företag? “Jag 

behandlar register över dem som jobbar med kriminella”, “Vilken information behöver jag 

för att kunna bedriva mitt arbete?“, “Jag behöver veta person, namn, adress o.s.v.”, “Måste 

jag verkligen veta hälsotillstånd?”, “Nej, men vad är risken med att jag gör det?”.  

Det sämsta är att tro att en produkt kan rädda dig. Det bästa är att man tar fram en strategi 

istället och känna att man har koll på vad som finns i ens bakgård. 

“Det här är min mark, jag vet vem jag ska kontakta, det värsta som kan hända mig är det 

här…”. För om man vet det värsta så kan man förbereda sig för det. Man kanske kan 

budgetera lite extra det året då det kan hända att man åker dit på en revision. Man kan 

bygga upp kompetens med jurister som skickar en på kurs. Alltså att man har en plan, eller 

strategi. Det är det bästa. Så att man inte tror att man kan “Nej men nu tar jag och hämtar 

Sveriges bästa inom GDPR” och tror att den kan rädda dig, för när det väl kommer smälla 

nästa år, när den första åker dit på att bryta mot GDPR, då kommer det bli hus i helvetet 

och då kommer alla springa runt och antingen säga att “Nu behöver vi GDPR-

specialister”, och då kommer det inte vara svårt att ha seminarium och grejer eftersom att 

alla kommer vilja veta hur du ska rädda mig mot den här tsunamin. 

Men de som kommer klara detta är de som redan börjat förra året och innan dess, för att 

då vet de iallafall att “Jag vet vad jag har, och jag vet var läckan är.”, alltså antingen 

läcker det som ett såll, eller så har man bara en dörr som man har koll på in och ut. Många 

kommer lida något otroligt bara för att de inte uppfyller PUL, eller att man inte ens vet hur 

en tjänst behandlar ens uppgifter om man t.ex. har en databas i Turkiet. 

Så det behöver inte ens vara så att det är företagen i sig som har brutit mot GDPR, utan det 

kan bara vara att det är en tjänsteleverantör som inte uppfyller kraven för vilka det är som 

har åtkomst till den databasen, och de kanske har ytterligare en under-entreprenör o.s.v. 

och det kan bli en “never-ending story”. Så det som är så bra är att man tvingar företag att 

ha koll på vad de har och se till att ansvara för att skydda er (de registrerade) så att ni inte 

ska behöva vara oroliga. Till exempel om jag har en pappa som jag inte vill bli kontaktad 

av, han ska inte kunna begära mina uppgifter utan min vetskap.  

Jag ska kunna veta att företag har mig som kund i åtanke och har rutiner för att blockera 

sådana förfrågningar. So “Dont’s” (vad man inte ska göra) är jättetydliga: Inga produkter 

kommer att rädda dig. Det finns ingen genväg. Det enda som fungerar är att man tar fram 

en strategi och verkligen tittar på vad man har inom sitt skalskydd. Och om jag har koll 

vad som finns inom mitt skalskydd, vad är det jag lämnar till tredje part? Det kan vara så 

att jag som myndighet lämnar ut information till t.ex. kronofogden. De behöver veta hur 

många bilar jag har för att veta “Du säger att du inte har några pengar men du har 20 bilar, 

hur går det ihop?”. Då måste jag veta att jag lämnar informationen till dig, men att det 

fortfarande är mitt ansvar som ägare av informationen. Så att jag vet att du vet hur du ska 

behandla informationen. För om vi säger att den myndigheten åker dit, men det 

fortfarande är jag som lämnat ut informationen, vem är ansvarig då? Är det du, som 

kanske gjort ett taskigt jobb? Eller är det jag som är ägare och litade på dig? Såna saker 

måste man tänka på. 

Så det ska bli jätteroligt att se om företagen har koll på vad som finns, både internt och 

externt. Så därför tittar många företag på vilka förmågor man behöver etablera, kanske i 

form av teknik, eftersom man ofta har väldigt duktiga anställda som har koll. Om man går 
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till en utvecklare så har han ofta stenkoll, “Vi använder dessa applikationer och denna 

information.”, så om det skulle smälla så vet jag iallafall vad det finns i denna applikation. 

För om jag vet vad som finns så vet jag hur jag kan begränsa skadan. Den ekonomiska 

skadan är en sak, men den privata skadan kan vara något helt annat, riktigt allvarlig. Om 

vi säger att SAS skulle läcka ut alla sina resor, alla som reser ut från och in i landet, och 

någon politiker där ute säger att “Vi ska inte ha folk från Afghanistan här, ge mig en lista 

på alla.”, då kan man hämta ut det, coolt. Då hämtar man ut alla som rest ut och in i 

Sverige de senaste 24 timmarna.  

Ja men att ha koll vad man har för information. Och att ha en rutin för att gallra, alltså 

radera, den information man inte behöver. Om man tittar ekonomiskt så kommer GDPR 

att kosta en del att införa, men om man tänker, vi säger 10 år framåt, då kommer det vara 

värt det, för då kommer företagen att ha kunskapen. Man tvingar dem, “Om du inte gör 

detta så kommer det att kosta dig.”. Man ska dock inte behöva göra det, utan man ska vilja 

göra detta redan för sina kunder. Vi säger att något företag registrerar vart jag är hela tiden 

i en app, och att inget vet om detta, och om detta blir registrerat någonstans, då kan ni 

tänka er folkmassan som går mot det företaget. De kommer gå i konkurs, anseendet 

kommer försvinna, de kommer förlora massa pengar o.s.v. Så i längden så tvingar vi som 

privatpersoner, genom våra krav, företag att redovisa för vad de gör, så att vi t.ex. kan 

säga att vi vill bli bortglömda, att “Du ska radera mig för att jag inte är kund hos er 

längre.”. Rätten att bli glömd är att ge oss som privatpersoner ett syfte, att man inte ska 

behöva motivera varför man vill bli glömd, eller varför man inte vill att ens pappa ska veta 

var man bor någonstans etc. Det enda som ska behövas är att säga att man vill bli raderad, 

och bevis på att man blivit det. Det är syftet från privata. 

Syftet för företagen är det ekonomiska. Att de ska ha koll, vilket de inte har. 

Albin 
Fortfarande bortsett från GDPR, kan du ge exempel på när er organisation har stött på 

hinder i samband med förändringar? Hur har ni bemött det? 

Respondent 
Förändringar generellt? 

Jimmy & Albin 
Ja. 

Respondent 
Ja, då kan jag ta det klassiska ekonomiska, krav eller begränsningar, att man säger att du 

ska uppnå ett krav. Också säger man att “Du ska göra det i linje.”, det är typ det värsta jag 

vet. 

Albin 
Vadå menar du? 

Respondent 
De säger att man ska göra något i linje, och linje innebär att man ska göra det utöver sitt 

dagliga arbete. Det blir liksom inget projekt, det blir ingen extra budget utan bara 

ytterligare en väska jag ska gå och bära, och det blir aldrig bra. Så det är det ekonomiska 

som är det största. Och GDPR når ju in på IT-säkerhet. Och i IT-säkerhet som bransch i 

helhet… Jag vet inte hur många gånger en person gått fram till mig och frågat hur vi 

gjorde för att få pengar för att bygga något. Jag svarar att “Det gäller bara att sälja in det, 

det ska vara konkret, du ska tänka på vem du pratar med.”. Och du måste tänka på att den 

personen har 200 miljoner andra bekymmer och jag ska sälja in den, “Varför ska jag köpa 

den här jättedyra IPS: en?”, det räcker inte med att säga att “Jo men om du köper den här 
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så har du koll på intrång.”, utan man måste visa dem ett ekonomiskt värde. Och om man 

inte lyckas motivera för det ekonomiska värdet för att uppnå GDPR inom en koncern så 

kommer de alltid att säga att de måste köpa annat som är viktigare istället, för då får de in 

kunder, leveranser och pengar, medan GDPR bara kostar pengar. Så jag svarar: ekonomi. 

Jimmy 
Nästa fråga är: Hur säkerställer ni att beslut som tas av ledning förstås av anställda? 

Respondent 
Ja, men där kan jag också köra från ett myndighetsperspektiv, jag kör bara så nu. 

Anställda är ju otroligt viktigt. Om de anställda inte förstår syftet med att man har vissa 

riktlinjer inom det företaget, att man inte vet hur man ska bete sig. I ett av mina möten 

genom alla dessa år så fick jag en fråga. Vi pratade spårbarhet. 

Han var väldigt kritisk, “Varför ska du övervaka mig för?”, “Jag övervakar inte dig” sa 

jag. “Jag övervakar gränserna, det som går in och ut, vad det är för information vi lämnar 

över o.s.v.”, och då sa jag “Inom ditt dagliga arbete som utvecklare, vad är det som 

motiverar dig att göra vissa saker i vissa system? Ska du söka på personuppgifter här, han 

frågar dig.” Han får inte göra det för då bryter han mot en regel, om han ringer in dig så 

får du lämna ut då det är allmän handling. “Vad är det som säger att du får göra det då?” 

och han svarar att “Jo men det ingår i min behörighet.”. “Gör det verkligen det?” sa jag, 

och han svarade “Ja”.  

Och jag frågar: “Särskiljer du på behörighet och befogenhet? Bara för att du har 

behörighet till systemet och alla register som de håller betyder inte att du har befogenhet.” 

och han svarade att “Jo det gör det” och jag sa att “Nej det gör det inte, du jobbar i en 

myndighet och måste tänka på att…”, ett klassiskt exempel som en av mina f.d. kollegor 

hade, om man tar till exempel Anna Lindh-mordet, eller något annat kändismord, så är det 

jättemånga som tycker att “Gud vad spännande, jag måste veta vad som hände!”, det får 

de inte göra, även om de har behörighet att göra det, utan de måste ha ett ärende, en ticket.  

Annars kan arbetsgivaren fråga varför man gick in på ett register, “Jag skulle bara testa en 

grej, jag hade testdata jag behövde kolla.”, men man fick egentligen inte göra så. Hur kan 

vi kräva att de anställda beter sig rätt om de inte ens vet vad “rätt” betyder? Jag frågade 

om vi någonstans sagt att “Detta är ett okej beteende. Detta är inte ett okej beteende.”, och 

han svarade “Nej.”, så jag sa “Du som anses som utvecklare vet alltså inte vilka slagningar 

du får göra eller inte får göra?”, och han svarar “Nej”. Okej, då har vi en riktlinje som vi 

måste skapa, förankra och utbilda. 

Jag kan ju inte säga att han gjorde fel. Han kan säga att “Jag visste inte att jag bröt mot en 

regel.” då är det ju upp till t.ex. en polis att säga att “Jo det visste du, för du har skrivit 

under detta dokument som säger att du vet hur du ska behandla information när du jobbar 

som statligt anställd.”. Om man tittar från ett hot-perspektiv. Ett hot är ju t.ex. intrång eller 

informationsläckage, men det största hotet är ju de anställda. De kan t.ex. ta en sticka 

(USB) och föra över till sin privata dator, till Flashback, till tidningar etc. och det är ju 

exempel på om man vill företaget illa.  

Men majoriteten gör det inte medvetet, “Jag visste inte att det inte var okej att skicka 

denna information till en samarbetspartner eftersom det inte finns skrivet vilken mail-

policy vi har.”. Så det gäller att förankra och utbilda, och ha riktlinjer och krav, och 

framförallt att anställda förstår vilket ansvar de har när de jobbar med företagets system. 

Många gånger när man börjar ett jobb så får man gå de tråkiga intro-kurserna, och det 

finns ett syfte med de, för att visa att man är en del av företaget och att företaget ser t.ex. 

PUL på ett visst sätt. Så det är företagens sätt att försöka meddela en signal, att de bryr sig 

om dessa saker. 
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Albin 
Om man kollar på myndigheten du jobbar i nu, anser du att kommunikationen är i behov 

av förbättring där? 

Respondent 
Jag kan ju inte prata för min kund, men jag kan prata generellt utan att nämna namn, för 

jag brukar tänka att på något sätt är det ju mitt namn som står här, så jag vill jättegärna att 

ni kollar med mig innan ni skriver något då IT-säkerhet är så otroligt känsligt. Men om jag 

tittar generellt på kommunikation, då tittar jag inte ens på hur man beter sig. Om vi säger 

att ett stort företag får GDPR på sig som de ska uppfylla så får verksamheterna, alltså de 

stora benen inom företaget, t.ex. ekonomi, HR, jurister och IT, alla dessa påverkas av 

GDPR på olika sätt.  

Alla de ser problemet som kommer. Man kan ofta tro att IT är mer tekniska och inte har 

någon koll på GDPR, men det är inte så, utan min erfarenhet är att de anställda, alltså de 

som jobbar med detta dagligen, har stenkoll på vad det är som kommer och vad som måste 

göras. Men i många fall så, om de inte har en bra ledning, så hörs de inte. Om de inte hörs, 

så vet inte de där uppe vad riskerna och hoten är. Så många har kommunikationsbrister, 

t.ex. om en jurist inte pratar med HR, eller om IT inte pratar med verksamheten, d.v.s. att 

man inte ser helheten. Kommunikation fungerar bäst om man ser helheten. T.ex. om en 

anställd vet om en stor säkerhetsrisk och säger det till sin närmsta chef, som i sin tur är 

överbelastad med 20 andra ärenden. Därför är det viktigt att ha en person som är högst 

ansvarig som i sin tur kan delegera, ha fem andra under sig. Men det är viktigt att upprätta 

en kommunikation med de anställda, ledningen, ägare o.s.v. Jag kan säga att 

kommunikation inom företag kommer att upprättas rätt så snabbt tack vare GDPR, primärt 

med privatpersoner. 

Jimmy 
Ja, sista frågan då: vid förändring så kan det vara svårt för anställda att lämna sina 

komfortzoner, hur bemöter man detta på bästa sätt? 

Respondent 
[Skratt] Ja jag vet inte, jag har haft olika teorier om detta. Det är skillnad. När jag jobbat 

privat har jag jobbat på [lista av företag], och med förändringar i det privata är de lite mer 

mån då de måste hänga med i tiden, d.v.s. köpa aktier, köpa upp andra företag för att 

ytterligare konkurrera o.s.v. Privata har ju en vinst och myndigheter har ett annat syfte - 

att vara där för allmänheten. Ett klassiskt exempel när jag började jobba på [myndighet] så 

ville jag införa en förändring. När jag började hade ingen koll på vad den andra gjorde. Så 

jag gick till en medarbetare som jobbat där i sådär 20 år och frågade varför de inte hade 

någon whiteboard med namn och projekt o.s.v., typ Kanban, och förklarade att om han är 

sjuk så vet ju jag det då, då är det parkerat på tavlan och han svarade “Nej, det är bara 

slöseri med tid.”, så gick jag till nästa som också jobbat där länge som sa “Vad fan är 

Kanban för jävla skit? Du tror att du kommer hit och kan allt, du har läst dessa fina böcker 

och kurser och tjänar mer än mig. Du har jobbat här i tre månader och tror att du redan kan 

komma med förändringar.”. De grupper på lägst nivå i företag brukar ha sina rutiner då 

det känns tryggt, “Rör ingenting som fungerar.”. Om man däremot tittar högre upp i 

företag, alltså både privat och myndigheter, så vill de ha ungdomar, nyexaminerade, 

sådana som tänker om. Sedan försöker de som sitter högre upp trycka ner ungdomarna i 

företaget, och det blir en sådan kulturkrock. “Veteranerna” är vana med att jobba i sin takt, 

de är inte vana att någon ifrågasätter dem. 

Albin 
Hur blev det med Kanban-tavlan då? 
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Respondent 
Den upprättades tre år senare, när jag hade slutat [skratt]. Vid förändring så krävs ett driv, 

att någon driver och är på och inte ger sig. Jag gav mig ju inte, utan istället för att försöka 

sälja in den till dem, så tänkte jag att “Nej, jag använder den själv.”. Så cheferna kunde ju 

gå till tavlan själv utan att störa mig. 

Albin 
Så det är driv som gäller? 

Respondent 
Utan driv så kommer det ta tre år [skratt]. 

Albin & Jimmy 
Ja men då var vi klara. 
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Bilaga 3 – Blankett för Etikprövning 
 

  
Ja Tveksamt Nej 

1 Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 

studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter eller 

elever)? 

  
X 

2 Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 

inte att få full information om undersökningen och/eller 

möjlighet att avsäga sig ett deltagande)? 

  
X 

3 Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna? 

  
X 

4 Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

  
X 

5 Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

  
X 

6 Avser undersökningen att behandla känsliga 

personuppgifter? Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen, uppgifter som berör:  

• hälsa eller sexualliv 

• etniskt ursprung 

• politiska åsikter 

• religiös eller filosofisk övertygelse 

• medlemskap i fackförening 
 

  
X 

 


