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Sammanfattning 

Tjugofemte maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, i kraft vars syfte är att 

stärka individers skydd av personuppgifter, vilket kan innebära förändringar för hur 

organisationer hanterar personuppgifter. I Sverige ersätter GDPR den nu gällande 

Personuppgiftslagen, PuL, och innebär skärpta krav exempelvis genom att personuppgifter 

som samlas in, sparas och behandlas ska med ett tydligt syfte ha förankring i en av de sex 

rättsliga grunderna för att vara lagliga att behandla. Inom HR-funktioner behandlas 

personuppgifter i hög grad och studien syftar därför till att undersöka hur HR-medarbetare 

upplever att deras arbete kommer påverkas och hur de förbereder sig. Resultaten har studerats 

i förhållande till Kotters (1998) åttastegsprocess för att genomföra en större förändring, 

Löfgrens (2012) tankar om implementering av EU-lagar samt implementeringens faser 

beskrivna av Bertram, Blase och Fixsen (2015). Studien bygger på sex intervjuer med 

individer som aktivt arbetar med HR inom respektive organisation. Studien visar att HR-

medarbetarna i studien upplever att de kommer påverkas i hög grad av GDPR, men att de nått 

olika långt i förberedelsearbetet på grund av skillnader i organisationerna och bristande 

information från officiellt håll. Deltagarna i studien är alla överens om att GDPR påverkar HR 

i allra högsta grad och att den stora skillnaden mot andra införda lagar är att GDPR går in i 

alla HR-processer. Då studien fokuserat på hur HR-medarbetares upplevelser inför GDPR 

föreslås en framtida studie om GDPR:s faktiska påverkan när den trätt ikraft. 

 

 

Nyckelord: GDPR, Dataskyddsförordningen, HR, förändring, implementering. 
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Inledning 
 
Tjugofemte maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection 

Regulation, GDPR, i kraft och berör alla medlemsländer (Datainspektionen, u.å.a.). 

Dataskyddsförordningen, som fortsättningsvis benämns GDPR, omfattar regler om hur 

personuppgifter får behandlas och syftar till att skydda enskilda individers rätt till privatliv 

och skydd av personuppgifter, samt att skapa en enhetlighet i hur personuppgifter behandlas i 

EU:s alla medlemsländer (Datainspektionen, 2017a). Tidigare har medlemsländerna haft 

nationella lagstiftningar vilka baserats på ett EU-direktiv vilket medfört att lagstiftningen i 

medlemsländerna har varierat (Tankard, 2016). En EU-förordning är en lag som ska tillämpas 

i medlemsländerna och har företräde över medlemsländernas lagstiftning då de träder i kraft 

(Sveriges riksdag, u.å.). I Sverige ersätter GDPR den nu gällande Personuppgiftslagen, PuL, 

1998:204 (Riksdagen, u.å.). Förordningen fastslogs 2016 (Datainspektionen, 2017b) och 

sedan dess har medlemsländerna och deras organisationer haft en två år lång 

implementeringsperiod för förberedelser (Marsh, 2017) inför att GDPR träder i kraft. Utifrån 

de krav som GDPR förordar för behandling av personuppgifter förväntas det medföra att 

organisationer kan stå inför omfattande förändringar i hur de i framtiden ska behandla 

personuppgifter för att följa lagen (Wendleby & Wetterberg, 2018). Dickie och Yule (2017) 

menar att det är mer kostnadseffektivt att förbereda sig inför införandet än att anpassa 

organisationen efter införandet och riskera att drabbas av de sanktioner som följer av att inte 

möta de av GDPR ställda kraven på personuppgiftshantering.  

 

Studien sker i nära anslutning till att GDPR träder i kraft (25 maj 2018), och syftar till att 

undersöka hur HR upplever att de påverkas och förbereder sig för att möta de nya kraven på 

hur personuppgifter får behandlas. Personuppgifter behandlas i hög grad inom HR-arbete och 

HR-processer vid exempelvis rekrytering, rehabilitering och lönehantering (Wendleby & 

Wetterberg, 2018). Det är därför intressant att undersöka hur medarbetare inom HR upplever 

att de skärpta kraven kommer påverka arbetet och den dagliga hanteringen av 

personuppgifter. Dickie och Yule (2017) menar att HR behöver anpassa sitt arbete till GDPR i 

alla processer där de behandlar personuppgifter. HR bör starta sina förberedelser med att göra 

en kartläggning på de personuppgifter som finns och behandlas, i vilka processer uppgifterna 

finns och varför, vart uppgifterna kommer ifrån och vem de delas med (Ibid.). 
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Syfte & frågeställningar  
 
Då GDPR är en ny EU-förordning som ersätter nuvarande Personuppgiftslag, PuL, kan det 

antas att ikraftträdandet kommer innebära förändringar för organisationer och medarbetare 

inom HR. Studien syftar till att undersöka hur HR upplever att de påverkas av det stundande 

ikraftträdandet av Dataskyddsförordningen, GDPR, samt hur de förbereder sig. Studiens 

frågeställningar är följande: 

 

- Hur förbereder sig HR inför GDPR? 

- Hur förväntas GDPR påverka det dagliga arbetet för HR?  

- Hur kan arbetet med implementeringen av GDPR förstås i förhållande till en 

förändringsprocess? 

 

Kunskapsöversikt 
 

GDPR 

GDPR, General Data Protection Regulation, (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 är EU:s nya 

dataskyddsförordning som träder i kraft 25 maj 2018 (Datainspektionen, 2017b). En 

förordning är en lag som alla medlemsländer i EU är skyldiga att efterfölja i sin helhet 

(Europeiska Unionen, 2018). Dataskyddsförordningen GDPR ger medlemsländerna 

gemensamma spelregler för alla verksamheter som behandlar personuppgifter (Wendleby & 

Wetterberg, 2018). Dataskyddslagstiftning i EU:s medlemsländer har tidigare varierat då de 

baserats på EU-direktiv, 95/46/EG (Datainspektionen, 2017b) från 1995 (Tankard, 2016). Ett 

direktiv ger medlemsländerna möjlighet att utforma nationell lagstiftning för att nå de satta 

målen i direktivet (Europeiska Unionen, 2018) vilket skapat nationella skillnader mellan 

medlemsländerna. I Sverige är Datainspektionen utsedd till tillsynsmyndighet som ska 

kontrollera att reglerna i GDPR följs (Wendleby & Wästerfors, 2018). 

 

GDPR syftar till att, i dagens snabba tekniska utveckling, ge individer ett ökat skydd för och 

makt över sin integritet och sina personuppgifter (Wendleby & Wetterberg, 2018), samt att 

modernisera dataskyddet till det nya digitala samhället (Datainspektionen, 2017a). 

Organisationer berörs oavsett verksamhet (Datainspektionen, 2017d), då de behandlar och 

lagrar personuppgifter genom exempelvis medarbetarregister, lönelistor och kundregister 

(Krystlik, 2017). Förordningen ska inte bara efterföljas utan kräver också att organisationer 
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arbetar förebyggande och reflektivt med hur de behandlar personuppgifter (Wendleby & 

Wetterberg, 2018). 

 
Personuppgift och behandling av personuppgift beskrivs nedan enligt 

dataskyddsförordningens definition, se figur 1. 

 

 

Personuppgift 

varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en 

registrerad), varvid en identifierbarfysisk person är en person som direkt eller indirekt kan 

identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett 

identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera 

faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, 

ekonomiska, kulturella eller sociala identitet 

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, artikel 4 

 

 

Behandling av personuppgift 

en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av 

personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, 

registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, 

läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat 

sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring 

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, artikel 4 

 
Figur 1. Dataskyddsförordningens definition av personuppgift och behandling av personuppgift  

 

För att organisationer lagligt ska få behandla personuppgifter måste de uppfylla av 

dataskyddsförordningen satta grundläggande principer och även kunna visa att organisationen 

följer principerna. Vilket innebär att organisationer måste ha rutiner för att se till att 

principerna efterlevs (Datainspektionen, 2017e). För att lagligt behandla personuppgifter 

måste det finnas rättslig grund för behandling av uppgiften och finns inte rättsligt grund är 

behandlingen olaglig (Datainspektionen, 2017c). Det finns sex rättsliga grunder som 

organisationer kan stödja sin behandling på och för att en behandling av personuppgifter ska 

vara laglig måste det tydligt framgå vilken rättslig grund som behandlingen stöds mot. De 

rättsliga grundera är: Samtycke, Avtal, Intresseavvägning, Rättslig förpliktelse, 
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Myndighetsutövning och Uppgift av allmänt intresse samt Grundläggande intresse 

(Datainspektionen, 2017c). Personuppgifter som exempelvis hälsa, etnicitet och facklig 

tillhörighet klassas som känsliga och har ett starkare skydd i dataskyddsförordningen genom 

att utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla känsliga uppgifter (Datainspektionen, 

2017f). Undantag som uttryckligt samtycke eller lagstiftning på medlemsstatsnivå kan vara 

giltiga skäl för behandling av känsliga uppgifter (Datainspektionen, 2017g).  

 

Skillnader mellan PuL och GDPR 

Övergången från PuL till GDPR medför flera skillnader, och några centrala skillnader är:  

Ändamålsbegränsning och uppgiftsminimering som i GDPR innebär att organisationer inte 

får samla, spara och använda personuppgifter i annat syfte än i vilket man samlat in dem 

(Datainspektionen, 2017e), uppgifterna ska även vara nödvändiga för att nå syftet. Vilket 

innebär att organisationer måste se till att de har ett ändamål för de uppgifter som sparas, inte 

sparar mer uppgifter än nödvändigt och att de inte sparar för eventuella framtida behov. 

Informationskravet innebär att individer vars personuppgifter behandlas har rätt att bli 

informerade om vilken personuppgift och vilken rättslig grund som används vid behandlingen 

(Datainspektionen, 2017c) vilket innebär att organisationer vid insamling av personuppgifter 

behöver veta i vilket syfte uppgifterna samlas in och vilken laglig grund som insamlingen 

baseras på. Den så kallade missbruksregeln i PuL (§ 5) som inneburit ett undantag mot 

reglering av personuppgifter som sparats i ostrukturerad form (Riksdagen, u.å) försvinner. 

Det innebär att personuppgifter som tidigare sparats på enskilda datorer, mappar och 

enskildas mejlkorgar inte längre är godkända lagringar. Individer får i och med GDPR en 

tydligare rätt att på begäran få sina uppgifter raderade genom ”rätten att bli bortglömd”, och 

det ska ske utan onödigt dröjsmål vilket innebär att organisationer behöver en beredskap för 

att kunna radera individers sparade uppgifter (Wendleby & Wetterberg, 2018). Vid 

behandling av personuppgifter tillkommer genom GDPR ett ansvar, ansvarsskyldighet, för 

den som behandlar uppgiften att kunna uppvisa att de följer bestämmelserna i 

dataskyddsförordningen (Datainspektionen, 2017e). En stor skillnad mot PuL är att med 

GDPR följer kraftiga ekonomiska sanktioner vid överträdelser mot förordningen 

(Wendleby & Wetterberg, 2018). Sanktionerna kan beroende på överträdelsens grad nå nivåer 

på 20 miljoner euro eller 4% av den globala koncernomsättningen (Tankard, 2016). 
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HR, Human Resources 

HR, Human Resources, är ofta en stödfunktion i organisationer som behandlar personalfrågor 

både mot medarbetare, chefer och den formella ledningen. HR arbetar både operativt med 

traditionellt administrativa personalfrågor som generalister, men på senare år har HR i många 

organisationer även fått en allt mer strategisk plats i organisationer genom specialister som 

arbetar med mer strategiska och långsiktiga frågor (Boglind, Hällstén & Thilander, 2013). HR 

behandlar exempelvis processer som lön, rehabilitering och rekrytering. I alla dessa processer 

behandlas personuppgifter. HR är i många organisationer de som behandlar mest 

personuppgifter, framförallt känsliga och därför måste alla HR-processer vara genomtänkta 

för att möta GDPR (Wendleby & Wetterberg, 2018). HR har en allt viktigare roll i 

förändrings och implementeringsprocesser och kan leda anpassningen till det nya genom 

kommunikation, stöd och utbildning för medarbetare (Choi, 2011). HR kan även fånga upp de 

attityder och inställningar till förändring som finns i organisationer och därmed på ett 

effektivt sätt tina upp och förbereda organisationen för förändringen (Choi, 2011). 

 

Teori 
 

Förändring 

I en allt mer global och digitaliserad omvärld som snabbt förändras ökar kravet på 

organisationer att möta förändring (Jacobsen, 2013). Kotter (1998) menar att det kan vara 

svårt att åstadkomma stora förändringar på grund av rådande företagskultur, attityder och 

rädsla för det okända även om behovet till förändring är nödvändig ur en objektiv synvinkel.  

Kotters åttastegsprocess 

Framgångsrika förändringar ska ses som en flerstegsprocess och Kotter (1998) har utvecklat 

en åttastegsprocess (se figur 2) som metod för att genomföra en förändring. De första fyra 

stegen handlar om att tina upp och förbereda organisationen inför förändringen och de 

resterande stegen syftar till att förankra och befästa förändringen. I studien är de första fyra 

stegen av relevans då GDPR inte har trätt ikraft ännu och därför är det inte är möjligt att 

förankra och befästa förändringen.  
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Figur 2. Kotters (1998) åttastegsprocess för att genomföra en större förändring. 

 

Att skapa ett angelägenhetsmedvetande, det första steget i åttastegsprocessen, innebär att 

organisationer behöver medvetandegöra angelägenheten med förändringen för att skapa en 

förståelse i organisationen att förändringen är nödvändig (Kotter, 1998). Ett ökat 

angelägenhetsmedvetande kan exempelvis ske genom att organisationer undersöker 

marknaden och den konkurrenskontext de befinner sig i vilket kan ge en uppfattning till hur 

de står sig i relation till andra organisationer, och även genom att identifiera en akut kris, 

exempelvis att en ekonomisk kris nalkas om inte förändring sker (Ibid.). Kotter (1998) menar 

att det är många som underskattar vikten av att höja angelägenhetsmedvetandet för att lyckas 

med en större förändring.  

 

Att skapa den vägledande koalitionen är steg två i Kotters åttastegsprocess. Det innebär att 

organisationer bör bilda vägledande team, vilka har förtroende i organisationen och arbetar 

mot gemensamma mål, som ska leda förändringen (Kotter, 1998). För att skapa den 

vägledande koalitionen gäller det för organisationer att hitta personer som med sitt inflytande, 

expertis och trovärdighet kan leda förändringsprocessen i team (Ibid.). Hur stort teamet bör 

vara beror på organisationens storlek.  

 

Att utveckla en vision och en strategi är det tredje steget i processen och Kotter (1998) 

anser att det är viktigt för organisationer att skapa en vision för att tydliggöra förändringens 

inriktning. Kotter (1998) menar att visionen hjälper organisationen i förändringen genom att 

motivera enskilda medarbetare att arbeta i rätt riktning och att samordna medarbetarnas 

8. Att förankra de nya inställningarna i företagskulturen

7. Att befästa vad som uppnåtts och att producera fler förändringar

6. Att skapa kortsiktiga vinster

5. Att ge befogenheter för handlande på bred bas

4. Att förmedla förändringsvisionen

3. Att utveckla en vision och en strategi

2. Att skapa den vägledande koalitionen

1. Att skapa ett angelägenhetsmedvetande
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arbete. Det är viktigt att visionen ställer upp realistiska och genomförbara mål som förmedlar 

en bild av framtiden som är eftersträvansvärd samtidigt som att den är tillräckligt tydlig för att 

styra arbetet, vara lätt att kommunicera och förmedla samt uppmuntra till individuella initiativ 

(Ibid). Jacobsen (2013) menar att individer som upplever att de är delaktiga och har inflytande 

i förändringen kan ställa sig mer positiva tillförändring. Genom att ge individerna känslan av 

ägandeskap minskar risken för motstånd mot förändringen. Organisationer behöver även 

utveckla strategier för hur visionen ska nås för att förändringen ska vara begriplig och 

genomförbar (Kotter, 1998). 

 

Att förmedla förändringsvisionen är det fjärde och sista steget och handlar om att förmedla 

den satta visionen och den valda strategin för att uppnå visionen (Kotter, 1998). Kotter (1998) 

menar att organisationer bör använda de kommunikationskanaler som finns tillgängliga för att 

effektivt förmedla visionen och strategin. Det är även viktigt att se över kvaliteten på hur 

visionen och strategin förmedlas genom att säkerställa att budskapet är tydligt och enkelt och 

inte bäddas in i onödig information samt att budskapet upprepas (Kotter, 1998). Beteende är 

enligt Kotter (1998) det effektivaste sättet att kommunicera en vision och strategi. Genom att 

ledningen och den vägledande koalitionen arbetar enligt visionen och strategierna visar de att 

förändringen är viktig för organisationen. Därmed ökar trovärdigheten gentemot 

medarbetarna, vilket i sin tur ökar benägenheten hos medarbetarna att uppvisa det förväntade 

beteendet (Kotter 1998). 

 

Implementering 

Implementering handlar om de tillvägagångssätt som används för att införa nya metoder  

samt säkerställa att de nya metoderna används på det vis det var tänkt och är beständiga 

(Socialstyrelsen, 2012).  

Att tolka och implementera EU-lag 

Då GDPR är en EU-förordning som står över svensk lagstiftning ska den implementeras i 

organisationers verksamhet. Förordningar och direktiv från EU är ofta komplexa och otydliga 

i hur de ska omsättas i praktiken, vilket gör det svårt för tillämparen att veta hur de ska 

implementeras (Löfgren, 2012). Löfgren (2012) menar att det vid implementeringar av 

förändringar utifrån ett top-down-perspektiv, vilket EU-lagar är, ofta finns ett glapp mellan de 

som beslutar om lagen och de som ska tillämpa dem. Glappet består till viss del av att 

beslutsfattarna omöjligt kan gå in på detaljnivå och anpassa lagar till alla verksamheter utan 

behöver hålla dem ”allmänt hållna” och att tillämparna, som kan sina verksamheter, därför 
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behöver göra en egen tolkning av bestämmelsen för att kunna implementera den i 

verksamheten (Löfgren, 2012).  

Implementeringens faser 

Bertram, Blase och Fixsen (2015) beskriver implementering som en 2-4 år lång process som 

består av fyra faser (se figur 3); behovsinventering, installation, användning och 

vidmakthållande, där organisationer noggrant måste överväga de justeringar och anpassningar 

som de behöver göra vid implementering. GDPR har inte trätt ikraft och därför är inte 

användning och vidmakthållande relevanta för studien då de avser faser där organisationer 

arbetar efter och vidmakthåller implementerade arbetssätt.  

 
2-4 år 

 

Figur 3. Implementeringsfaser enligt Bertram, Blase & Fixsen (2015). 

 

Bertram et.al (2015) menar att organisationer i den inledande fasen, Behovsinventering, 

behöver starta med att undersöka och inventera vilka behov som finns för att införa det nya. 

Behovsinventeringen ska sedan generera en tydlig plan för implementeringen, där de åtgärder 

organisationen behöver göra är tydliga och inplanerade för att generera effektiva 

förutsättningar för de nästkommande faserna (Bertram et.al, 2015). I detta steg bör 

organisationer sätta upp mål vilka tydligt uttalar behovet för implementeringen som kan 

mätas vid uppföljning (Socialstyrelsen, 2012). Målen ska vara tydliga för att inte missförstånd 

ska uppstå. 

 

I den andra fasen, Installation, påbörjas förankringen i organisationen genom att nödvändiga 

resurser säkras och utvecklas såsom kompetens hos medarbetare, datasystem, 

policydokument, eventuell rekrytering och nytt material (Bertram et.al, 2015). Aktiviteterna i 

installationsfasen kräver ofta mycket tid och resurser i anspråk och det är därför viktigt att de 

görs noggrant (Bertram et.al. 2015). Socialstyrelsen (2012) förtydligar att i installationsfasen 

behöver organisationer förankra mål och förändringsbehovet i organisationen för att motverka 

motstånd mot förändring, då missförstånd kan skapa motstånd mot förändring hos 

medarbetarna. Choi (2011) menar att misslyckade förändringar ofta beror på en bristande 

implementering då individers roll i implementeringsprocessen underskattas. 

Fas 1
Behovsinventering

Fas 2 

Installation

Fas 3 

Användning

Fas 4 
Vidmakthållande
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Metod 

I avsnittet beskrivs studiens valda tillvägagångssätt, genomförande av datainsamling, urval, 

bearbetning och analys, etiska överväganden, trovärdighet och kvalitet. 

Tillvägagångssätt 

GDPR är en stundande förändring som organisationer förbereder sig inför. Därför har en 

kvalitativ metod använts vilket Rennstam och Wästerfors (2015) menar är tillämpligt vid 

studie och fördjupning av pågående samhällsförändringar. Till denna studie användes en 

kvalitativ forskningsintervju då syftet är att få en fördjupad förståelse för intervjupersonernas 

upplevelser och förväntningar (Brinkmann & Kvale, 2014) om hur de kommer påverkas av 

och förbereder sig inför ikraftträdandet av GDPR.  

 

Presumtiva individer inom HR-funktioner kontaktades via telefon och i de fall där kontakt 

inte skapades efter ett par uppringningar skickades ett mejl där studien beskrevs och de 

tillfrågades om att delta. Individerna erbjöds antingen intervju vid ett fysiskt möte eller 

telefonintervju, förutom i de fall där ett fysiskt möte inte var möjligt på grund av geografisk 

distans. Fem valde telefonintervju och en valde intervju vid fysiskt möte, detta efter vad som 

passade deras behov bäst. Det planerade fysiska mötet ändrades under arbetets gång till 

telefonintervju. Studien baseras därför på sex telefonintervjuer med individer som aktivt 

arbetar inom HR. Intervjuerna genomfördes under vecka 15 och 16, och ikraftträdandet av 

GDPR inträffar 25/5 2018 vilket innebär att intervjuerna genomfördes 6-7 veckor innan 

ikraftträdandet. 

 

Bryman (2011) menar att telefonintervjuer kan vara fördelaktiga då de är tids- och 

kostnadseffektiva och även lämpar sig då informanterna inte befinner sig på samma ort. 

Informanterna fick välja och de flesta valde telefonintervju då de menade att det var enklare 

att passa in i schemat, en informant befann sig i en annan del av landet och telefonintervju 

lämpade sig därför. Telefonintervju medför svårigheter att fånga upp eventuell osäkerhet hos 

informanten, att denne funderar eller är klar med frågan då ansiktsuttryck och kroppsspråk 

inte kan avläsas och därför väntades eventuella pauser ut. Bryman (2011) menar att en 

telefonintervju där parterna inte ser varandra kan minska risken att informanten ger svar som 

denne tror att intervjupersonen uppskattar. Responsen på och kvaliteten av en telefonintervju 

är enligt Bryman (2011) jämförbar med en fysisk intervju. 

 

Intervjuerna var semistrukturerade och ordningen på frågorna följdes till viss del, men 

beroende på samtalets gång varierade det något och kompletterades med lämpliga följdfrågor 
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för att anknyta till intressanta svar (Bryman, 2011). Användningen av semistrukturerad 

intervju var för att möjliggöra att informantens uppfattningar och svar styrde riktningen på 

intervjun och inte de på förhand formulerade frågorna (Bryman, 2011). Intervjuguiden lästes 

igenom av två personer för att säkerställa att den följde en röd tråd, var begriplig och 

redigerades något därefter. 

Datainsamling 

Vid respektive intervjutillfälle kontaktades informanten via telefon och samtalet började med 

en presentation av studiens syfte och att vi bokat för ett samtal om HR och GDPR. 

Informanterna informerades om de etiska riktlinjerna (se etiska överväganden, tillförlitlighet 

och kvalitet) och tillfrågades om de godkände att intervjun spelades in, vilket alla godkände. 

Intervjuerna genomfördes via högtalartelefon och spelades in med en extern enhet. Det finns 

applikationer med vilka man kan spela in ett telefonsamtal men vid test så visade det sig inte 

fungera pålitligt och det var inte värt risken att inspelningen inte skulle fungera. Avsatt tid för 

intervjuerna var 60 minuter då Back och Berterö (I Fejes & Thornberg, 2015) menar att en 

semistrukturerad intervju kan vara tidskrävande. De slutliga intervjuerna varade mellan 43-64 

minuter. 

Urval 

Då studien avser undersöka hur individer som aktivt arbetar inom HR upplever att de 

påverkas och förbereder sig inför det stundande ikraftträdandet av GDPR har ett målinriktat 

urval använts. Individer som aktivt arbetar med HR-frågor har kontaktats för att de har 

erfarenhet av HR-arbete, och utifrån det kunna svara på frågor om GDPR:s påverkan på och 

förberedelser inom HR, och inte valts slumpmässigt ur en population (Bryman, 2011). 

Kontakt med två av informanterna skapades genom snöbollsurval som innebar att redan 

skapade kontakter användes för att få kontakt med fler deltagare (Bryman, 2011), en tipsade 

om en större organisation med fler medarbetare och en till en kollega på annan ort. Utifrån det 

har lämpliga individer tillfrågats via telefon eller mejl. Utgångspunkten i vilka som 

kontaktades baserades på kännedom om organisationer i Västerbotten som har HR-

avdelningar/funktioner. De slutliga organisationerna i studien återfinns i Västerbotten och 

Skåne. HR-medarbetare från både mindre och större företag i olika branscher har tillfrågats 

om deltagande för att ge studien olika perspektiv (Bryman, 2011) då organisationers 

förutsättningar, genom exempelvis storlek och resurser, kan variera och påverka hur de möter 

en förändring. 

 



 

 15 

Totalt tolv personer tillfrågades om deltagande och av det tackade sex individer ja till att delta 

i studien, fyra personer vid telefonkontakt och två via mejl. Två tackade nej till deltagande i 

studien, en angav tidsbrist och den andra tackade nej då det är organisationens jurister som är 

insatta i GDPR och de väntade på riktlinjer från dem. En tillfrågad hänvisade till sin kollega 

på en annan ort som hade bättre insyn i organisationens GDPR-arbete, och denne kollega är 

en av informanterna i studien. Tre individer svarade varken på telefon eller mejl. 

 

De individer som valt att delta är en Säkerhetssamordnare, två HR-specialister, en HR-chef, 

ett HR-linjestöd samt en HR-partner. Gemensamt för alla är att de är aktivt yrkesverksamma 

inom HR. Informanterna i studien är representanter för sina respektive HR-funktioner och 

HR-avdelningar, där de beskriver funktionens roll, arbete och påverkan men även 

individernas tankar om hur det egna arbetet påverkas. I tabell 1 syns en förteckning på 

studiens informanter och deras befattning, organisation och antal anställda i organisationen.  

 

Tabell 1. Förteckning på informanternas befattning, organisation och antal anställda i organisationen. 

Befattning Organisation Antal anställda 

Säkerhetssamordnare Kommunalt bolag 0-500 

HR-Specialist Privat näringsliv 501-12 000 

HR-Specialist Medlemsorganisation 0-500 

HR-Chef Privat näringsliv 0-500 

HR-Linjestöd Privat näringsliv 501-12 000 

HR-Partner Privat näringsliv 501-12 000 

 

Bearbetning och analys  

Intervjuerna spelades in och transkriberades, vilket innebar att de ordagrant skrevs ner (Back 

& Berterö i Fejes & Thornberg, 2015) för att förenkla det kommande analysarbetet. Genom 

transkribering lär forskaren känna materialet och analysarbetet inleds (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). Analysen av materialet inspirerades av en kvalitativ innehållsanalys, som 

innebär ett sökande av teman och kategorier i materialet (Bryman, 2011). Analysen 

påbörjades med två grundliga genomläsningar av transkriberingarna, där första gjordes i ett 

sträck utan uppehåll, och i den andra genomläsningen markerades viktiga passager i texten. 

Sedan lästes transkriberingarna ännu en gång med syfte att plocka ut de meningsbärande 

delarna i materialet, som Graneheim & Lundman (2004) beskriver utifrån innehållsanalys, är 

den centrala innebörden i ett stycke, citat eller en passage i en text. För studien relevanta 

meningsbärare märktes sedan upp med olika färgkoder, för att det skulle vara möjligt att se 

vilken intervju de ursprungligen kom från, och vilken sida de tillhörde. Detta för att 
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möjliggöra att återgå till det transkriberade materialet för att plocka ut relevanta citat och 

möjlighet att kontrollera innehållet vid eventuell osäkerhet. Meningsbärarna klipptes ut och 

placerades på ett bord utifrån frågeställningarna för att få en överblick över materialet. 

 

I nästa skede av analysen bortsågs från frågeställningarna för att inte analysen skulle baseras 

på förutbestämda teman. Meningsbärarna sorterades utifrån innehåll för att finna mönster och 

kunna gruppera dem i kategorier med gemensamt innehåll. Genom att sortera meningsbärarna 

utefter innehåll uppstod återkommande mönster som genererade tolv kategorier vilka 

redovisas nedan i tabell 2. Sortering av meningsbärarna för att skapa kategorier visade sig i 

vissa fall vara svårt då de ”gick in i varandra” något och de flyttades prövande mellan de olika 

kategorierna för att säkerställa att de slutligen sorterades in i den mest passande kategorin. 

Därför gjordes flera genomläsningar och sorteringar för att säkerställa att de mönster och 

kategorier som utkristalliserades bestod. Dessa kategorier studerades sedan noggrant och två 

teman utkristalliserades utifrån underliggande meningar i kategorierna. De två teman som 

genom analysen uppstod var Förberedelser och Påverkan vilka presenteras i tabell 2 med 

respektive kategorier. För exempel på bearbetning av data se bilaga 3. 

 
Tabell 2. Presentation av teman och tillhörande kategorier 

 

 

Förberedelser 

Organisationers val att arbeta med GDPR 

HR delaktig i projektgrupp 

HR där konsult/annan avdelning ansvar 

Bristande information & avsaknad av praxis 

Få kartan klar 

Är HR Redo 25/5? 

 

 

 

Påverkan 

Good enough 

Behandling av personuppgift 

Kommunikation & system 

Legitimitetsfråga & beteendeförändring 

Ökad arbetsbelastning 

Ingen del oberörd 

 

Resultatet presenteras utifrån dessa teman med tillhörande kategorier. När teman och 

kategorier genererats togs relevanta citat ut från transkriberingen som används i resultatet för 

att belysa och förtydliga informanternas uppfattningar. I resultatet används informanternas 

befattningar vid citat och i löpande text för att göra det enklare för läsaren att veta vilken 

informant som avses och få texten mer levande. När det presenterade resultatet berör det 

gemensamma HR-arbetet och uppfattningar inom HR används begreppen HR, HR-funktion 

och HR-avdelning likvärdigt.  
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Etiska överväganden, tillförlitlighet och kvalitet 

I studien har Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska krav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet använts genomgående i arbetet. 

Alla informanter blev informerade om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och att de 

när som helst hade möjlighet att avbryta. De tillfrågades och godkände att intervjun spelades 

in och informerades om att materialet skulle hanteras konfidentiellt av mig endast och att 

inspelningarna inte användas i annat än studiens syfte. Transkriberingarna avidentifierades 

och i uppsatsen är inga informanter eller organisationer nämnda vid namn. För att minimera 

risken att identifiera organisationerna presenteras antalet anställda i grupperingar där 0-500 

anställda innefattar de mindre organisationerna och 501-12 000 de större. Inspelningarna 

raderades efter studiens avslut. 

 

I kvalitativa studier bör kvalitet bedömas efter tillförlitlighet och äkthet, istället för reliabilitet 

och validitet (Bryman, 2011). Tillförlitlighet handlar om att på ett tydligt och intressant sätt 

noggrant beskriva studien utförande och hur trovärdiga studiens resultat är utifrån det (Fejes 

& Thornberg, 2015). För transparens i studien har alla delar av studien beskrivits för att 

tydliggöra för läsare hur arbetsprocessen gått till. Äkthet är ett mått på hur väl studien speglar 

och ger en rättvis bild av informanternas verklighet, och förståelse för sin situation (Bryman, 

2011). För att få en rättvis bild av verkligheten har ett målinriktat urval använts för att de 

deltagande informanterna skulle ha kunskap inom HR och därigenom ge en rättvis bild om 

hur de upplever GDPR. I inledningen av studien fick informanterna valet att välja intervju vid 

fysiskt möte eller telefonintervju, där de flesta redan då valde telefonintervju. När den intervju 

som var planerad som fysisk ombokades till en telefonintervju bidrog det till att alla intervjuer 

genomfördes på ett likvärdigt sätt. Intervjuguiden lästes av två av varandra oberoende 

personer för att säkerställa att frågorna var begripliga och tydliga. Intervjuerna var 

inplanerade under en två-veckorsperiod och ett val som gjordes var att inte anta ett erbjudande 

om att få veta mer om hur en av organisationerna skulle arbeta efter att de haft en utbildning 

ett par veckor senare, detta för att eftersträva att tidsperioden fram till ikraftträdandet av 

GDPR skulle vara likvärdig för samtliga informanter. 

 

Resultat 

I avsnittet presenteras studiens resultat utifrån de två Teman, förberedelser och påverkan, med 

respektive kategorier som genererats vid analys av intervjuerna. 
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Förberedelser inför GDPR 
 

Organisationers val påverkar HR:s roll. 

HR-funktionerna i organisationerna är alla medvetna om att GDPR snart träder i kraft. De sex 

organisationerna har valt att arbeta på olika vis gällande förberedelser och därför har HR-

funktionerna olika roller i arbetet med att implementera GDPR. Samtliga organisationer har 

påbörjat att arbeta mot GDPR under 2017. I studiens tre större organisationer är HR delaktiga 

i interna projektgrupper som aktivt arbetar med förberedelser inför GDPR och de har där en 

central roll i arbetet med förberedelserna både inom avdelningarna och i organisationen. I de 

tre mindre organisationerna skiljer sig sättet att förbereda sig på markant. I två av de mindre 

organisationerna driver konsulter arbetet och i den tredje har förberedelsearbetet tilldelats IT-

avdelningen. I de tre mindre behandlas personuppgifter på kunder, medlemmar eller andra 

bolags personuppgifter i större utsträckning än egna medarbetares vilket informanterna menar 

påverkat att ansvaret för förberedelsearbetet förlagt på andra än HR-funktionen. 

 
Tabell. 3 Översikt över hur organisationer valt att arbeta med förbereder inför GDPR. 

 

Säkerhetssamordnare 

Kommunal verksamhet 

Organisationen anlitade hösten 2017 en konsultbyrå som nu driver GDPR-

arbetet framåt och hjälper till med kartläggningar och insamlingar. På HR är 

det för tillfället informanten, med stöd av konsulten, som arbetar med att 

kartlägga och se över rutiner inför GDPR. 

 

HR-Specialist 

Privat näringsliv 

Hösten 2017 bildades en intern GDPR-grupp som ska kartlägga vilka 

personuppgifter som finns, säkra rutiner och processer och ansvarar för att 

implementera och utbilda. Informanten är HR-representant i gruppen. HR-

avdelningen arbetar aktivt med kartläggning och rutiner inför GDPR. 

 

HR-Specialist 

Medlemsorganisation 

Det har startats en projektgrupp där IT-avdelningen är ansvarig för att leda 

arbetet med förberedelser inför GDPR. HR har lämnat förteckningar över 

personuppgiftsbehandlingar till projektgruppen. HR har en passiv roll i 

arbetet med förberedelser inför GDPR. 

 

HR-Chef Backoffice 

Privat näringsliv 

Organisationen har anlitat en konsult som ska ge koncernen och 

avdelningarna ramar för hur de ska arbeta med GDPR. Vid intervjutillfället 

var en utbildning för koncernen bokad där konsulterna väntades ge 

information för hur de ska arbeta. HR har ingen uttalad roll i 

förberedelserna. 

 

HR-Linjestöd 

Privat näringsliv 

I koncernen har alla bolag egna projektgrupper med fokus på GDPR. I 

projektgruppen fokuserar de främst på att säkra HR-processer då de hanterar 

mest personuppgifter och känsliga personuppgifter i organisationen. HR är 

aktiva i arbetet. 

 

HR-Partner  

Privat näringsliv 

Bolaget har ett stort koncernövergripande projekt för att GDPR-säkra hela 

organisationen. Hösten 2017 startade HR ett eget koncernövergripande 

projekt för att samla in och göra en kartläggning över 

personuppgiftsbehandlingar. HR i hela organisationen är aktiva i arbetet. 
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HR delaktiga i projektgrupper 

HR-Specialisten från privata näringslivet är HR-avdelnings representant i organisationens 

GDPR-grupp. Informanten som representant i gruppen ska inte själv säkra alla processer inom 

HR utan det görs så nära källan som möjligt, exempelvis genom att de som arbetar med lön 

ser över löneprocesserna relaterat till GDPR. Detta för att ”känna ett ägandeskap och ett 

ansvar för att arbeta utifrån GDPR, annars blir det en skrivbordsprodukt” (HR-Specialist 

Privat), GDPR-gruppen har haft internutbildning, cheferna har fått utbildning och HR ska gå 

en utbildning i maj. I juridiska frågor har de tagit hjälp av specialister och jurister. Inom HR 

upplever informanten att de är väl medvetna om vad de har att vänta. HR har kartlagt de flesta 

processer och ser över rutiner och arbetar med att sätta processer och rutiner på avdelningen 

först för att sedan föra ut och implementera dem hos chefer och i resten av organisationen. 

HR arbetar genom andra, på så vis att det är cheferna som jobbar med deras HR-processer, 

därför är det viktigt att först sätta processerna hos HR och sedan implementera. 

Rensningsarbetet har börjat lite smått, men det stora rensningsarbetet blir fas 2. 

 
HR-Linjestöd menar att dennes organisation valt att fokusera på HR-processer i 

projektgruppen då HR behandlar flest personuppgifter. De har haft utbildningsinsatser för HR 

och utbildningarna har varit riktade beroende på om man är HR-specialist eller om man 

jobbar ut mot linjen. Projektgruppen har arbetat nära HR-specialisterna när de sett över sina 

processer och även arbetat nära dem när det gäller rensning, hur man ser på den rensning som 

behöver göras och hur man kan göra det rent praktiskt. Informanten upplever att HR har en 

god kunskap om GDPR, dock behövs stöd av jurist i vissa frågor. De har upprättat 

aktivitetslistor där alla åtgärder är tidsatta och informanten menar att HR kan visa att de har 

en bra plan om Datainspektionen kommer och kontrollerar. 

 

HR-Partnern beskriver att HR i dennes organisation arbetar koncernövergripande i ett eget 

projekt för att säkra sina processer. De har gjort stora övergripande kartläggningar och arbetar 

nu med att lyfta in alla processer i processutvecklingsgrupper inom HR som får gå ner på 

detaljnivå och stämma av rättslig grund och lagringstider. De har börjat sätta rutiner och anser 

att HR är ”ganska bra på att hantera personuppgifter korrekt” (HR-Partner) och arbetar 

också med att samla upp den information de måste kommunicera till andra avdelningar för att 

få in de nya rutinerna och processerna i verksamheten.  

HR där konsult eller annan avdelning leder arbetet 

Säkerhetssamordnaren är den på dennes HR-avdelning som arbetar i nära kontakt med 

konsulten vilken driver förberedelsearbetet. Från konsulten har de fått information och 
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anvisningar om hur de ska arbeta för att möta GDPR. I första skedet så arbetar de med en 

grundläggande kartläggning av vilka personuppgifter och processer de har, men den är inte 

klar än. Syftet med kartläggningen är att kunna göra en analys för att se vad som faktiskt 

behöver göras. Informanten arbetar själv med att uppdatera styrande dokument, exempelvis 

informationssäkerhetspolicys. 

 
HR-specialisten i medlemsorganisationen har fått ansvar att göra en förteckning på vilka 

system och vilka personuppgifter som behandlas inom HR-avdelningen. Förteckningen har 

sedan lämnats till IT-avdelningen som ansvarar för att komma med lösningsförslag. 

Informanten menar att hen har hyfsad kunskap om GDPR men inom resten av HR-

avdelningen är kunskapen låg. HR har en passiv roll i förberedelserna.  

 
HR-Chefen menar att HR-avdelningen i dennes organisation har fått lite information om vad 

de bör göra av den konsult som driver arbetet, men avvaktar en inbokad utbildning där 

konsulten ska ge tydligare riktlinjer för hur de ska arbeta. De ska där diskutera vad GDPR 

praktiskt kommer innebära för deras HR-arbete. HR-avdelningen har börjat titta på hur de ska 

strukturera upp sitt interna arbete framöver, exempelvis vad de ska spara och inte, men har 

inte påbörjat aktiva förberedelser i väntan på utbildningen.  

Brist på information och praxis försvårar förberedelser 

Många informanter upplever att arbetet med att förbereda sig har startat sent och att det till 

viss del beror på att information från officiellt håll gjorts tillgänglig sent. 

 

”Men sen har det varit lite svårt att veta vad det egentligen skulle innebära egentligen 

[…] Inte ens datainspektionen visste vad de skulle gå ut med. Och översättningarna 

kom inte förrän under förra våren heller så att.” (Säkerhetssamordnare) 

 

En svårighet som lyfts från informanterna gällande att förbereda sig har varit som 

säkerhetssamordnaren beskriver i citatet ovan att det inte har funnits översättningar 

tillgängliga från Datainspektionen förrän en bit in på 2017. Flertalet informanter vittnar om 

just detta, och när översättningarna kom var de svåra att överföra till den egna verksamheten. 

Därför har de inte haft möjlighet att påbörja förberedelserna så tidigt som de kanske önskat. 

Säkerhetssamordnaren tror att dennes organisation hade hunnit klart om information och 

översättningar från Datainspektionen kommit tidigare. Samtliga informanter har ställt frågor 

till externa specialister som jurister och konsultbolag med förhoppning att de ska kunna fylla 

kunskapsluckan om vad GDPR egentligen skulle innebära. Ett par informanters 
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organisationer räknar med att konsulter ska förse dem med riktlinjer för hur de praktiskt ska 

omsätta GDPR i vardagen. Informanterna tycks inte ha reflekterat över hur konsultbolagen 

erhållit informationen. På en direkt fråga om detta svarade HR-specialisten från 

medlemsorganisationen att hen inte vet vart konsulterna som de kontaktat fått informationen 

ifrån men att det är rimligt att tro att de vet vad de talar om då de tillhör stora internationella 

byråer. Säkerhetssamordnaren som arbetar i nära arbete med konsult menar att ”De jobbar ju 

heltid med frågorna, de kan ju lägga på sig en väldigt bra kunskapsbank” 

(Säkerhetssamordnare), men nämner heller inget om vart konsultbyrån tillägnat sig 

informationen de använder för att instruera organisationer. 

 

Flertalet informanter menar att förberedelsearbetet försvåras av att det inte finns någon praxis 

i rättsfall, vilket gjort att det varit svårt att veta hur GDPR ska omsättas i vardagen och på 

vilken nivå förberedelserna ska läggas på vilket en av informanterna problematiserar: 

 

 ”Vi har försökt att tolka lagen som den ser ut idag, men vissa saker kan man ju inte 

riktigt få svar på och då får man ju göra så gott man kan utifrån det vi vet och sen får 

man som hålla koll på rättsfallen för att se - ja men tänkte vi rätt när vi gjorde det 

här?” (HR-Partner) 

Få kartan klar för sig 

I första skedet menar alla informanter att HR behöver göra en grundläggande kartläggning 

över de personuppgifter som behandlas, i vilka processer de finns samt se över rättsliga 

grunder för behandling, ”Får man kartan klar för sig så kan man hitta arbetsprocesserna som 

man behöver ha” (HR-Partner). Kartläggningen används sedan för att sätta rutiner för 

hantering av personuppgifter, rensningsrutiner och uppdatering av policys och styrande 

dokument. Arbetet med hur långt HR-avdelningarna kommit i kartläggningen varierar. 

 

”I första skedet blir det egentligen mer en grundläggande kartläggning för att se vad vi 

faktiskt har och inte har. Men vi är inte klara med kartläggningen än.” 

(Säkerhetssamordnare) 

 

”Vi har inte gått ner på alla detaljerna än, det håller vi på med just nu, men vi har gjort 

en övergripande kartläggning och sen så har vi lyft in egentligen olika process-

områden till processutvecklingsgrupper som vi har inom HR.” (HR-Partner) 

 

De tre informanterna från de organisationer där HR-funktionerna är delaktiga i projektgrupper 

menar att de lokaliserat och gått igenom de flesta processer där personuppgifter behandlas, 
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och att den övergripande kartläggningen i stort är klart och att de har påbörjat analysera 

enskilda processer, sätta rutiner och gjort prioriteringsordningar. HR betraktas i dessa 

organisationer även som förändringsaktörer i att implementera GDPR i organisationerna 

vilket innebär att arbetet både fokuserar på HR-arbetet och hur de ska nå ut med GDPR i 

organisationerna. De upplever också fördelar med att de tidigare arbetat aktivt med PuL 

genom att de till viss del redan tidigare arbetat med hur behandling av personuppgifter sker i 

processerna. En av HR-Specialisterna säger att de ”inte är helt oförberedda för det här” (HR-

Specialist Privat) och hänvisar just till det tidigare arbetet med PuL. HR-Partnern menar att 

dennes HR-avdelning under en utbildning i PuL, där fokus var på att se över och säkerställa 

hur de hanterade personuppgifter i system, fick reda på att de första utkasten till GDPR 

kommit. Det medförde att de redan då kunde överväga vilka insatser de behövde göra direkt 

och vilka de kunde avvakta med i väntan på att GDPR och dess regleringar klubbades 

igenom. Därför upplever HR-Partnern att de inom dennes HR-funktion varit beredda länge. 

De tre informanter vars HR-avdelningar inte driver förberedelsearbetet upplever att de 

påbörjat arbetet med att se över vilka personuppgifter de inom HR behandlar och i vissa fall 

påbörjat kartläggningen men inte gjort färdigt. Dessa arbetar inte aktivt med förberedelser på 

samma vis som de andra och vid intervjutillfället väntade de på riktlinjer från konsult, 

riktlinjer från ansvarig avdelning och utbildning och riktlinjer från konsult, i hur de ska arbeta 

för att möta GDPR. 

 

Tidigare har HR och organisationer sparat mycket personuppgifter, som genom reglering om 

uppgiftsminimering i GDPR, i fortsättningen inte är tillåtet vilket medför att de måste rensa 

bort uppgifter som de inte får spara utifrån rättslig grund och lagringstider. Alla informanter 

har börjat fundera på det rensningsarbete som behöver göras av tidigare sparade 

personuppgifter och är överens om att de måste börja med att sätta rutinerna framåt och allt 

eftersom fundera på vilka uppgifter som ska sparas. Det stora rensningsarbetet blir därför fas 

två. 

Är HR förberedda 25/5? 

Informanterna menar att det är viktigt att vara så redo som möjligt den 25 maj 2018 då de vill 

följa de lagar och regler som finns, har många medarbetare att stå till svars för och att det är 

en legitimitetsfråga för HR att individers uppgifter hanteras på ett korrekt sätt. Ingen av 

informanterna tror däremot att de inom sina respektive HR-funktioner kommer vara helt 

förberedda när lagen träder i kraft. 
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”Sen kan jag väl ändå tycka att vi har kommit sent på bollen. För såklart, beslutet 

fattades 2016 i maj om att det här skulle implementeras två år senare, nu har ni två år 

på er liksom, och ändå så väljer vi att inte gå på på en gång och det känns ju lite så där 

surt i efterhand, vi jobbar ju väldigt intensivt nu på slutet här.” (HR-Specialist Privat) 

 

Att de inte är helt förberedda kan till viss del bero på att de upplever att de internt påbörjat 

arbetet sent, som påpekas i citatet ovan, men även den bristande tillgängligheten på bra 

information och hur organisationen valt att arbeta med GDPR har påverkat. HR-Linjestöd och 

HR-Partner upplever att de inom sina HR-funktioner har gjort så mycket de kunnat med tanke 

på att det inte finns någon praxis att luta sig mot för att klara en kontroll på så vis att de har 

kartlagt vad som behövs göras och planerat in insatserna och att de kan visa vad som redan är 

gjort.  

 

”men jag tror ju inte att vi har missat något sånt där stort område utan jag tycker ändå 

att vi har lyft på många stenar och så sen så och vi borde ha ringat in det som är allra 

viktigast. Sen kan vi ju inte säkerställa varenda liten grej i hela organisationen, men vi 

har verkligen gjort vad vi kan.” (HR-Linjestöd) 

 

Ingen av informanterna känner någon större oro över sanktionerna eller att de kommer bli 

kontrollerade av datainspektionen först oavsett storlek på organisation. Däremot upplever 

flera att de ekonomiska sanktionerna är en ”blåslampa” till att verkligen arbeta för att möta 

GDPR på ett så bra sätt som möjligt. 

 

GDPR och dess påverkan på HR 
 

Vad är good enough  

Det har varit spridda reaktioner i organisationerna gällande GDPR. De stora massorna har inte 

reagerat nämnvärt. Bland de som hanterar personuppgifter i organisationerna, däribland HR-

avdelningarna, har däremot reaktionerna varierat mellan ”det där kommer inte beröra oss, hur 

stort kan det vara” (Säkerhetssamordnare) till ”om vi inte får hantera personuppgifter längre, 

hur ska vi göra då?” (HR-Linjestöd). När de första reaktionerna lagt sig och mer information 

om GDPR gjorts tillgänglig är informanterna överens om att arbetet inom HR kommer 

påverkas av GDPR då de hanterar stora mängder personuppgifter. Bristande, svårtolkad 

information från officiellt håll och avsaknad av vägledande praxis, har bidragit till att det varit 

svårt att förutsäga hur HR påverkas, ”det är en omöjlighet att veta. Det blir bara att vänta 

och se, men det är klart att det, påverkade kommer vi ju bli” (HR-Linjestöd). En annan 
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informant hänvisar till millennieskiftet och säger ”det kanske är som millennieskiftet liksom 

alla pratar om vad som skulle ske och hela världen skulle släckas ner och det hände 

ingenting” (HR-Specialist Privat). 

 

HR-Partnern ställer sig frågande till hur mycket de ska förändra arbetssätt innan de vet hur 

rättsfallen faller ut. 

 

”det känns litegrann som att man är i ett vakuum här i vad som är rätt och fel tills 

rättsfallen kommer med indikationer på hur det verkligen ska hanteras. Det är ett 

ställningstagande man måste göra då som, hur långt ska man gå i att förändra sitt 

arbetssätt.” (HR-Partner). 

 

Den information som funnits tillgänglig från olika aktörer har varit svår att omsätta i det 

praktiska arbetet och i vissa fall talat emot varandra, vilket bidragit till osäkerhet i hur HR 

påverkas.  

 

”det stannar på något vis på en nivå som är väldigt övergripande och 

allmänomfattande och sen när man ska gå in i sin egen vardag då känner man att man 

står och stampar litegrann för att det är där man behöver hjälpen. Hur ska vi nu 

omsätta det här i vår vardag, det tycker jag har varit det svåra och där är det inte, där 

är det inte helt enkelt att hitta information.” (HR-Specialist Privat) 

 

Flera informanter vittnar om liknande problem om hur GDPR ska omsättas i vardagen. HR-

Specialisten från medlemsorganisationen menar att det varit svårt att urskilja vad som är 

”good enough”-nivån för att efterleva GDPR och därigenom vilken nivå man ska lägga 

arbetet. Vilken hen menar är för att det varit svårt att, som den andra HR-Specialisten antyder 

i citatet ovan, omsätta informationen till den egna verksamheten 

Krafttag krävs med att se över behandling av personuppgifter  

Den största påverkan på HR-avdelningarna kommer enligt informanterna vara att se över hur 

de behandlar personuppgifter ”Syftet med GDPR är ju inte att vi inte ska få hantera uppgifter 

utan det är ju att se över hur vi hanterar dem” (Säkerhetssamordnare). Inom HR-

avdelningarna har en god medvetenhet funnits om att personuppgifter ska hanteras med 

försiktighet, men det är inte alla som aktivt arbetat med PuL. I det dagliga arbetet har det 

funnits en individuell spännvidd i hur hantering skett exempelvis genom att personuppgifter 

sparats ner på datorer och skickats i mejl och det har sparats mycket personuppgifter, många 

gånger bara för säkerhetsskull. HR-Linjestöd påpekar att lagringsutrymme är billigt och 
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lättillgängligt vilket gjort att det varit lätt att spara och även glömma bort vilka uppgifter som 

sparats. HR-Specialisten från medlemsorganisationen menar att det funnits en 

”sparandefetisch” inom HR-avdelningen där allt sparats stort som smått. HR-Specialisten från 

privata näringslivet menar att missbruksregeln i PuL har medfört att de låtit sig samla och 

spara mer uppgifter än vad som behövts i många avseenden. Informanterna är överens om att 

de inom sina respektive HR-avdelningar behöver göra ett krafttag med att se över på vilket 

sätt de behandlar personuppgifter. Det genom att reflektera över vilka uppgifter de har, vilken 

laglig grund som finns för att behandla dem, vilka uppgifter de behöver spara för att möta 

andra lagar och att rensa tidigare sparade uppgifter. En annan utmaning blir att komma åt det 

som finns sparat på olika plattformar, exempelvis personliga datorer och mejlkorgar, för att 

kunna rensa och sätta tydliga riktlinjer för vad som är säker behandling av personuppgifter. 

Flertalet informanter ser fördelar med GDPR då det blir en process som de alltid måste arbeta 

med istället för punktinsatser då de behöver aktivt arbeta med att säkerställa att de behandlar 

personuppgifter på ett korrekt sätt. 

 

HR-specialisten från medlemsorganisationen och även informanterna från de mindre 

organisationerna menar att det kommer bli genomgripande förändringar med att skriva in i 

alla policys och processbeskrivningar hur personuppgifterna ska behandlas enligt GDPR. De 

tre informanter vars HR-avdelningar tidigare aktivt arbetat med PuL ser fördelar med sitt 

tidigare arbete. 

 

”men i grund och botten så GDPR skiljer inte så jättemycket ifrån PuL, det finns ju 

några direkta skillnader sådär men i grund och botten så har man ju, om man har bra 

från PuL så är ju inte förflyttningen till GDPR jättejättestor” (HR-Partner).  

 

Fördelen med att de tidigare arbetat aktivt med PuL är till stor del för att de i viss mån redan 

har förteckningar på de personuppgiftsbehandlingar och processer som finns. Däremot 

behöver de ses över för att anpassas till GDPR och de nya skärpta kraven. 

Kommunikation & system 

Informanterna menar att de behöver se över de sätt som de använder för att kommunicera 

personuppgifter idag. Mejl är enligt informanterna en svåråtkomlig fråga när det gäller att 

säkerställa behandling mellan parter. Mejl har varit ett vanligt kommunikationssätt för HR- 

medarbetare både internt inom avdelningen och externa aktörer med vilka de delat 

information och personuppgiftsbehandlingar. HR-Partnern menar att de på HR sedan tidigare 

haft kryptering på mejl inom HR och tycker att det är en bra lösning, men HR-specialisten 



 

 26 

från privata näringslivet menar att det kan skapa svårigheter i kommunikation med externa 

aktörer om inte de inte har samma krypteringslösning. HR-Chefen menar att de inom sin HR-

avdelning har mycket kommunikation via mejl med externa parter som de hanterar lönefrågor 

åt och önskar säkrare system för kommunikation. 

 

Informanterna menar att arbetet inom HR behöver bli mer automatiserat och systemstyrt för 

att möta GDPR. Ett av flera exempel som kom fram vid intervjuerna på område där HR 

upplever att de kommer behöva tänka annorlunda är spontanansökningar som tidigare ofta 

tagits emot via mejl. Då mejl efter missbruksregelns upphörande inte är en godkänd lagring 

för personuppgifter behöver spontanansökningar framöver gå via säkra länkar och system där 

de sparas korrekt. Informanterna är överens om att kontroll över hur personuppgifter 

behandlas förenklas om de ”väljer system istället för Excel-ark […] det vi har i system ska 

ligga i system och inte laddas ner och sparas på datorn” (HR-Linjestöd). 

Legitimitetsfråga & beteendeförändring 

I studien lyfter flertalet informanter att det en legitimitetsfråga att HR-avdelningar behandlar 

personuppgifter på ett bra sätt. Det för att medarbetare ska känna att de är trygga med att HR 

och arbetsgivaren hanterar uppgifterna på ett bra och korrekt sätt. En utmaning för HR 

beskrivs ”Tittar vi på HR så handlar det väl om att få alla att jobba lika efter rutinerna” 

(HR-Specialist Privat) och en annan informant fortsätter ”men det är ju klart att det går, det 

handlar ju om viljan, det handlar om att implementera arbetssätt i vardagen på något vis, det 

är det som jag tror utmaningen kommer vara” (HR-Specialist Medlem). Enligt informanterna 

är GDPR i stort en beteendeförändring för alla i organisationerna och framförallt 

informanterna från de större organisationerna menar att HR-avdelningarna måste föregå med 

gott exempel och påbörja beteendeförändringen i behandling av personuppgifter för att sedan 

föra ut den organisationen. Något som också lyfts är att det kommer bli utmanande för HR 

som stödfunktion att föra ut de nya rutinerna i hela organisationen och få alla att aktivt ta till 

sig dem. Redan nu upplever HR-Linjestöd att de inom dennes HR-funktion är de som får 

frågor från medarbetare och andra avdelningar i organisationen om GDPR. 

Inledningsvis en ökad arbetsbelastning 

Informanterna är alla överens om att det inledningsvis blir mycket arbete med att kartlägga 

och sätta rutiner, och vissa upplever att det redan påverkar arbetsbelastningen både för 

individen och på HR-funktionen. Förhoppningen hos de flesta är att arbetsbelastningen 

minskar framöver då de vill lägga tid på andra verksamhetsfrågor, som i vissa fall fått pausats. 

De menar att det är en vanlig företeelse med förändringar vilket en informant beskriver ”men 
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det är ju så med alla förändringar, det är ju alltid mer tidskrävande i början innan man, vi 

kanske sitter här om två tre år och tycker att ja men nu sitter det här i ryggmärgen och att det 

inte är något konstigt” (HR-Linjestöd). HR-Chefen är tydlig med att det är viktigt att nu 

skapa bra rutiner internt på HR-avdelningen för vad som sparas. Det för att inte behöva lägga 

tid på rensning i framtiden för att inte organisationen ska uppleva att HR är ineffektiva och 

välja att dra ner på antalet HR-medarbetare eller anlita konsulter för HR-arbetet istället. 

GDPR lämnar ingen del oberörd 

En av reaktionerna inför GDPR var ”hur stort kan det vara” (Säkerhetssamordnare). När nu 

ikraftträdandet närmar sig står det klart att införandet av GDPR är unikt för HR-avdelningarna 

då det berör alla delar av det arbete de gör vilket en informant lyfter genom att ställa frågan 

”men nu är det ju liksom hur jobbar vi med allt?” (HR-Specialist Medlem). HR-Chefen 

fortsätter på samma spår ”Under mitt yrkesliv har jag aldrig varit med om någonting liknande 

på HR på det sättet att det har kunnat påverka hela området så stort” (HR-Chef). Det som 

informanterna menar främst skiljer GDPR mot tidigare lagar är som en informant uttrycker 

det:  

 

”för HR som behandlar personuppgifter i precis allt det vi gör hela tiden så påverkar 

det självklart vårt arbete i otroligt stor utsträckning än när andra lagar och 

förordningar träder i kraft […] det berör alla områden, annars om det kommer en ny 

lag inom rehab, ja då är det ju det området, det här är ju, allt. Det är ju sällan det 

berör hela HR-området samtidigt. Det är ganska exceptionellt.” (HR-Linjestöd) 

 

Fler informanter ger uttryck för att de påverkas och att ingen del av HR-arbetet lämnas 

oberört, varken intern eller externt. ”Ja det är ju som att det är, marinerat. Det är som i hela 

alltet, det är som inte bara att ”det här ska ni tänka på i ert ledarskap” utan det är ju för alla 

att tänka på i alla processer. Internt, externt” (HR-Specialist Privat). 

 

Diskussion 

I avsnittet diskuteras studiens resultat i relation till Kotters (1998) fyra steg om upptining 

inför en förändring, Löfgrens (2012) tankar om implementering av EU-lagar samt Bertram 

et.al (2015) två första faser i implementeringsprocessen. 

Att skapa ett angelägenhetsmedvetande 

Studiens resultat visar att det finns en medvetenhet hos alla informanter om att GDPR 

kommer påverka arbetet både inom HR-funktionerna och för de enskilda HR-medarbetarna då 



 

 28 

det är en legitimitetsfråga för HR att behandla personuppgifter korrekt. Informanterna menar 

att behandling av personuppgifter sker i alla HR-processer och ser att förändringen som 

GDPR innebär är angelägen då de har medarbetare att stå till svars för att deras 

personuppgifter behandlas korrekt. Det kan visa att de nått ett angelägenhetsmedvetande 

genom att de har en förståelse för att det finns ett glapp mellan hur de arbetar nu och hur HR i 

framtiden måste arbeta för att efterleva GDPR och att förändringen är nödvändig (Kotter, 

1998). De informanter vars HR-funktioner aktivt deltar i organisationernas interna 

projektgrupper kan sägas ha nått en djupare grad av angelägenhetsmedvetande då de även 

reflekterat över hur de i sin roll behöver arbeta för att nå ut med GDPR i organisationen, inte 

bara i sin egen avdelning, och hur det påverkar dem. Alla informanter nämner de ekonomiska 

sanktionerna, att de ser dem som en ”blåslampa” till att göra rätt, men inte att de är oroliga för 

att bli drabbade av dem vilket tyder på att de inte betraktar sanktionerna som en akut kris som 

Kotter (1998) menar kan bidra till ett ökat angelägenhetsmedvetande. Att GDPR ännu inte 

trätt ikraft kan vara en bidragande anledning till detta då det är svårt att avgöra om 

sanktionerna är ett reellt hot eller inte. 

Att skapa den vägledande koalitionen 

Kotter (1998) beskriver i sin åttastegsprocess att vid en stor förändring behöver organisationer 

skapa vägledande team som ska leda förändringen. Organisationerna i studien har valt placera 

ansvaret för att förbereda organisationen på olika aktörer, och enligt Kotter (1998) är det 

viktigt att personer som har förtroende och trovärdighet i organisationen leder arbetet mot 

förändring. I de organisationer där HR har en aktiv roll i arbetet med GDPR ingår de i interna 

projektgrupper som är utsedda att vara det vägledande teamet. Genom att HR finns 

representerade i projektgrupperna som utarbetar riktlinjer och arbetssätt, finns det goda 

chanser för att HR-medarbetare känner en förpliktelse till att följa de riktlinjer och arbetssätt 

som utarbetas, vilket är en förutsättning för att lyckas med förändringsarbetet (Kotter, 1998). 

Det märks även i hur de beskriver det arbete de gör inför GDPR, att de själva aktivt arbetar 

med att sätta rutiner på avdelningen och funderar över hur de ska arbeta både inom 

avdelningen och ut mot resten av verksamheten. 

 

I andra organisationer har de valt att anlita externa konsulter som ledare för projekten och där 

är HR-funktionen inte en aktiv del. I den organisation där IT-avdelningen blivit utsedd till att 

vara den vägledande koalitionen har den aktuella HR-avdelningen inte heller någon roll i att 

leda projektet. Kotter (1998) menar att det finns en risk att medarbetare som inte är delaktiga i 

arbetet med att ta fram riktlinjer inte upplever någon förpliktelse till dem. En tendens som kan 

skönjas är att HR-medarbetarna i dessa organisationer inte aktivt själva söker hur de ska 
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arbeta utan avvaktar och väntar på direktiv från andra, även fast de själva kan sin avdelning 

och sitt arbete bäst. Vilket kan tyda på att de inte upplever delaktighet och att de inte ”äger” 

sitt eget arbete och förberedelser inför GDPR, då någon annan ska bestämma hur de ska göra. 

Att utveckla en vision och en strategi 

Den allmänna uppfattningen hos informanterna är att GDPR är en stor förändring som 

kommer påverka framtida arbetssätt och hur hantering av personuppgifter ska ske. I studien 

har det varit svårt att se att informanterna uttryckt att HR har utformat någon vision för 

förändringen. De upplever det svårt att, på grund av bristande information och avsaknad av 

praxis, veta hur de i slutändan kommer påverkas och därför kan det vara svårt att formulera en 

vision som är en idé om vart man vill nå i framtiden (Socialstyrelsen, 2012). Att de kommer 

påverkas är alla överens om, men hur har varit svårare. Däremot har några av dem utformat 

strategier för att bli så redo som möjligt inför införandet av GDPR. Vissa genom att arbeta så 

nära källan som möjligt, som Jacobsen (2013) menar är betydelsefullt för att minska motstånd 

mot förändring. Exempelvis en HR-Specialist menar att de gör så inom dennes HR-funktion, 

att medarbetarna ser över ”sina” arbetsprocesser som de kan och känner ett ansvar för. En 

annan organisation har efter genomförd kartläggning av processer i vilka de behandlar 

personuppgifter sedan lämnat över kartläggningen till processutvecklingsgrupper inom HR-

funktionen. Gemensamt med dessa två exempel är att informanterna kommer från de 

organisationer där HR är en del av den vägledande koalitionen. Då det inte gått att se att 

konkreta visioner tagits fram men att de tagit fram strategier kan tyda på att de gärna vill 

arbeta för att förbereda sig inför GDPR på ett bra och riktigt sätt, men att svårigheten med att 

veta hur de faktiskt kommer påverkas har gjort att de missat en viktig del i 

förändringsprocessen, att skapa en vision (Kotter, 1998). Att arbeta efter strategier utan en 

tydlig vision kan vara vanskligt då det blir svårt att veta vad strategin ska genera i framtiden 

(Kotter, 1998). Då syftet med en vision är att hjälpa organisationen i förändringen genom att 

motivera och samordna medarbetare att arbeta i rätt riktning (Kotter, 1998) finns risken att 

avsaknad av vision i slutändan genererar motstånd mot förändring.  

 

De informanter från organisationer där HR inte är aktiva i förberedelsearbetet har vare sig 

uttalat en vision eller utarbetat en strategi, då de avvaktar och väntar på att få veta hur de ska 

arbeta. Även i det fallet kan det bero på att de inte är delaktiga i att skapa riktlinjer och 

utarbeta arbetssätt. Framförallt där arbetet leds av konsulter kan det vara svårt att som 

utomstående komma med visioner och strategier som avdelningar sedan ska följa, då visioner 

och strategier måste vara realistiska och genomförbara för att de ska motivera medarbetare att 

följa dem (Kotter, 1998).  
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Att förmedla förändringsvisionen 

Att det inte finns någon uttalad vision för de olika HR-funktionernas förändringsarbete mot 

GDPR gör att ingen av HR-funktionerna är i det fjärde steget av upptining inför en förändring 

(Kotter, 1998), då det inte finns någon vision att förmedla. Däremot lyfter framförallt 

informanterna från de större organisationerna i intervjuerna idéer för hur de ska nå ut på 

avdelningarna och i organisationen och de nämner mejl, kommunikation via intranät och 

system samt utbildningar som sätt att kommunicera det nya. Choi (2011) menar att HR i sin 

roll som stödfunktion kan fånga upp attityder och inställningar till förändring och kan därmed 

hjälpa till med att leda anpassningen till det nya. Kotter (1998) menar att det bästa sättet att 

förmedla en förändringsvision är genom att föregå med gott exempel. HR-medarbetare i 

studien menar detsamma, att de måste föregå med gott exempel när det gäller den 

beteendeförändring rörande behandling av personuppgifter som flertalet informanter menar 

att både HR och organisationerna behöver göra.  

Att implementera en EU-förordning 

GDPR har mottagits på olika sätt i de studerade organisationerna. Både med panik i blicken 

och en känsla av hur ska vi klara detta och vissa har ställt sig frågan hur stort kan det vara 

egentligen? I studien framkommer att HR-medarbetare i alla organisationer upplever att det 

varit svårt att både veta hur de ska förbereda sig inför och hur de kommer påverkas av GDPR. 

Det till stor del på grund av att översättningar av lagen kommit sent och varit allmänt hållen, 

övergripande och att det inte funnits någon vägledande praxis. Löfgren (2012) menar att en 

svårighet med att implementera just EU-lagar är att de är allmänt hållna och omöjligt kan gå 

in på detaljnivå, vilket innebär att organisationerna måste tolka lagen. I det här fallet har det 

inte funnits någon vägledande praxis vilket informanterna menar har gjort det ännu svårare att 

överföra GDPR till den egna verksamheten. Datainspektionen publicerade översättningar 

under våren 2017 och det har medfört att förberedelsetiden på två år (Marsh, 2017) som EU 

satt för implementering av GDPR genom detta förkortats till ett år för organisationer i 

Sverige. Några av HR-medarbetarna i studien har uttryckt en frustration över att 

informationen kommit sent då de upplever att det påverkat deras möjligheter till förberedelser 

och att hinna klart. GDPR har en stor inverkan på HR-funktionernas arbete och de upplever 

att det är mycket arbete med att förbereda sig. Bertram et.al (2015) menar att en 

implementeringsprocess är ca 2-4 år beroende på storlek av det som ska implementeras, vilket 

innebär att den sena informationen där ett år gick innan översättningarna kom inneburit att 

den förberedelsetid som EU fastställt på två år (Marsh, 2017), minskat till ett år. På grund av 
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GDPR:s stora påverkan på framförallt HR, där GDPR inte lämnar någon del oberörd, hade 

HR-funktionerna troligen behövt även det året för förberedelser. 

Behovsinventering och installation, implementeringens två första faser. 

Behovsinventering, den inledande fasen i en implementeringsprocess, som innebär att 

organisationer måste inventera och se vilka behov som finns för att implementera det nya 

(Bertram et.al, 2015) har för alla informanter i studien varit solklar då implementeringen av 

GDPR är ett lagkrav. De måste implementera den. Den andra delen av behovsinventeringen 

som innebär att organisationer ska arbeta fram tydliga mål och tidsatta planer för åtgärder 

(Bertram et.al, 2015) upplever däremot inte alla HR-medarbetare att de och deras HR-

funktioner har gjort. Ett par av informanterna upplever att de inom respektive HR-funktion 

har arbetat fram planer och mål som de ska arbeta efter och sedan gått vidare till att påbörja 

arbetet med att förankra implementeringen i organisationen. Det kan tolkas som att vissa HR-

funktioner har genomgått den första fasen i implementeringen med framgång och påbörjat 

arbetet i den andra fasen, installation. Detta medan de andra, på grund av sin passiva roll i 

implementeringsarbetet, fortfarande är kvar i den första fasen, där de avvaktar anvisningar 

och riktlinjer för att sedan påbörja arbetet. Att de är kvar i den första fasen och inte heller 

arbetar aktivt i den kan bero på att ansvaret att leda implementeringen inte är ”deras ansvar” 

på samma sätt som HR-funktionerna från de större organisationerna.  

 

Metoddiskussion 

Studiens valda metod har under arbetets gång upplevts lämplig för att komma åt 

informanternas egna tankar och upplevelser, vilket var grundtanken med studien. I det 

inledande skedet fick informanterna välja mellan en telefonintervju eller en intervju vid ett 

fysiskt möte. I slutändan blev alla sex intervjuer telefonintervjuer, vilket bidrog till att 

intervjuerna blev så likvärdiga som möjligt. Vid telefonintervju kan inte kroppsspråk eller 

andra fysiska faktorer analyseras, vilket innebar vissa svårigheter att veta om tystnad berodde 

på att informanten var klar med frågan eller funderade på vad denne skulle svara. Därför 

väntades pauser ut och genom att inte för snabbt inpå ställa nästa fråga upplevdes att de svar 

som informanterna gav blev fylligare med mer eftertanke.  

 

I studien har individer som aktivt arbetar inom HR-funktioner från sex organisationer 

intervjuats. Om studien avsett ledare i organisationen hade resultatet möjligen skiljt sig åt 

exempelvis genom att de ekonomiska sanktionerna förmodligen haft en annan betydelse än i 

denna studie, då just sanktionerna inte upplevdes som ett hot mot HR. I denna studie har det 
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funnits mönster i att HR-funktionerna och HR-medarbetarnas roller till viss del har styrts av 

organisationens storlek, däremot är det möjligt att en senare studie skulle visa andra 

tendenser. Denna reflektion infann sig under processen att söka lämpliga kandidater till 

studien då en av de individer som tackade nej till att delta angav att HR-funktionen i den 

specifika organisationen inte arbetade med GDPR utan väntade på riktlinjer från 

organisationens egna jurister, hen arbetar i en stor organisation med flera tusen anställda. 

Därför hade en studie med fler informanter från organisationer i varierande storlek varit 

intressant för att undersöka om resultatet blivit detsamma, då det förmodligen finns en större 

variation än vad som framkommit i denna studie.  

 

HR-funktioner och HR-medarbetare arbetar i mångt och mycket genom och för andra delar av 

organisationerna de tillhör. Det har medfört att det ibland varit svårt att särskilja vad 

informanterna menar påverkar HR-funktionen, deras eget eller organisationens arbete och 

även de förberedelser som gjorts. Tydligare avgränsningar i studien hade troligen minskat det 

dilemmat. Frågorna testades genom att de lästes igenom av två personer för att säkerställa att 

de var begripliga, att frågorna var tydliga vad de gällde och följde en röd tråd. Att använda 

semistrukturerade intervjuer var passande då det gav möjlighet att fånga upp intressanta svar 

och ändra frågeordningen beroende på samtalets gång.  

 

Den stora mängden data som genererades i transkriberingen gjorde att valet av analysmetod 

inte var helt enkel. Efter ett par genomläsningar av transkriberingarna togs beslutet att 

inspireras av en kvalitativ innehållsanalys. Svårigheter som upplevdes vid kategoriseringen 

var att delarna ”gick in i varandra” och därför problematiska att sortera. Efter flera 

genomläsningar av materialet utkristalliserades kategorierna och det blev tydligt att de 

mönster som uppkommit bestod.  

 

Slutsats 

Studien visar att det finns variationer i hur organisationer valt att arbeta för att möta och 

förbereda sig inför GDPR. Det har haft en direkt inverkan på hur HR arbetar med 

förberedelser och i studien har ett mönster gått att se att organisationsstorleken påverkat hur 

förberedelserna utvecklat sig. I de större organisationerna där HR finns representerade i 

interna projektgrupper arbetar HR även aktivt inom sina respektive HR-funktioner med 

förberedelser genom exempelvis kartläggningar, genomgång av och skapande av rutiner 

anpassade till GDPR. I de mindre organisationerna där konsult eller en annan avdelning i 

organisationen driver arbetet är HR-funktionerna passiva och avvaktande i väntan på riktlinjer 
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för hur de ska möta GDPR. Fördröjd information som varit bristande och svår att tyda i 

kombination med avsaknad av vägledande praxis har också haft inverkan på det förberedande 

arbetet. Det har även haft inverkan på upplevelsen om hur GDPR kommer att påverka det 

dagliga arbetet, då det varit svårt att veta vart ”good enough”-nivån ligger för att ligga i linje 

med GDPR och dess regleringar. Dessa omständigheter har bidragit till att HR-funktionerna 

nått olika långt i förändrings- och implementeringsarbetet för GDPR-anpassning.  

 

GDPR kommer kräva en beteendeförändring för alla som hanterar personuppgifter i 

organisationerna. Framförallt för HR som hanterar personuppgifter i alla sina processer. I 

studien lyfts att en bra hantering av personuppgifter är en legitimitetsfråga för HR. Särskilt 

HR i de större organisationerna lyfter att beteendeförändringen måste starta hos dem på HR 

för att sedan föras ut i organisationen. GDPR är en ny lag som måste implementeras och den 

stora skillnaden som upplevs mot andra införda lagar är att GDPR går in i alla de processer 

där HR arbetar, till skillnad mot andra införda lagar som berört en eller ett par processer. 

 

Förslag på framtida studier 

Då GDPR träder ikraft bara dagar efter studiens slutförande har enbart de första stegen i 

förändrings- och implementeringsprocesserna varit möjliga att studera. Därför vore en studie 

av hur införandet och implementeringen av GDPR utvecklats och om det har påverkat HR- 

funktionernas och HR-medarbetarnas arbete på det vis som de tror, på något annat sätt eller 

som den parallell en av HR-specialisterna drog till millennieskiftet, där den förväntade 

påverkan uteblev. Det vore även intressant att i framtida studier undersöka om de erfarenheter 

som genererats vid implementeringen av GDPR påverkar framtida implementeringar av EU-

lagar, och om dessa erfarenheter får till följd att organisationer och HR-funktioner är bättre 

rustade för likartade förändringar i framtiden. 
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Bilaga 1. Utskicksmejl 
 
Hej! 

 

Jag heter Annika Berglund och studerar sista terminen på personalvetarprogrammet vid Umeå 

Universitet och påbörjar nu arbetet med min kandidatuppsats. 

 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur HR påverkas av nya lagar och direktiv och nu främst 

det stundande ikraftträdandet av Dataskyddsförordningen GDPR. Detta genom intervjuer med 

personer som aktivt arbetar inom HR för att få kunskap i hur professionen förbereder sig och 

tror att HR-arbetet kommer påverkas av den nya lagen. 

  

Jag kontaktar dig för att du, i din roll som HR-****, är intressant för studien och undrar om 

du har möjlighet att ställa upp på en intervju, antingen vid ett fysiskt möte eller via telefon, 

vilket som passar dig bäst. Intervjun beräknas ta en timme i anspråk. Svaren behandlas 

konfidentiellt och namn och organisation anonymiseras.  

 

Planerad period för intervjuer: v. 15 9/4 – 13/4 samt v. 16 16/4 – 20/4. 

 

Hör gärna av dig om du har möjlighet att hjälpa mig, eller om du har någon kollega som jag 

kan kontakta. 

 

 

Tack på förhand! 

 

Annika Berglund 

Personalvetarprogrammet, Umeå Universitet 

070-*** ** ** 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 

 

 Kan du beskriva den organisation du verkar inom och vilken roll du har i 

organisationen?  

 Hur har ni arbetat med hantering av personuppgifter tidigare? 

 

GDPR 

 

 Vilken kunskap finns om GDPR? 

o Finns kunskap på alla nivåer i organisationen? 

 När fick ni först reda på och hur har ni fått informationen om GDPR? 

o Har informationen varit tydlig? 

 Hur reagerade ni/organisationen?  

 Kommer er organisation och ditt arbete påverkas? Hur? 

 Vilka arbetar med införandet av GDPR? (In-house eller konsulter?) 

 (Hur arbetar ni med förberedelser? (Proaktivt eller reaktivt?)) 

 Vilka blir de största förändringarna? Vilka områden påverkas mest? 

 

HR och GDPR 

 

 Vad har HR för roll er organisation? 

 Vilken roll har HR i er organisation i införandet/arbetet med GDPR?  

 Hur påverkas HR-arbetet i er organisation? Kommer arbetssätt och rutiner förändras? 

 Hur förbereder sig HR? (Kommer ni göra några förändringar?) (Vilka förändringar 

kommer ni göra innan införandet?. 

 Hur påverkar de nya kraven av behandling av personuppgifter HR:s arbete? 

 Vilka konsekvenser tror ni att GDPR kommer att ge för HR-arbetet? 

 Vilka för fördelar/nackdelar kommer GDPR ha för HR-arbetet? 

 Vilka områden ser ni som mest utmanande inom HR? 

 Hur ska ni hantera individers rätt att veta hur och vilka personuppgifter som behandlas 

och rätten att bli bortglömd? Och hur påverkar det HR:s arbete? 

 Finns det något ni oroar er för gällande GDPR? Vad?  

 

Förändring allmänt: 

 

 HR befinner sig i ständig förändring (med nya lagar och direktiv) – hur behandlar ni 

inom HR det? Hur möter man förändringen? 

 Hur har HR påverkats av tidigare erfarenheter (ex. nya AFS) och hur kan dessa 

erfarenheter användas i förhållande till GDPR? 

 Skiljer sig införandet av GDPR åt jämfört med tidigare införda lagar/förändringar? På 

vilket sätt? 

 Varför är det viktigt för er att vara redo den 25 maj? 

 

Avslutande fråga: 

 

 Finns det något som du skulle vilja tillägga kring det vi talat om?  
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Bilaga 3. Exempel på bearbetning av data 
 
Tabell 4. Exempel på kategorisering och Tematisering 

Transkribering 

Datamaterial 

Meningsbärare Kategori Tema 

”I första skedet blir det 

egentligen mer en 

grundläggande 

kartläggning för att se 

vad vi faktiskt har och 

inte har” 

 

”men jag tror ju inte att 

vi har missat något sånt 

där stort område utan jag 

tycker ändå att vi har lyft 

på många stenar och så 

sen så och vi borde ha 

ringat in det som är allra 

viktigast. Sen kan vi ju 

inte säkerställa varenda 

liten grej i hela 

organisationen, men vi 

har verkligen gjort vad vi 

kan” 

 

 

Först grundläggande 

kartläggning av vad som 

finns och inte. 

 

 

 

 

 

 

Tror inte att något stort 

område missats. Har lyft 

på många stenar och 

ringat in det viktigaste. 

Kan inte säkerställa allt i 

organisationen men gjort 

det som går 

 

 

Få kartan klar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är HR Redo 25/5? 

 

 

 

 

Förberedelser 

”Under hela mitt yrkesliv 

har jag aldrig varit med 

om någonting liknande 

på HR på det sättet att 

det har kunnat påverka 

hela området så stort” 

 

”Syftet med GDPR är ju 

inte att vi inte ska få 

hantera uppgifter utan 

det är ju att se över hur vi 

hanterar dem” 

 

 

Aldrig tidigare varit med 

om något liknande som 

påverkat HR så stort 

 

 

 

Syftet med GDPR är att 

se över hur 

personuppgifter 

behandlas 

 

 

 

Ingen del oberörd 

 

 

 

 

 

Behandling av 

personuppgift 

 

 

 

 

 

 

Påverkan 

 
 


