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Abstract: Regarded as the biggest change in data protection law in a 
generation, the General Data Protection Regulation (or simply its 
more renowned name: the GDPR) is due to take effect on May 25th 
2018.  
 
The purpose of the GDPR is to strengthen the protection of 
personal information, harmonize the data protection laws in the 
entire European Union, and modernize privacy laws to fit today’s 
technologically advanced society. As good as all organizations 
have to conform to the new law. Libraries, as prominent bearers of 
information and personal data, are thus no exception to the rule.   
 
This study’s objective is to gain knowledge of Swedish public 
libraries’ main GDPR preparations, regarding both the practical 
work and the difficulties they faced during the process. The result 
is based on the answers from an online survey, sent to every central 
library in Sweden’s 290 municipalities. 182 answers were received, 
which generated a response rate of roughly 63 percent. The 
theoretical analysis derives from five of John Kotter’s eight phases, 
concerning difficulties in early change management.  
 
The authors of this study identify the libraries’ focal points, in 
relation to the change work, as mainly consisting of inventory of 
personal data and education in the law. Difficulties are mostly 
found in understanding the law and how to practice it. Nonetheless, 
a majority of the Swedish central libraries consider themselves 
fairly ready for the GDPR when May 25th arrives.    

Nyckelord: GDPR, General Data Protection Regulation, 
dataskyddsförordningen, organisationsförändring, 
förberedelsearbete, personuppgifter, personlig integritet, 
folkbibliotek  
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1. Inledning 
En våg av förändring drar i detta nu in över alla EU-länders dataskydds- och integritetslagar 
(Wendleby & Wetterberg, 2018). Den 25 maj 2018 träder nämligen EU:s nya 
dataskyddsförordning GDPR, General Data Protection Regulation, i kraft. I Sverige går den 
under namnet Dataskyddsförordningen och ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen, PuL 
(Datainspektionen, 2017a). I studien kommer lagen genomgående att benämnas som GDPR.  

I Sverige bor det i dag drygt tio miljoner invånare (SCB, 2018) – i hela EU 508 miljoner 
(Europeiska unionen, 2018a). Det är sålunda alla dessa privatpersoner som GDPR avser 
skydda och försvara genom de nya, skärpta integritetskraven (Marsh, 2018). Lagen kommer i 
en tid med snabba tekniska förändrings- och utvecklingsprocesser. Frågor gällande 
personuppgifter och dataskydd är ständigt aktuella. De praktiserande juristerna Monika 
Wendleby och Dag Wetterberg (2018) menar att GDPR kan liknas vid en stor elefant: 
”omfångsrik, tung och inger respekt” (s. 149). Dess huvudsakliga syfte är att skydda, stärka 
och försvara den personliga integriteten – därför behöver den vara just stor och stark. 

I jämförelse med många andra samhällsinstitutioner och offentliga tjänster har bibliotek högt 
förtroende bland användare (Höglund, 2017). Därtill uppmätte biblioteksbesöken år 2016 
drygt 85 miljoner – 76 procent av dessa stod folkbiblioteken för (Kungliga biblioteket, 
2017).  Bibliotek har som offentliga, och relativt välbesökta, institutioner därmed tillgång till 
och bearbetar enorma mängder personuppgifter – alltifrån information om användare, till 
utlåningsregister och reservationer (Bailey, 2018). Insamling, bearbetning, bevarande och 
utlämnande är alla delar i processen som går under benämningen personuppgiftsbehandling. 
För biblioteken är dessa delar synnerligen väsentliga och kan kallas ”informationscykeln” 
(Söderlind, 2009, s.18). 

Inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet ser denna studie sin placering i 
synen på biblioteket som en samhällsinstitution, med uppgiftshantering och databehandling, 
samt de organisationsförändringar ett bibliotek kan behöva ta sig an. GDPR:s implementering 
på bibliotek innefattar båda dessa aspekter: biblioteket som en institution med ansvar för 
personuppgifter och biblioteket som en organisation i ständig förändring.  

En förändring kan förenklat ses som en rörelse från A till B – men den är ofta långt mer 
komplicerad än så. Den svåraste delen med förändringsarbete brukar vara just övergången. 
Den inre (inom organisationen) och den yttre (externa miljöer) kontexten spelar roll, menar 
Piers Myers, universitetslektor inom HR, Sally Hulks, förändringsledare på ett brittiskt 
departement och Liz Wiggins, förändringskonsult vid Ashridge Business School, (2012). 
GDPR är en förändring som utgår från den externa miljön, vilket enligt bibliotekarierna 
Samuel Adeyoyin, Abayomi Imam och Taofik Bello (2012) förmodligen hör till de 
vanskligare. För organisationer kan förändringsarbete komma i både större och mindre skala. 
En nyckel är emellertid att vara villig att möta förändringarna för att hela tiden utvecklas och 
bli bättre (Talmaciu, 2014).  

Varje organisation som på något sätt använder personuppgifter i sin verksamhet omfattas av 
GDPR och står nu inför stora utmaningar och förändringar i hur man samlar in, använder och 
behandlar dessa (Kvalheim, 2018). Biblioteken är inget undantag och befinner sig, i skrivande 
stund, någonstans i förberedelsearbetet inför de organisationsförändringar den nya lagen 
innebär.  
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1.1 Problemformulering 

I föreliggande kapitel lyfts problematiserande aspekter av GDPR, organisationer och 
förändringsarbete, med hänseende till biblioteksperspektivet.  

Förändringar är en del av naturliga processer – allting förändras ständigt – men under de 
senaste årtiondena har vi fått se prov på enorma och snabba samhällsomvälvningar (Talmaciu, 
2014). Sedan 1990-talet har de tekniska revolutionerna, med internet i spetsen, inneburit 
fundamentala förändringar i det mänskliga livet (Guo, Cai & Zhang, 2016). Takten i vilken 
många förändringar sker i dag är ett resultat av den ökande pressen utifrån, där politiska, 
ekonomiska och sociala faktorer alla spelar sin roll (Talmaciu, 2014).  

Just bibliotek och bibliotekarier har en stark historia av att lyckas ta till sig och anpassa sig 
efter nya metoder, i kvalitets- och förändringsarbete. Yrket och de yrkesverksamma har alltid 
verkat i miljöer som befinner sig i pågående förändring, där sätt att se på information och 
teknik varit, och är, ständigt rörliga. För att hålla sig relevanta har biblioteken tvingats att vara 
anpassningsbara och proaktiva (Smith, 2011). Josephine Bailey (2018), 
informationssekreterare och författare av en masteruppsats om brittiska bibliotek och GDPR, 
hävdar däremot att det bland bibliotekarier, trots goda intentioner, finns ett visst glapp mellan 
teori och praktik vad gäller dataskydd. Studier från de senaste 25 åren har pekat på att 
bibliotekarier inte varit tillräckligt insatta i dataskyddsfrågor och således inte heller kunnat 
bistå sina användare i information kring detta, menar Bailey. Nu hamnar dataskyddsfrågor i 
strålkastarljuset med införandet av GDPR på bibliotek och andra organisationer.   

GDPR beskrivs som den mest genomgripande bearbetningen av integritetsskyddsområdet på 
en generation (Marsh, 2017). Trots den stora förändringen som kommer med GDPR kan 
uppsatsförfattarna, i olika artiklar, utläsa en viss diskrepans mellan lagens storlek och 
omfattning, och att många organisationer inte tycks vara helt förberedda. Sex månader till 
lagens tillträde visar en undersökning genomförd av datainsamlingsföretaget Solvero, på 
uppdrag av mjukvaruföretaget Citrix, att enbart ett av tio svenska företag upplever sig vara 
redo. Var femte är inte alls särskilt förberedd (Höök, 2017). Liknande rapporter har kommit 
från andra håll, dessutom närmare inpå lagens tillträde. Bland annat gick IT-koncernen 
Visma, den tredje april 2018, ut med ett pressmeddelande att det, enligt egen undersökning, 
enbart är fyra av tio svenska småföretagare som har satt in sig i GDPR. Var åttonde har 
vidtagit konkreta praktiska åtgärder (Visma, 2018).  

Likt Bailey (2018) misstänker, visar nyare studier, bland annat från brittiska Axiell (2018), att 
en majoritet av folkbiblioteken i Storbritannien fortfarande inte känner sig säkra på hur de ska 
tolka och anpassa sig efter den nya lagen. Även på svenska bibliotek tycks denna mening 
delas. I en artikel i Biblioteksbladet från november 2017 menar en bibliotekarie att det är svårt 
att sätta sig in i den nya lagen, och att det upplevs svårt att kontrollera om ett eventuellt byte 
av systemleverantör kommer att medföra att lagen efterlevs. Andra bibliotekarier menar att 
det säkert finns en bra tanke bakom införandet av GDPR, men att lagen komplicerar 
bibliotekets samverkan med andra bibliotek, och att man saknar tydliga instruktioner för hur 
förberedelserna bör ser ut (Loman, 2017). I övrigt tycks de flesta undersökningar som 
genomförts beröra just företags GDPR-förberedelser. Att studera hur andra typer av 
organisationer, till exempel folkbibliotek, anpassar sig inför den största förändringen inom 
datahantering på årtionden (Nilsson, 2018) ter sig således både relevant och intressant – inte 
minst med tanke på att folkbiblioteken befinner sig mitt i den.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet är att nå ökad förståelse för hur svenska folkbibliotek förbereder sig inför 
förändringarna som den nya dataskyddslagen GDPR innebär för organisationerna.  
 

• På vilka sätt har folkbiblioteken praktiskt förberett sig inför den 
organisationsförändring som GDPR innebär?  

• Vilka huvudsakliga svårigheter har de mött i förberedelsearbetet? 
 

1.3 Avgränsningar  
    
GDPR omfattar samtliga EU:s 28 medlemsländer. Denna studie berör inte hela EU, utan 
begränsas till den svenska kontexten. Dess fokus utgörs av biblioteksfältet i Sverige, med 
ytterligare en avgränsning mot svenska folkbibliotek. Enligt Bibliotekslag (SFS 2013:801) 
paragraf sex, ska varje kommun ha ett folkbibliotek. I Sverige finns det 290 kommuner 
(Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2017). Således bör det finnas minst 290 
folkbibliotek runt om i landet. Studien sträcker sig endast till så kallade ”huvudbibliotek”, 
med vilket avses det största biblioteket i respektive kommun. Studien innefattar således inte 
filialer, bokbussar eller kommunala skolbibliotek.  
 

1.4 Viktiga begrepp och företeelser  
 
I föreliggande kapitel presenteras och definieras begrepp och företeelser relevanta för studien.  

1.4.1 EU-fördrag 
 
EU-samarbetet bygger på rättsstatsprincipen, vilket innebär att alla beslut som tas inom EU 
utgår från de fördrag som demokratiskt, och frivilligt, godkänns av alla medlemsstater. 
Fördragens syfte är att skapa klarhet i frågor kring mål, regler, beslut och relationer inom hela 
unionen; ett fördrag är således ett bindande avtal länderna emellan. Det kommer nya fördrag 
för att dessa ska anpassas till rådande tid – nya medlemsstater, nya samarbetsområden (till 
exempel gemensam valuta) – samt för att fördragen hela tiden ska bli mer öppna och effektiva 
(Europeiska unionen, 2018b). 

1.4.2 EU-lagars tillblivelse  
 
En EU-lag blir i sin tur till genom att tre EU-institutioner är inblandade. EU-kommissionen 
lägger fram lagförslaget. Därefter är det upp till ministerrådet och Europaparlamentet att 
granska och sedan besluta huruvida det blir en lag eller ej – ministerrådet och 
Europaparlamentet måste ha samsyn för att lagförslaget ska gå igenom (Sveriges riksdag, u.å-
a). 

1.4.3 EU-förordningar och EU-direktiv 
 
För att målen i EU-fördragen ska uppnås används en rad olika rättsakter: bindande eller, icke-
bindande, gäller för samtliga EU-länder eller gäller enbart för ett fåtal. Förordningarna, som 
bland annat GDPR är ett exempel på, är rättsakter som både är bindande och gäller för 
samtliga medlemsstater. Förordningarna ska därtill tillämpas i sin helhet (Europeiska unionen, 
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2018c). Ett EU-direktiv däremot, som ländernas nuvarande personuppgiftslagar utgår från 
(Datainspektionen, u.å-a), stipulerar en rad mål som länderna ska uppnå – tillvägagångssätten 
på vilka målen uppfylls är upp till var och en av medlemsstaterna (Europeiska unionen, 
2018c).  

1.4.4 Personuppgifter  
 
Begreppet personuppgifter definieras enligt artikel fyra i Europaparlamentets och rådets 
förordning 2016/679 som ”varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar 
fysisk person” (s. 33). Med en identifierad eller identifierbar fysisk person åsyftas en individ 
som genom namn, identifikationsnummer, lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer kan 
identifieras. Även en individs specifika egenskaper, såsom fysisk, fysiologisk, genetisk, 
psykisk, ekonomisk, kulturell och social identitet, inbegrips i begreppet personuppgifter. 
 
Datainspektionen (u.å-b) understryker att personuppgifter även omfattar foton, om man se 
vem bilden föreställer. Även ljudupptagningar av fysiska personer som fortfarande är i livet, 
räknas som personuppgifter. Krypterade uppgifter och elektroniska identiteter, exempelvis IP-
nummer, är personuppgifter om möjligheten att koppla dessa till fysiska personer finns. 
Personuppgifter är helt enkelt allting som direkt, eller indirekt, kan kopplas till en nu levande 
person.  

1.4.5 Hantering av personuppgifter   
 
Hantering av personuppgifter beskrivs, i samma förordning (2016/679), som en eller flera 
insatser gällande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter. Handlingen, eller 
handlingarna, klassas som hantering av personuppgifter oavsett om de sker manuellt eller 
automatiserat. Hanteringen omfattar:  
 

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 (Europeiska rådet, 2016, s. 33).  

1.4.6 Personuppgiftsansvarig 
 
Personuppgiftsansvarig är den som behandlar personuppgifter. Det kan vara en fysisk person, 
men detta gäller exempelvis bara för en enskild firma eller dylikt. I övrigt är den 
personuppgiftsansvarige ofta en myndighet, institution, företag eller annat organ. En vanlig 
missuppfattning är att en personuppgiftsansvarig är en individ, till exempel chefen (Wendleby 
& Wetterberg, 2018). 

1.4.7 Personlig integritet 
 
Nationalencyklopedins (u.å) definition av begreppet integritet lyder: ”’orörd’, ’hel’, 
’fullständig’, ’oförvitlig’, ’hederlig’, rätt att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad 
och att inte utsättas för personligen störande ingrepp (personlig integritet)” (s. 1).  
 
Personlig integritet är emellertid ett svårdefinierbart begrepp, menar Johannes Soldal (2016), 
mastersstudent vid Uppsala universitet, i uppsatsen om just detta ämne. Personlig integritet 
bör snarare ses som ett paraplybegrepp för att täcka in en rad olika företeelser. Den 
traditionella synen på personlig integritet, den gällande okränkbarheten i privatlivet, är inte 
tillräcklig för det som försiggår i samhället i dag, bland annat med stora internetföretags 
insamling av big data (Soldal, 2016).  
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Personlig integritet är emellertid inte en nymodighet, men internet och ny datateknik har 
synnerligen eldat på debatten ytterligare. Redan under 1960- och 70-talen diskuterades 
fenomenet i Sverige (Söderlind, 2009). Begreppet är i lagstiftningssammanhang relativt ungt, 
men fenomenet i sig har präglat människor och kulturer i alla tider (Soldal, 2016). Åsa 
Söderlind, universitetslektor inom biblioteks- och informationsvetenskap, tar i sin avhandling 
(2009) upp hur debatten i Sverige förändrats under åren. En sak är emellertid gemensamt för 
samtliga inlägg inom den offentliga sektorn: personlig integritet är ett politiskt problem.  
 
I svensk lagstiftning finns begreppet personlig integritet med i grundlagen samt i andra lagar 
och konventioner. Den offentliga makten ska alltid värna om individens frihet och privatliv. 
Skyddet innefattar även försvar mot allvarliga intrång i den personliga integriteten, såsom 
fysiska integritetsintrång, övervakning eller kartläggning av privata tillstånd och situationer. 
Sveriges ratificering av Europakonventionen, som reglerar integritetsskydd, innebär att ingen 
svensk lag meddelas i strid mot denna (Wendleby & Wetterberg, 2018).   
 
1.4.8 Dataskydd 
 
Europarådet, ett samarbetsorgan bildat år 1949, har utfärdat en konvention om mänskliga 
rättigheter. Denna utgör grunden för hela EU:s hållning kring grundläggande rättigheter och 
är även lag i samtliga EU-medlemsländer. Konventionen har, sedan 1981, ett avsnitt som rör 
individens rätt till skydd vid databehandling av personuppgifter (Datainspektionen, u.å-c). 
Dataskyddet medför en rätt att själv bestämma vilken personlig information som görs 
offentlig (Boehme-Nessler, 2016).  
 
Boehme-Nessler (2016), doktor inom rättsvetenskap, hävdar att grunden för digitalt 
integritetsskydd bygger på att mängden personlig data ska hållas till minsta möjliga nivå. 
Databehandling vilar således, helt enkelt, på premissen att behandla så lite data som det bara 
går. Detta tankesätt kan härledas av ren logik: det bästa skyddet mot dataintrång eller olovlig 
databehandling är att inte sitta på så mycket data från första början. Författaren medger 
emellertid att noll personlig data inte är en möjlighet i dagens moderna samhälle. Att arbeta 
med stora mängder data och att arbeta med dataskydd är egentligen två diametralt skilda 
saker. Företag och dylikt som jobbar med insamlande av data vill ha så mycket, och så 
omfattande, personlig information som möjligt. Dataskydd, däremot, handlar om raka 
motsatsen: dels ska insamling och bearbetning av personlig data enbart ske om det är 
nödvändigt och dels ska det kunna motiveras att uppfylla ett visst syfte – så fort detta är 
tillgodosett ska datan raderas (Boehme-Nessler, 2016).  

1.5 Disposition 
 
Följande kapitel inleds med en kortare presentation av den tidigare personuppgiftslagen som 
GDPR ersätter, samt en genomgång av de större förändringar som GDPR kommer med. Detta 
syftar till att ge en grundläggande förståelse för det som svenska folkbibliotek står inför.  
 
Sedermera följer en litteraturgenomgång, varpå det teoretiska ramverk som legat till grund för 
analysen av studiens resultat presenteras. Därefter redovisas den undersökningsmetod och 
analysmetod på vilka studien vilar, samt de forskningsetiska aspekter uppsatsförfattarna tagit 
hänsyn till. Efter metodkapitlet följer studiens resultat, med tillhörande analys, där resultatet 
ställs i relation till det teoretiska ramverket. Diskussion, slutsatser samt förslag till framtida 
forskning står som avslutande kapitel.  
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2. Den stora förändringen – från PuL till GDPR 
 
I föreliggande kapitel presenteras den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PuL) kort och 
GDPR närmare, samt de områden där de största skillnaderna dem emellan anses ligga.  
 

2.1 Personuppgiftslag [PuL] 
 
Den lag som GDPR kommer att ersätta i Sverige är Personuppgiftslag ([PuL], SFS 1998:204) 
som trädde i kraft 1998. I övrigt återfinns så gott som alla PuL:s krav även i GDPR – med en 
betydande skillnad att missbruksregeln helt försvinner (mer under punkt ”2.3.2 
Missbruksregeln”) (Atrox, u.å).   
 
PuL är, likt GDPR, en lag med syfte att ”skydda människor mot att deras personliga integritet 
kränks genom behandling av personuppgifter” (1 §, SFS 1998:204). Även PuL bygger på 
gemensamma EU-regler, det så kallade dataskyddsdirektivet från 1995. Att det är ett direktiv 
innebär att det är upp till var och ett av medlemsländerna att utforma nationella 
personuppgiftslagar, med utgångspunkt i direktivet (Datainspektionen, u.å-a). 
 

2.2 General Data Protection Regulation [GDPR] 
 
Fastställandet av GDPR genomfördes den 27 april 2016, då beslut togs om att lagen skulle 
träda i kraft den 25 maj 2018 (Europeiska rådet, 2016). Då GDPR är en EU-förordning gäller 
principen att alla medlemsstater måste tillämpa lagen. Värt att notera är att EU-lagar har 
företräde gentemot nationell lagstiftning (Sveriges riksdag, u.å-b). 
 
Syftet med GDPR är att skydda individens rättigheter och friheter, däribland rätten till 
privatliv och rätten till skydd av personuppgifter. Även att modernisera tidigare lagstiftning, 
för att bättre anpassas till det digitala samhället och den nya tekniken, är en av de avsikter 
som resulterat i införandet av GDPR. Genom detta är förhoppningen att lagen på ett mer 
tillfredsställande sätt ska ta hänsyn till den nya teknik vi i dag använder, vilket det tidigare 
dataskyddsdirektivet från 1995 inte längre anses göra (Datainspektionen, 2017b).  
 
Vidare syftar GDPR till att skapa ett ekvivalent skydd för personuppgifter i hela EU. Hela 
lagen tillämpas i alla medlemsstater, med vissa komplement till nationella förhållanden – i 
Sverige är det exempelvis plikt på att anmäla personuppgiftsincident till den svenska 
Datainspektionen. Denna reglerade harmonisering av personuppgiftslagar möjliggör således 
ett fritt flöde av personuppgifter inom unionen (Datainspektionen, 2017b). Med införandet av 
lagen kommer även utomeuropeiska länder, som alltså inte vanligtvis omfattas av EU-regler, 
tvingas att anpassa sig efter GDPR:s krav, vid tillfällen då de samlar in eller hanterar 
personuppgifter tillhörande individer bosatta i EU (Marsh, 2017).  
 
Eftersom GDPR träder i kraft först den 25 maj 2018, finns ännu inga rättsliga fall avgjorda 
eller praxis att rätta sig efter. Danielsson, Nilsson och Lindström (2017) lyfter fram att man 
först efter cirka tre till fyra år kommer kunna få en mer exakt bild av hur GDPR bör tolkas 
korrekt i praktiken.  
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2.2.1 Praktiska GDPR-förberedelser  
 
Trots att lagen än saknar rättslig praxis finns det en del att läsa om just förberedelsearbetet. 
Om GDPR:s praktiska tillämpning i förberedelsestadiet skriver juristerna Wendleby och 
Wetterberg (2018) i boken Dataskyddsförordningen GDPR – Förstå och tillämpa i praktiken.  
 
För att planera arbetet inför den 25 maj 2018 (och även efter) bör man enligt Wendleby och 
Wetterberg (2018) utgå från följande tre punkter: 
 

1. Se till att allt är rätt 
2. Se till att allt är genomgånget 
3. Ta tag i det viktigaste först 

 
Det är inte sannolikt att man kan bli helt klar, förmodligen fastnar man redan i punkt ett 
(Wendleby & Wetterberg, 2018). I allmänhet är en nulägesanalys en bra början, dels för att 
skapa sig överblick över GDPR i sig och dels för att kartlägga vad som är mest akut att tag i. 
Det är ledningens ansvar att utröna vad som behöver prioriteras i själva genomförandet.       
 
För att visualisera de insatser som behöver genomföras lyfter Wendleby och Wetterberg 
(2018) fram att en checklista kan vara till stor hjälp. Förslagsvis kan, enligt författarna, den 
projektgrupp eller ensamt ansvariga för införandet av GDPR i organisationen ansvara för att 
”pricka av” checklistans punkter. En sådan punkt kan vara det inbyggda dataskyddet.  
 
Det inbyggda dataskyddet innebär att systemen är programmerade enligt korrekt 
personuppgiftshantering. Trots begreppet ”inbyggd” är det av stor vikt för organisationer att 
ständigt reflektera över hur de uppgifter som inkommer även efter införandet av GDPR 
hanteras. Att man arbetar med detta inför lagen räcker således inte – kärnverksamheten måste 
även efter den 25 maj 2018 tilldelas ett ansvar att hantera de uppgifter som inhämtas och 
lagras över tid. Wendleby och Wetterberg menar särskilt att det trots allt är i det dagliga 
verksamhetsarbetet organisationen ska kunna möta kraven från GDPR.  
 
Andra faktorer som kan gynna en organisation i arbetet med GDPR-förberedelser är att tydligt 
specificera de processer som finns på arbetsplatsen. Genom en sådan handling minskar risken 
för att personuppgifter hanteras på fel sätt. Författarna menar att man för att följa lagens 
direktiv måste effektivisera de åtgärder som tas och bygga rutiner som innebär att lagen följs, 
eftersom man inte kan stanna upp och pricka av en checklista varje gång en personuppgift ska 
hanteras. Tydliga processer, tillsammans med bestämda rutiner, bidrar dessutom till 
upprätthållandet av ett arbetssätt där variationen skiljer sig så lite som möjligt.  
 
Personuppgiftshanteringen är den del i verksamheten som bör inventeras tidigt i processen 
och någonting organisationer behöver ha ordentlig kontroll över. Wendleby och Wetterberg 
(2018) påvisar att det i organisationer pågår en ständig ström av personuppgifter. Detta flöde 
kan illustreras på följande vis: 

 
Figur 1. Personuppgiftsflödet inom organisationer. 
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Vidare ger GDPR en rad exempel på vad de olika delarna i flödet innebär. Wendleby och 
Wetterberg beskriver dessa som följer:  
 
Inhämtning Lagring Behandling Delning Gallring 
Samla in Lagra Bearbeta Överföra Lagra 
Registrera  Ändra Sprida Radera 
  Läsa  Förstöra 
  Använda   
  Justera   
  Sammanföra/Strukturera   
  Organisera    
  Begränsa    

Tabell 1. Personuppgiftsflödets olika delar. 
 
Ovanstående schema ger en tydlig indikation på mängden databehandling som organisationer 
utför dagligen. Delarna är likvärdiga, men själva hanteringen av personuppgifter kan ske på 
många olika sätt i organisationer – manuellt, automatiserat, internt, externt, elektroniskt eller 
ej elektroniskt. Därför är det angeläget med tydliga processer för att eliminera risken att 
personuppgifter hanteras på fel sätt (Wendleby & Wetterberg, 2018). GDPR innefattar även 
ostrukturerat material vilket medföljer att principerna även gäller för personuppgifter i e-mail, 
på hemsida et cetera (Datainspektionen, 2018a). GDPR kräver att organisationer tar ställning 
till vilka personuppgifter som verkligen behövs, för att minimera användningen (Wendleby & 
Wetterberg, 2018).  
 

2.3 Huvudsakliga skillnader mellan PuL och GDPR 
	  
Många regler som finns i GDPR berörs även PuL. GDPR innebär emellertid att en rad 
aspekter skärps och att vissa nyheter tillkommer (Atrox, u.å).   

2.3.1 Sanktionsavgifter 
 
En av de främsta skillnaderna från den tidigare Personuppgiftslag är de administrativa 
sanktioner som GDPR ger Datainspektionen utökad möjlighet att utfärda vid felaktig 
hantering av personuppgifter. Dessa administrativa sanktionsavgifter kan, i vissa fall, uppgå 
till högst 20 miljoner euro, eller fyra procent organisationens årliga omsättning. För statliga 
och kommunala myndigheter ska avgiften uppgå till tio miljoner för mindre allvarliga 
överträdelser, och för allvarligare misskött hantering kan 20 miljoner debiteras (Wendleby & 
Wetterberg, 2018).  
 
Storleken på de sanktionsavgifter som kan komma att utfärdas grundar sig, enligt 
Datainspektionen (2018b), på vilken bestämmelse överträdelsen gäller. Det kan bero på det 
enskilda fallets förhållanden, hur stor skada som skett, hur svår överträdelsen är, i vilken 
utsträckning känsliga personuppgifter omfattats av överträdelsen samt om den varit uppsåtlig. 
Datainspektionen kan även dela ut varningar om en organisation planerar att hantera 
personuppgifter på ett sätt som sannolikt kommer att bryta mot lagens bestämmelser. Besluten 
– det vill säga sanktionsavgifterna och varningarna – kan överklagas (Datainspektionen, 
2018b).  
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2.3.2 Missbruksregeln 
 
Det som i PuL kallas missbruksregeln kommer med den nya dataskyddsförordningen helt att 
försvinna. Missbruksregeln innebär att personuppgifter i ostrukturerat material tillåts som 
undantag från lagen (Datainspektionen, 2018a).  GDPR, däremot, är så kallad ”teknikneutral” 
(Bristrand, 2018, s.1), vilket innebär att när lagen träder i kraft den 25 maj 2018 kommer 
samma regler att gälla för hantering av alla personuppgifter, oberoende av format 
(Datainspektionen, 2018a). Det är således inte längre tillåtet att förvara personuppgifter i 
exempelvis Word- eller Excelfiler, e-postmeddelanden eller fysiska dokument. Det är 
emellertid av vikt att beakta vilka uppgifter som går under yttrandefriheten och 
offentlighetsprincipen, eftersom GDPR inte gäller för dessa (Wendleby & Wetterberg, 2018).  

2.3.3 Skärpt krav på samtycke  
 
Kravet på samtycke, som berörd part måste ge organisationer för att dessa ska ha rätt att 
hantera hens personuppgifter, skärps vid övergången till GDPR. Wendleby och Wetterberg 
(2018) belyser att samtycket bland annat ska vara frivilligt samt att det ska ges genom 
”uttalande eller en entydig bekräftande handling” (s. 51). Den registrerade ska få tydlig 
information om hanteringen av personuppgifter innan samtycke lämnas. Det kommer därmed 
inte längre vara tillåtet att använda sig av så kallat ”underförstått samtycke”, såsom på 
förhand ikryssade rutor om att hantering av personuppgifter godkänns.  

2.3.4 Rätten att raderas 
 
Med GDPR:s införande tillkommer den registrerades rätt till begäran om att myndigheter 
och/eller företag raderar individens personuppgifter från sina register. Datainspektionen 
(2017c) redogör för att personuppgifter måste raderas om de exempelvis inte längre används 
till de ändamål de samlats in för, eller om en individ återkallar samtycket. Andra skäl kan vara 
om hanteringen syftar till att marknadsföra organisationen och den registrerade motsätter sig 
detta, eller om personuppgifterna behandlas olagligt. Om personuppgifter raderas efter den 
registrerades initiativ måste eventuella andra aktörer som fått ta del av uppgifterna informeras 
av myndigheten eller företaget (Datainspektionen, 2017c).  

2.3.5 Dataportabilitet  
 
Dataportabilitet är ytterligare en betydande aspekt som skiljer GDPR från PuL. Denna 
skillnad innebär enligt Datainspektionen (2017d) att den registrerade, alltså den person som 
samtyckt till att få sina personuppgifter hanterade, har rätt att begära ut de personuppgifter 
hen själv lämnat för att föra över dessa till en annan tjänst.  

2.3.6 Konsekvensbedömning  
 
En konsekvensbedömning ska, efter införandet av GDPR, alltid göras om det är sannolikt att 
en individs rättigheter och friheter riskeras genom viss personuppgiftshantering. 
Datainspektionen (u.å-d) framhåller att de potentiella riskerna i första hand ska utvärderas 
utifrån dataskydd och integritet, men även utifrån andra grundläggande mänskliga rättigheter, 
såsom yttrandefrihet, tankefrihet, fri rörlighet och förbud mot diskriminering och 
religionsfrihet.  
 
Konsekvensbedömningsprocessen innebär att en bedömning av behovet av 
personuppgiftshanteringen görs, samt om hanteringen står i proportion till syftet för 
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inhämtningen. Dessutom är processen ett verktyg för att hantera de risker som kan uppstå då 
personuppgifter hanteras, genom bedömning av personuppgifter och beslut av vilka 
eventuella insatser som ska utföras. Det är den personuppgiftsansvarigas ansvar att se till att 
konsekvensbedömningen utförs samt att denna är transparent om exempelvis 
Datainspektionen begär granskning Datainspektionen lyfter även fram att 
konsekvensbedömning är till hjälp för organisationen, eftersom den bidrar till att lagen 
uppfylls och ger underlag för att påvisa att GDPR följs (Datainspektionen, u.å-d). 

2.3.7 Ökad informationsskyldighet  
 
Den personuppgiftsansvarige kommer att få ökad informationsskyldighet. Detta innebär, 
enligt Wendleby och Wetterberg (2018) att en individ vars personuppgifter hanteras av 
organisationen när som helst kan begära ut sina uppgifter. Skulle detta inträffa har 
personuppgiftsansvarig en månad på sig att lämna ut de uppgifter som efterfrågas. Tiden kan 
förlängas med ytterligare en månad, om den personuppgiftsansvariga anger särskilda skäl. 
Utlämnandet av uppgifter kan ske elektroniskt om den registrerade önskar – vid sådant fall 
ska utdraget lämnas elektroniskt och kostnadsfritt (Wendleby & Wetterberg, 2018).  

2.3.8 Anmälan om personuppgiftsincident   
 
Vid händelse av en så kallad personuppgiftsincident kommer organisationer efter GDPR:s 
införande att vara tvungna att anmäla en händelse till Datainspektionen. En 
personuppgiftsincident kan vara en säkerhetsincident som får till följd att organisationens 
hanterade personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förloras eller förändras. Anmälan 
ska upprättas senast 72 timmar efter incidenten och innehålla uppgifter om vilken typ av 
incident som har skett, vilka personer och hur många som omfattats, vilka konsekvenser 
incidenten kan få samt vilka åtgärder som vidtagits för att minska risken för negativa 
konsekvenser. I vissa fall kan även de registrerade behöva delges information om 
säkerhetsincidenten (Datainspektionen, 2018c). 

2.3.9 Dataskyddsombud  
 
Nytt för GDPR är att organisationer bör utse ett så kallat dataskyddsombud. Enligt 
Datainspektionen (2017e) är dataskyddsombudets roll i organisationen att övervaka och 
kontrollera att reglerna för hantering av personuppgifter följs. Detta kan exempelvis tillses 
genom informerande av personalen på arbetsplatsen och genom att utföra kontroller. Alla 
organisationer som antingen är ett offentligt organ eller som i sin kärnverksamhet hanterar så 
kallade känsliga personuppgifter och/eller uppgifter om brott, måste tillsätta ett 
dataskyddsombud. Detta gäller även om man regelbundet och systematiskt övervakar enskilda 
individer i större omfattning (Datainspektionen, u.å-e).  
 
3. Litteraturgenomgång  
 
I föreliggande kapitel behandlas perspektiv kring organisationsförändringar i allmänhet, och 
på bibliotek i synnerhet. Vidare följer avsnitt om personlig integritet på bibliotek, bibliotek 
och GDPR samt andra studier som genomförts angående GDPR och organisationer.  
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3.1 Organisationsförändringar 
 
Med införandet av GDPR följer större eller mindre organisationsförändringar, beroende på 
vilken utgångspunkt man har. Verksamheter bör ta anpassningen i särskild beaktning för att 
kunna möta förordningens förhöjda krav (Voigt & von dem Bussche, 2017).  
 
Förändringsarbete är en central uppgift för många chefer och anställda i organisationer och är 
ofta inte en smärtfri process. Det svåraste i förändringsarbete, som tagits upp i uppsatsens 
inledning, är själva förändringen, det vill säga förändringens innehåll. Förändringen verkar i 
kontexter – inre och yttre – vilka rör sådant som förändringens orsak, begräsningar och 
möjligheter. Om innehåll och kontext vore de enda faktorer som präglar 
organisationsförändringar skulle förändringarna förmodligen inte vara lika svåra genomföra. 
Det är emellertid den vanskligaste delen av förändringsprocessen som också är den viktigaste 
– den så kallade övergången. Då denna i hög grad präglas av de människor som ska 
förverkliga förändringen blir den mer oförutsägbar än innehåll och kontext, då aspekter som 
olika typer av känslor kan ta mycket utrymme. Övergången, kontexten och innehållet kan 
emellertid inte enbart betraktas som tre separata delar av organisationsförändring då dessa i 
det praktiska arbetet ofta utvecklas och förändras. Svårigheter och nya tillvägagångssätt gör 
sig ofta till känna under förändringens gång (Myers et al., 2012). 
 
Förändringsprocesser i sig syftar till att öka effektiviteten inom verksamheten, förbättra 
arbetsvillkoren eller att anpassa den till yttre omständigheter. Organisationsförändringar kan 
bli synnerligen effektiva om syftet sammanlänkas med andra grupper eller verksamheter, 
snarare än att förändringen enbart utgår från, eller initieras av, organisationen själv 
(Chapman, 2002). Myers et al. (2012) menar att organisationer måste vara öppna för 
förändringar, både i den interna och externa miljön, om de vill överleva – och utvecklas. 
Varje organisation står inför egna typer av möjligheter och svårigheter, men gemensamt för 
alla är hur man ska anpassa sig och ta till vara på förändringarna.  
 
Achilles Armenakis, Stanley Harris och Kevin Mossholder (1993), alla forskare inom 
organisationsteori, är inne på samma spår när de skriver om de dynamiska miljöer i vilka 
organisationer verkar – detta är inte minst en realitet i dagens samhälle med snabba tekniska 
förändringar sedan internet kom in bilden på 1990-talet (Guo, Cai & Zhang, 2016). 
Organisationer måste följaktligen, enligt Armenakis et al. (1993), kontinuerligt anpassa sig till 
förändringar inom strukturer, strategier, processer eller kulturer inom verksamheten.  
 
Många är de faktorer som bidrar till hur väl och effektivt en given förändring implementeras. 
Armenakis et al. (1993) lyfter fram en sådan faktor, beredskap eller förberedelse. Hur pass 
förberedd en organisation är kan i sin tur återspeglas i de anställdas attityder och tilltro till 
förändringen och hur denna ska genomföras. Författarna menar att man kan se förberedelser 
som den kognitiva (intellektuella) föregångaren till de beteenden (reella) som sedan tar sig i 
uttryck hos de anställda. Huruvida de är för eller emot är senare grunden till vilket de senare 
agerar efter. Recept på hur man motverkar motstånd kopplas ofta samman med 
förberedelsearbete. John Kotter och Leonard Schlesinger (1979), båda professor på Harvard 
Business School, ger exempel på sådana ”motståndsrecept” när de ordinerar organisationer 
vikten av utbildning, kommunikation, involvering, stöd et cetera. Recept av detta slag kan 
vara effektiva sätt att motverka motstånd och sannolikheten för ett effektivare 
förändringsarbete ökar (Armenakis et al., 1993). Därtill är det inte säkert att det enbart 
kommer att finnas oklarheter i början eller i mitten av förändringsprocessen, utan även i slutet 
(Myers et al., 2012). 
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3.1.1 Organisationsförändringar på bibliotek 
 
Adeyoyin et al. (2012) påvisar, likt Myers et al. (2012), att organisationsförändringar inom 
bibliotek kan härröra från antingen interna eller externa faktorer. Det är emellertid 
förändringar grundande i externa faktorer som kan vara de mer kritiska att få till. Om en 
förändring tvingas på en organisation – vilket GDPR kan vara ett exempel på – är det viktigt 
att dämpa rädslan för förändringsarbetet och dess konsekvenser bland de anställda (Adeyoyin 
et al., 2012).  
 
Gordana Dukić, och Darko Dukić, professorer och forskare inom informationsvetenskap, och 
Goran Kozina (2017), vice rektor inom ekonomi på University North i Kroatien, påvisar att 
för att en förändring ska kunna befästas i en organisation, är mycket upp till de anställdas 
engagemang och arbete – i detta fall bibliotekariernas. Utbildning blir således avgörande. Att 
ha personal som inte bara är kompetenta inom biblioteksarbete utan även förändringsarbete, 
är av stor vikt för bibliotek i dag. Författarna menar att framtiden är ljus och spännande för de 
bibliotek som är öppna och redo för förändringar. I fallet GDPR handlar förändringsarbetet 
emellertid mindre om att inte vara tillräckligt öppen (för att på så sätt förhindra att 
förändringen misslyckas) då organisationer inte har något val, utan mer om hur biblioteken tar 
sig an förändringsarbetet i sig. Inte desto mindre kan en öppenhet för GDPR underlätta 
förberedelsearbetet.  
 
Adeyoyin et al. (2012) framhåller att det är de senaste årtiondens tekniska framsteg som 
agerat huvudsakliga förändringsfaktorer inom informationsvärlden, och tillika även för 
biblioteken. GDPR är ytterligare ett exempel på en förändring som uppkommer för att 
moderniseras och anpassas till det digitala samhället (Datainspektionen, 2017b).  
 
Omfattningen av förändringsarbetet kan skilja sig från bibliotek till bibliotek, på grund av 
deras olika förutsättningar (Presas, 2018). Vissa bibliotek kanske bara behöver ändra på 
småsaker, medan andra kanske behöver tänka om helt vad gäller insamling, hantering och 
rutiner. I jämförelse med många andra typer av organisationer ligger bibliotek redan i 
framkant i områden kring dataskydd. Personlig integritet är någonting som bibliotek sedan 
länge behövt ta hänsyn till och aktivt jobbat med – det kommer inte med nya lagen (Presas, 
2018). Broms (2017) är inne på liknande spår. Hon menar att bibliotek redan jobbar så pass 
mycket med dessa frågor att det räcker att de läser in sig på lagen och gör sig införstådda med 
dess nya bestämmelser och begrepp, samt förstår hur dessa ska praktiseras. Broms anser att 
det får förutsättas att bibliotek redan uppfyller de nya bestämmelserna. 
 
I motsats till Broms (2017), som mer lyfter vikten av att läsa och förstå GDPR, menar Bailey 
(2018) att för att efterleva GDPR:s krav måste biblioteken i hög utsträckning även förhålla sig 
till GDPR rent praktiskt. Enligt Bailey innebär detta att se över och genomföra eventuella 
förändringar vad gäller nuvarande behandling och rutiner av personuppgifter. Att utse ett 
dataskyddsombud, kan vara en sådan förändring. Vidare bör biblioteken genomföra 
granskningar av nuvarande förfaranden, som uppgiftsbehandling och informationssäkerhet. 
Dessa interna utvärderingar gör att svagheter och potentiella risker identifieras och kan 
åtgärdas. En nyckel, enligt Bailey, är att se över och se till att all persondata samlas in, lagras 
och bearbetas på ett sådant sätt att det hålls inom den lagmässiga ramen. Det är av yttersta 
vikt att se till personuppgifter inte lagras längre än syftet kräver.  
 
Baileys (2018) studie bygger på en enkätundersökning av bibliotek i Storbritannien, där 
majoriteten av de svarande utgörs av akademiska bibliotek. Undersökningen fokuserar 
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förvisso enbart på GDPR och brittiska bibliotek (GDPR kommer även att gälla i 
Storbritannien trots Brexit 2016), men då lagen spänner över hela EU kan studien anses 
relevant att ta upp även i den svenska kontexten. Bailey kommer fram till är att biblioteken i 
Storbritannien känner till lagen, har fått viss utbildning i den och tillsatt ett dataskyddsombud. 
Emellertid är det en majoritet som önskar ytterligare utbildning och hjälp. Många bibliotek 
tycks förlita sig en hel del på extern hjälp, i information, träning och allmän säkerhet. Trots att 
många frågetecken kvarstår anser Bailey att: ”It has been an increased awareness of data 
protection amongst library staff” (2018, s. 33).     
 

3.2 Personlig integritet på bibliotek 
 
Behandling av personuppgifter – insamling, bearbetning, bevarande, utlämnande et cetera – är 
centrala begrepp för biblioteksarbetet. Det ingår i bibliotekariers arbetsuppgifter att dagligen 
hantera integritetsuppgifter, i register, men tillika i mänskliga möten (Söderlind, 2009). 
Juristen (tidigare verksam på KB) och författaren Susanna Broms (2017), betonar dessutom 
bibliotekens lånesekretess, vilken innebär att alla biblioteksanvändares lånestatistik är 
sekretessbelagd. Det är således inte möjligt att begära ut en annan användares lånehistorik. 
Enligt Söderlind (2009) förekommer det emellertid en diskussion i vilken utsträckning 
biblioteksanvändares uppgifter ska utlämnas för att förebygga och bekämpa terrorism. Vad 
gäller andra typer brott kan även undantag från sekretessen göras. Därtill belyser Söderlind att 
bibliotekariers vardagliga arbetsuppgifter, såsom in- och utlån, fjärrlån och elektronisk 
referenstjänst bör ses över för att stämma överens med bibliotekets policy för hur man 
behandlar frågor om personlig integritet. 

Till detta sitter även bibliotekens allmänna datorer på information om sina tidigare användare: 
sökhistorik, cacheminne och cookies. Utöver denna rent tekniska lagring av information kan 
bibliotekspersonalen få ta del av privat och känslig information om användarna – sexualitet, 
politiska åsikter, religiösa trosuppfattningar, hälsa, brottslighet – kan komma fram genom 
förfrågningar, samtal och dylikt (Bailey, 2018). Söderlind (2009) tar även upp hur den 
personliga integriteten, som en del av informationsfriheten, ligger i de offentliga bibliotekens 
uppdrag att aktivt främja genom sin verksamhet. Detta stärks även av Bibliotekens 
internationella manifest (2014), ett manifest för folkbibliotek av Svensk biblioteksförening 
och Svenska Unescorådet, som fastställer att ”Bibliotek och informationstjänster ska skydda 
varje användares rätt till integritet och konfidentialitet vad beträffar vilken information som 
söks eller inhämtas och vilka resurser som används, lånas, förvärvas eller överförs” (s. 18).  

Dong-Seok Kim, bibliotekschef på Seogang-biblioteket i Seoul, och Younghee Noh (2014), 
professor inom biblioteks- och informationsvetenskap, menar att bibliotek besitter unik 
information om sina användare – de låntagarregister som upprättas och hanteras av bibliotek 
ger uppgifter som inga andra organisationer innehar, förutom personuppgifter. Men personlig 
integritet handlar om mer än register, som manifestet påvisar. Integriteten och rätten att vara 
autonom är en grundpelare i demokratin (Boehme-Nessler, 2016). Integritetsrätten tillåter 
användare att fritt leta efter, låna och läsa material på önskat ämne, och de behöver inte oroa 
sig för att övervakas eller straffas (Magi, 2011). Att intressera sig för, låna och läsa 
kontroversiella eller avvikande idéer och litteratur, utan att för den delen granskas och dömas, 
hör till varje individs absoluta rätt och intellektuella frihet (Boehme-Nessler, 2016). Enligt 
Trina Magi (2007), referensbibliotekarie, är det lika viktigt att biblioteken tar sitt ansvar att 
hålla personuppgifter och annan privat information konfidentiell ur en moralisk synpunkt, 
som ur den rent juridiska.  
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En annan aspekt av den personliga integriteten är den digitala. Soldal (2016) menar att 
personlig integritet på bibliotek utmanas av den nya informationstekniken. ”Övervakningen 
på internet känner inga nationsgränser”, skriver Soldal (s. 25). Detta blir ett problem för 
biblioteken då de erbjuder allmänna datorer med internetåtkomst. Problemet kan även skada 
den enskilda individen eller grupper, menar Soldal (2016). En utsatt kvinna kan sitta vid en 
dator och någon kan ha fri uppsyn över vad hon gör och söker på. Skyddsbehovet kan även 
vara stort bland nyanlända som just kommit till Sverige. Nätets säkerhet och hur datorerna 
står i bibliotekslokalen är sådant som alla bibliotek bör se över.  
 
Med sina ständigt ökande digitala tjänster står biblioteken inför stora utmaningar att skydda 
sina användares personliga integritet. Biblioteken har ofta en vilja och ambition att följa med i 
utvecklingen – att bli ännu bättre och effektivare. Problemet med att effektivisera och göra 
sina tjänster lättare är att mer information om användarna kommer att behövas. Stora mängder 
data samlas in, om till exempel yrke, intresse, senast lästa bok, favoritgenre eller rent 
personliga uppgifter (Noh, 2014). Detta går rakt emot tankarna om dataskydd som presenteras 
i avsnittet ”5.1 Viktiga begrepp och företeelser”. Noh (2014) menar att användarvänliga 
tjänster kommer med en baksida: större risk för integritetsproblem, dataintrång och läckor. 
Författaren anser att alla bibliotekarier bör genomgå en utbildning inom dataskydd, för att helt 
förstå värdet av konceptet.  

3.3 Juridik på bibliotek  
 
Julie Presas (2018), från bibliotekscentralen Online Computer Library Center (OCLC), berör 
GDPR kopplat till biblioteksförhållanden. Hon menar att GDPR snarare ska ses som en 
förbättring än någonting helt nytt. Med Storbritanniens informationskommissionär Elizabeth 
Denhams ord är GDPR ”en evolution, inte en revolution” (Burgess, s.1).  
 
I Sverige är folkbibliotek offentliga myndigheter och en del av den kommunala verksamheten 
(Bibliotekslag, SFS 2013:801). Regler för hur myndigheter i stat och kommun ska hantera 
sina ärenden regleras dels i regeringsformen och dels i förvaltningslagen. Förvaltningslagen 
tar upp sådant som gäller regler för offentliga handlingar, sekretess et cetera. Detta är sådant 
som folkbibliotek som offentliga myndigheter omfattas av (Förvaltningslag, 1986:223).  
 
En utmärkande juridisk handling som bibliotek ägnar sig åt är just utlåningen, som ur detta 
perspektiv ses som ett avtal. Ett avtal är en rättshandling med inneboende rättigheter och 
skyldigheter för båda parter. I detta fall är det biblioteket och låntagaren som vid utlåningen 
av böcker ingår ett avtal med varandra (Broms, 2017). Med GDPR skärps, som tidigare 
nämnt, samtyckeskravet som innebär att det måste vara klart och tydligt för låntagaren vad 
hen samtycker till, via exempelvis en samtyckesblankett som hen själv måste godkänna 
(Paraschiv, 2018).   
 
GDPR:s bestämmelser angående personuppgifter på bibliotek gör gällande, liksom för alla 
organisationer, att de enbart får samlas in för särskilda och tydligt angivna och legitimerade 
ändamål. Vidare är det inte tillåtet för biblioteken att använda personuppgifterna på sätt som 
är oförenliga med ändamålen, som inte är lagliga eller korrekta, samt inte är öppna i 
förhållande till den registrerade. Det är av största vikt att biblioteken säkerställer dessa 
principer (Broms, 2017).   
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3.4 Andra studier om GDPR-förberedelser  
 
Att finna studier om biblioteks GDPR-förberedelser i Sverige har som tidigare nämnts varit 
vanskligt då ämnet verkar vara relativt outforskat. Det som återfunnits har varit GDPR-
förberedelser relaterat till andra typer av organisationer, exempelvis företag. Då GDPR gäller 
för i princip alla organisationer, bör organisationer förbereda sig på någorlunda liknande sätt 
och möta snarlika svårigheter. Nedan följer exempel på sådana studier: en masteruppsats och 
fyra kandidatuppsatser. Dessa studier har emellertid tillkommit tidigare än föreliggande studie 
(de flesta är från 2017), och tidpunkten för lagens inträde ligger således längre fram i tiden.  
 
Petter Billgren och Leon Wipp Ekman (2017), mastersstudenter vid Lunds universitet, tar i 
uppsatsen Compliance Challenges with the General Data Protection Regulation upp 
organisationers GDPR-efterlevnad. Detta undersöks genom intervjuer av sex respondenter 
med olika positioner på sina respektive organisationer. Samtliga respondenter ser vissa 
problem med tolkningen av lagen samt hur kraven ska omsättas till praktisk implementering. 
Här har juridisk konsultation hjälpt organisationerna. Vidare identifierar Billgren och Ekman 
(2017) ytterligare svårigheter med att leva upp till GDPR:s krav, bland andra hur de praktiska 
lösningarna ska tillämpas, de nuvarande, samt den fortlöpande, efterlevnaden av lagen samt 
hur resursfördelningen och systemen bör utformas.    
 
I kandidatuppsatsen Detaljhandelns GDPR-förberedelser skriver Uppsalastudenterna Paula 
Lundholm och Sandra Adolfsson (2017) om GDPR-förberedelserna i fyra företag inom 
detaljhandeln. Lundholm och Adolfsson (2017) undersöker företagens förberedelser i 
förhållande till GDPR:s kravmodell samt hur arbetet med GDPR ser ut för dem.  
 
Samtliga företag är i det inledande förberedelsearbetet, vid studiens genomförande år 2017. 
De har emellertid börjat med att gå igenom systemen, sätta in sig i vad dessa gör samt vilka 
personuppgifter de hade och varför. Andra förberedelser som nämns är tillsättandet av en 
projektgrupp tidigt i processen. De anser att tolkningen av lagen är ett problem, och tre av 
dem har redan tillsatt hjälp från jurister. Två av företagen tar upp utbildning i lagen för de 
anställda och nya, mer strukturerade sätt att arbeta med personuppgifter, som åtgärder för att 
leva upp till lagen.   
 
Om förberedelser inför GDPR skriver Kajsa Kidman och Lisen Axelsson (2017), studenter 
vid Malmö universitet, i kandidatuppsatsen GDPR – en kioskvältare?. De undersöker 50 
medie- och IKT-företags kännedom om och hur eventuellt utförda förberedelser inför lagen 
ser ut genom en enkät- och intervjustudie.   
 
Studiens resultat visar att en majoritet av de tillfrågade företagen, vid undersökningens 
tidpunkt, det vill säga under första halvan av 2017, känner till GDPR:s kommande tillträde i 
maj 2018. En majoritet har även börjat med förberedelserna. Från genomförda intervjuer, drar 
författarna slutsatsen att samtliga intervjuade företag bör koncentrera sig på att inventera, 
strukturera och dokumentera sina rutiner kring hantering av personlig information. Därtill 
identifierar författarna att personalen inom företagen bör få ta del av utbildning i 
informationssäkerhet och dataskydd. Slutligen bör företagen även kontrollera på vilka 
rättsliga grunder samt med vilket samtycke de hanterar personlig information Samtliga 
företag ser positivt på GDPR:s inträde (Kidman & Axelsson, 2017).  
 
Vidare behandlar Jimmy Höglund och Albin Engberg (2017), studenter vid Högskolan 
Dalarna, i kandidatuppsatsen Dataskyddsreformens påverkan på organisationer, vilka 
förutsättningar och förberedelser som krävs för att möta kraven GDPR innebär, Även vilka 
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hinder organisationer kan möta undersöks. Genom intervjuer med fyra personer i IT-
branschen, inom både offentlig och privat sektor, drar författarna slutsatser kring vilka 
faktorer som är relevanta för att lyckas med GDPR-förberedelserna, samt vilka svårigheter 
organisationerna möter i processen. De förutsättningar som betonas för ett framgångsrikt 
förändringsarbete är bland annat en välfungerande kommunikation inom organisationen samt 
en diskussion kring de hinder som uppkommer. Gällande de svårigheter som undersöks visar 
studien att de vanligaste hinder respondenterna möter i förberedelsearbetet är problem med att 
engagera medarbetare, att exakt definiera vad begrepp i lagen innebär samt bristande 
kommunikation i organisationerna.  
 
Ytterligare en studie vid Uppsala universitet, Det är inte lagarna som passerar, det är 
lagarna vi minns, skriven av studenterna Maja Brädefors och Julia Pettersson (2018), tar upp 
organisationers förberedelser inför GDPR. Detta sker utifrån intervjuer med tre e-
handelsföretag. Företagen bekräftar GDPR:s omfattning, men betonar även det positiva i 
förändringen. Även i denna studie är företagen i den inledande fasen av GDPR-arbetet. 
Förberedelsearbetet omfattas, vid studiens utförande, av planering, men även av att börja 
förstå lagen, genom egen tolkning och konsultation. Därefter ska datan inventeras och 
behandlas för att skapa nya praktiska lösningar och rutiner. Kommunikation har inletts inom 
ledning samt viss kommunikation till medarbetare och kunder.  
 
3.5 Sammanfattning av litteraturen 
 
Organisationsförändringar, vilket GDPR är ett exempel på, är centralt för att organisationer 
ska utvecklas (Myers et al., 2012). Förberedelser inför GDPR bör tas i särskild beaktning för 
att organisationen ska leva upp till de nya krav som införs (Voigt & von dem Bussche, 2017). 
Dukić et al. (2017) och Adeyoyin et al. (2012) redogör för faktorer som är relevanta för 
biblioteksverksamheter, till exempel vikten av utbildning av, och information till, personal. 
Adeyoyin et al. (2012) menar att de vanligaste anpassningarna bibliotek behöver göra i sin 
verksamhet i dag, är sådana som rör teknikens utveckling – detta är GDPR ett exempel på.  
 
Vidare har debatter kring personlig integritet, som både Söderlind (2009) och Soldal (2016) 
tar upp, länge varit föremål för diskussion. I dag präglas debatten mycket av det som sker på 
internet. Att arbeta med personuppgifter av olika slag är centrala arbetsuppgifter för 
bibliotekarier, påvisar både Söderlind (2009) och Bailey (2018). Broms (2017) tar även upp 
att mycket av det praktiska arbetet på bibliotek innefattar just frågor kring personlig integritet 
och det juridiska.    
 
Trots att GDPR är ett aktuellt ämne, och förmodligen just på grund av detta, är forskningen på 
området förhållandevis begränsad. På förekommen anledning är det i allmänhet svårt att hitta 
GDPR-forskning, och i synnerhet på biblioteksfältet. Bailey (2018) tar upp aspekter kring 
bibliotek och GDPR, förvisso utifrån den brittiska kontexten, men dessa blir relevanta även i 
denna studie då GDPR omfattar hela EU. Studier om förberedelser inför GDPR har emellertid 
genomförts med andra forskningsobjekt än bibliotek.  
 
I en rad master- och kandidatuppsatser presenteras förberedelser inför, samt i vissa fall 
svårigheter med, anpassningen inför implementeringen av den nya lagen (Billgren & Wipp 
Ekman, 2017; Lundholm & Adolfsson, 2017; Kidman & Axelsson, 2017; Höglund & 
Engberg, 2017; Brädefors & Pettersson, 2018).  
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4. Teoretiskt ramverk  
 
Föreliggande kapitel tar upp det teoretiska ramverk som tillämpas i analysen av studiens 
resultat. Teorin utgår från de faser professorn och författaren John Kotter identifierar som 
grundläggande för att ta sig an en organisationsförändring. De svenska folkbibliotekens 
förberedelsearbete med GDPR kommer i den senare analysen (kapitel 6) att belysas utifrån 
dessa faser.  
 
4.1 Kotters åtta-fas-teori  
 
John Kotter är professor emeritus på Harvard Business School och expert och författare inom 
förändring och ledarskap. Kotters tankar kring framgångsrikt förändringsarbete är välanvända 
metoder (Harvard Business School, u.å).  
 
I boken Leda förändring från 1998 presenteras åtta faser relevanta för organisationers 
förändringsarbete. När Kotter anges i uppsatsen åsyftas konsekvent boken Leda förändring. 
För att undvika upprepning återges inte årtalet (1998) efter Kotters namn – däremot 
specificeras aktuell/a sida/sidor. Fasernas benämning (s. 28-29) har utformats enligt 
översättningen i boken Leda förändring (1998), med viss modifikation av uppsatsförfattarna, 
för att klargöra vissa otydligheter. Kotters åtta faser sammanfattas således som följer:  
 

• Angelägenhetsuppfattning  
• Vägledande koalition    
• Formulerad vision och strategi  
• Kommunikation av vision  
• Eliminering av hinder   
• Vikten av kortsiktiga framgångar  
• Ta ej ut segern i förskott  
• Cementering av förändring  

 
Faserna relaterar till en annan teoretiker inom organisationsförändring: Kurt Lewin. Kotters 
faser brukar betraktas som en utveckling av Lewins. Lewins teori bygger på tre faser: tina upp 
den nuvarande situationen, ta sig an den nya förändringen och, till sist, frysa förändringen. I 
relation till Lewins teori återkopplar fas ett till fyra i Kotters till upptiningsfasen. Fas fem och 
sex berör Lewins andra fas och Kotters sista fas hamnar i Lewins sista frysningsfas (Myers et. 
al, 2012). Brädefors och Pettersson (2018) anser emellertid att Lewins teori inte kan 
appliceras på radikala organisationsförändringar, vilket GDPR får anses vara. Likaså Kotters 
teori har vissa begräsningar (mer om detta i avsnitt 4.1.1 ”Teorins begräsningar”).  
 
Kotters teori har några år på nacken, men är trots detta alltjämt en metod som allmänt använts 
av organisationer som ett sätt att underlätta organisationsförändringen (Myers et al., 2012). I 
vår studie blir teorin förtjänstfull då den, enligt Myers et. al, 2012, identifierar de nycklar som 
kan utgöra tidiga utmaningar med en organisationsförändring. Folkbibliotekens GDPR- 
arbete, under förberedelsestadiet, kan således mycket väl ha präglats av de faktorer som 
Kotter urskiljer. Teorin blir likaledes adekvat då den behandlar det tidiga arbetet under 
organisationsförändringen, som är en utgångspunkt i uppsatsen.  
 
I föreliggande studie, som även fokuserar på pågående förändringsarbete, hålls emellertid inte 
samtliga åtta faser tillämpliga för analys. De fyra första faserna fokuserar på att lösa upp de 
redan fasta principerna i den inledande förändringsfasen. Fas fem till sju behandlar aspekter i 
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själva arbetet och i den sista, åttonde, fasen ska man se till att förändringen befästs och blir 
bestående (Kotter, s. 30). Enkätfrågorna, som studiens resultat bygger på, innehåller varken 
frågor kring delmål eller huruvida framgången tagits ut i förväg (fas sex och sju). Inte heller 
blir den åttonde fasen aktuell för studien då GDPR-arbetet fortfarande pågår och det därför i 
nuläget är omöjligt att tala om hur väl förändringen befästs.  
 
Emellertid blir fas ett till fem relevanta för folkbibliotekens förberedelser inför GDPR, då 
dessa berör arbetet med öppna upp för det nya. Enligt Kotter (s. 11) är svårigheter med 
organisationsförändringar oundvikliga. Många svårigheter kan emellertid förebyggas. Nedan 
följer en kortare beskrivning av dessa, i form av faserna redogjorts för ovan. Beskrivningar av 
de fem första, som är relevanta för denna studie, följer nedan.  

4.1.1 Fas ett – angelägenhetsuppfattning 
 
Den första fasen tar upp organisationers syn på hur angeläget de uppfattar förändringsarbetet. 
Problem kan uppstå då situationen inte upplevs som brådskande, utan man tror att 
förändringen kommer att hinna genomföras. Kotter (s. 12-13) menar att denna första fas ofta 
förbises eftersom den anses enkel, men att så inte är fallet i praktiken. Han betonar att många 
organisationers chefer underskattar svårigheterna med att motivera sina anställda och få dem 
att lämna sin komfortzon. Dessutom är det vanligt att chefer ansvariga för förändringen inte 
inser betydelsen av denna fas, eftersom tidigare förändringar fungerat bra vid brådska.  

4.1.2 Fas två – vägledande koalition 
 
Kotters (s. 13-15) andra fas handlar om vikten av en stark, vägledande koalition. Han belyser 
att ett lyckat förändringsarbete kräver att en vägledande koalition är involverad i och styr 
arbetet – detta kan exempelvis vara en utsedd grupp inom organisationen. En anledning till att 
detta ibland förbises är att organisationen kan sakna vana av samarbete mellan anställda och 
ledning. Om inte en vägledande koalition engageras i förändringen, kan förändringen omöjligt 
genomföras. Trots att framsteg i förändringens uppstart kan synas, kommer arbetet förr eller 
senare helt stanna av.  

4.1.3 Fas tre – formulerad vision och strategi 
 
Den tredje fasen, enligt Kotters modell (s. 15-16), utgår från att organisationen bör ha en 
formulerad vision och strategi för förändringen. Utan en tydlig vision för arbetet finns risken 
att eventuella efterföljande förändringar uppfattas som diffusa, vilket i förlängningen kan få 
konsekvensen att organisationen leds i fel riktning. En vision för förändringen bör kunna 
beskrivas på fem minuter – tar presentationen längre tid, bör den komprimeras och 
tydliggöras ytterligare.  

4.1.4 Fas fyra – kommunikation av vision 
 
Den fjärde fasen i Kotters (s. 17) modell åsyftar vikten av att förändringens vision 
kommuniceras tillräckligt. Kotter påvisar att visionen bör delges tydligt, och kommuniceras 
genom alla tillgängliga kanaler, för att organisationens anställda ska kunna ta till sig 
innebörden. Dessutom bör den vägledande koalitionen själva gå in för att införliva 
förändringen i syfte att ytterligare nå ut med budskapet om visionen – annars finns risken att 
organisationens personalstyrka inte uppfattar vikten av förändringen.  
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4.1.5 Fas fem – eliminering av hinder 
 
Kotters femte fas, gällande förändringsarbete, innebär att organisationen bör eliminera de 
hinder som står i vägen för den formulerade visionen och strategin. Kotter (s. 18) liknar detta 
vid en elefant som står i vägen för det nya arbetet. Ibland existerar elefanten enbart i en 
individs hjärna, men oftare i form av reella hinder. Exempelvis kan detta handla om att 
organisationens personal har begränsad kompetens, en chefs ovilja att leda förändringen, eller 
att organisationens interna struktur försvårar arbetet.  

4.2 Teorins begräsningar 
 
Kotters teori har emellertid begränsningar, som identifierats både i en artikel av Steven 
Appelbaum, professor i management, Sally Habashy, företagsekonom, Jean-Luc Malo, 
förbyggande rådgivare i arbetsmiljöfrågor och Hisham Shafiq (2012), företagsekonom och 
även av Myers et al. (2012). Appelbaum et al. lyfter fram teorins inflexibilitet som en sådan. 
Enligt Kotter (s. 31) bör faserna utföras i en viss ordning. Har man exempelvis inte tagit 
hänsyn till den första fasen, blir den andra vanskligare, eller rent av omöjlig, att 
implementera. Författarna menar att andra studier har visat att en organisation snarare bör ta 
avstamp i sin egen organisationskultur, istället för Kotters mer normativa angreppssätt. Myers 
et al. (2012) menar att risken för att processen blir för mekanisk och engagemanget för ytligt 
annars kan bli överhängande.  
 
Alla steg är inte heller relevanta för alla typer av förändringar. Omfattande förändringar, som 
byte av system, är ofta oåterkalleliga och detta gör steg sju och åtta överflödiga (Appelbaum 
et al., 2012). Att GDPR är en förändring av detta oåterkalleliga slag kan argumenteras för. 
Steg sju och åtta har, som sagt, utelämnats i denna studie – men snarare av anledningen att de 
behandlar förändringens befästande och inte själva förberedelsearbetet.  
 

4.3 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 
 
Kotters teoretiska modell över förändringsarbete är uppdelad i åtta faser (s. 11-18). I 
föreliggande studie blir enbart de fem första faserna aktuella, då de tre sista berör andra, eller 
senare, stadier i förändringsarbete än vad studien innefattar.  
 
De fem första faserna handlar om att skapa angelägenhetsuppfattning, vikten av vägledning, 
att arbeta utifrån en vision och strategi, att visionen och strategin kommuniceras samt att 
hinder på vägen elimineras. Viss kritik har riktats mot Kotters teori, till exempel att den är för 
stel i sin form och inte representerar verkligt förändringsarbete som är mer flexibelt och 
oförutsägbart. Teorin får emellertid anses utgöra god grund för föreliggande studie då den kan 
appliceras på ett pågående förändringsarbete.  
 
 
5. Metod  
 
I föreliggande kapitel presenteras hur studiens material samlats in, hur det analyserats samt 
aspekter kring population och bortfall. 
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5.1 Forskningsobjekt och insamlingsmetod 
 
Studiens forskningsanspråk är att nå kunskap om en hel grupp – dessa undersökningar kallas 
för totalundersökningar. Vid totalundersökningar utgår man inte från ett urval, utan från 
populationen. Populationen är alltså den grupp studien avser uttala sig om (Eliasson, 2013). 
Studiens population är således huvudbiblioteken i varje svensk kommun, vilket kan tyckas 
vara en intressant grupp att studera utifrån möjligheten att måla upp en någorlunda 
helhetsbild. 
 
Föreliggande studies resultat baseras på primärdata, alltså att datan samlas in för första 
gången och är specifik för denna undersökning (Lantz, 2011). Datan bygger vidare på svar 
från ett enkätformulär, som har distribuerats via internet. Webbenkäter är enligt Martyn 
Denscombe (2016), professor emeritus inom affärsjurik, den mest använda formen av 
surveyundersökningar på internet. Alan Bryman (2012), professor inom organisations- och 
samhällsvetenskap, Denscombe (2016), Oscar Hultåker (2012), doktor i ekonomi, Annika 
Eliasson (2013), doktor i sociologi, och Björn Lantz (2011), docent i ekonomisk analys, lyfter 
alla fram webbenkäters tillgänglighet samt deras kostnadseffektivitet som framgångsfaktorer 
för metoden. Utöver dessa kommer enkäten med en rad andra fördelar: tidsbesparande, 
effektiv datahantering, att de möjliggör geografisk spridning samt miljövänligheten, med 
tanke på att papper och resor ej blir aktuella (Denscombe, 2016). Bryman (2012) belyser även 
att enkätbaserade studier gynnas av att ingen intervjuare närvarar vid respondenternas 
besvarande, då detta kan medföra att respondenterna stressas, eller tror sig läsa in vad 
intervjuaren ”vill” att de ska svara och därmed anpassar sitt svar. Vid en enkätbaserad studie 
kan det därmed sägas att respondenterna i större utsträckning besvarar frågor utifrån sin egen 
uppfattning.  
 
Vidare menar Bryman (2012) att enkäter är en insamlingsmetod som passar sig när man vill 
nå ett urval från ett större geografiskt område – både vad gäller räckvidd (hur många man 
faktiskt kan nå) samt vad gäller tidsaspekten. Denna metod passar studien, då den avser 
omfatta alla huvudbibliotek i hela Sverige. Även för respondenterna kan tidsaspekten i 
enkätmetoden vara en fördel – personen som svarar på enkäten är inte lika bunden till att 
svara under en viss tid, eller i ett visst tempo, utan är friare att bestämma själv. Studiens 
webbenkät utgår vidare från Denscombes (2016) tre processdelar: design, distribution och 
datainsamling.   

5.1.1 Design 
 
Webbaserade verktyg kan tillhandahålla adekvata mallar, som hjälper med enkätdesignen 
(Denscombe, 2016). Studiens enkät utformades med hjälp av webbverktyget Google 
Formulär. Oscar Hultåker (2012) lyfter fram att webbenkäter underlättar för analys då alla 
svar registreras på samma plats.  
 
Studiens enkät består av åtta frågor, med möjlighet till en egen kommentar eller reflektion av 
svarande respondent, med avslutningen ”Vill du lägga till något?” Fråga tre består av a och b, 
och fråga sju består av a, b och c. Svarar man ”Nej” på sju a, kan man direkt gå till fråga åtta. 
I tre av frågorna, fråga fem, sex samt sju b och c, kan man välja mer än ett alternativ.  
 
I övrigt består enkäten av stängda frågor, med möjlighet för respondenterna att själva lägga 
till ett alternativ under punkten ”Annat”. Fördelar med stängda frågor är att de underlättar 
kodningen. Svaren är därtill lättare för forskaren att jämföra, och frågorna enklare för 
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respondenten att besvara (Bryman, 2012). Alldeles i början, innan frågorna, beskrivs 
uppsatsförfattarna kort, studiens syfte samt hur lång tid enkäten hålls öppen.  
 

5.1.2 Distribution 
 
Denscombe (2016) menar att steget efter själva utformandet är att distribuera enkäten. Studier 
i mindre skala använder sig i regel av specifika deltagare som särskilt valts ut. Deltagarna kan 
sedan kontaktas via e-post, sms, sociala medier et cetera, med adress där enkäten nås. 
Hultåker (2012) menar att webbenkäter med fördel används då man vill nå respondenter med 
e-postadresser man redan känner till.  
 
Studiens webbenkät distribuerades till 290 folkbibliotek, via varje huvudbiblioteks e-
mailadress som fanns på respektive kommuns officiella webbsida. Fyra bibliotek saknade 
email-adress – dessa kontaktades istället via ett kontaktformulär som stod utskrivet på 
hemsidan. Samma meddelande sändes ut i både mail och kontaktformulär. Huruvida 
kontaktformuläret gjorde att mailet av olika skäl inte nådde dem går inte att svara på då 
enkäterna besvarades helt anonymt. I mailet/kontaktformuläret bifogades en direktlänk (URL) 
som tog respondenten till enkäten. Denscombe (2016) framhäver att hyperlänkar underlättar 
besvarandet för respondenten och därmed gynnar studien. Mailet innehöll även en kortare 
beskrivning av studien samt av uppsatsförfattarna.  
 
Respondenterna gavs en svarstid på två veckor. När halva tiden gått skickades ett 
påminnelsemail ut till samtliga bibliotek. Även de som redan besvarat enkäten fick en 
påminnelse, eftersom respondenternas anonymitet eliminerar möjligheten att endast påminna 
de respondenter som vid denna tidpunkt ännu inte besvarat enkäten. Under de två veckor som 
enkäten hölls öppen genererade den 182 svar. Detta ger en svarsfrekvens på 63 procent, vilket 
enligt Bryman (2012) får ses som acceptabel nivå. Jan Trost (2012), professor i sociologi, 
menar att man ofta får räkna på svarsfrekvens mellan 50 och 75 procent vid 
enkätundersökningar. 

5.1.3 Datainsamling 
 
Eftersom enkäten utformats i Google Formulär har även en sammanfattning presenterats på 
samma plattform. Samtliga enkätsvar redovisas sammanfattade i diagram och tabeller på 
webbplatsen, vilket enligt Denscombe (2016) kan vara användbart för analys. Dessutom finns 
möjligheten att studera resultaten för varje enskild enkät.  
 
De enkätsvar som genererats har vidare, enligt Denscombes (2016) rekommendationer, 
exporterats till en Excel-fil för att få en tydligare överblick och underlätta analys av resultatet. 
I samma Excel-fil presenteras datumet och tidpunkten då respondenten skickat in sina svar. 
Utifrån detta resultat har egna diagram, för studiens resultat- och analysdel, skapats. 

5.1.4 Pilotenkät 
 
För att undersöka om enkätfrågorna var utformade på ett sätt som för respondenterna 
upplevdes lätt att förstå och enkelt att besvara, genomfördes två pilotenkäter. Enligt Bryman 
(2012), Göran Ejlertsson (2005), professor i folkhälsovetenskap, och Lantz (2011) är detta ett 
passande tillvägagångssätt då man vill få förståelse för om respondenterna uppfattar 
enkätfrågorna på det sätt som avsetts, vilket i sin tur ökar studiens validitet. Enligt författaren 
är en pilotenkät dessutom ett bra verktyg för att få insikt i om några svarsalternativ fattas.  
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Den första pilotenkäten besvarades av uppsatsförfattarnas vänner, även detta i linje med 
Ejlertssons (2005) resonemang. Efter denna enkät gjordes ett antal mindre förändringar – till 
exempel formulerades en av frågorna om för att bli lättare för respondenterna att förstå och 
besvara. Ejlertsson lyfter även fram att den andra, och sista, pilotenkäten bör besvaras av en 
målgrupp som ligger nära den för studien tänkta målgruppen. Eftersom syftet med studien är 
att nå kunskap om hur alla svenska kommuners huvudbibliotek förbereder sig inför GDPR 
kunde pilotenkäten inte skickas till ett folkbibliotek. Således fick en bibliotekarie vid ett 
svenskt högskolebibliotek besvara den andra pilotenkäten. Denna bibliotekarie kan anses 
ligga nära den tänkta målgruppen för studien, enligt Ejlertssons tycke. Efter besvarandet från 
denna respondent lades några svarsalternativ till i enkäten, och dessutom specificerades det 
ännu tydligare att två av enkätfrågorna bara behövde besvaras om respondenten svarat ”Ja” på 
en tidigare fråga. Därefter skickades den slutgiltiga enkäten ut till de 290 bibliotek som utgör 
studiens population och forskningsobjekt. 
 

5.2 Analysmetod 
 
Enkätsvaren har analyserats genom en kvantitativ innehållsanalys, som presenteras nedan. 
Vidare berörs aspekter av analysen som kodning och operationalisering. 

5.2.1 Kvantitativ innehållsanalys 
 
Kvantitativa metoder är adekvata när man vill sätta siffror på undersökningsmaterialet samt 
säga någonting om en större grupp. Metoden lämpar sig väl när man avser mäta, med 
Eliassons (2013) ord, ”på bredden” (s. 30). Man kan även uppskatta hur allmänna vissa 
förhållanden, eller dylikt, är inom gruppen som undersöks (Eliasson, 2013), samt vilka 
skillnader som kan skönjas (Bryman, 2012). Bryman poängterar emellertid att kvantitativ 
forskning är mer än bara siffrorna.   
 
Med kvantitativ innehållsanalys ämnar forskaren analysera texter eller dokument genom att 
omvandla materialet till kvantifierbart innehåll, i redan förutbestämda kategorier. Detta bidrar 
till att sättet på vilket analysen utförs gör att den blir systematisk och replikerbar (Bryman, 
2012). Studien bygger på en kvantitativ metod – emellertid med inslag av kvalitativ karaktär. 
Den mer öppna punkten ”Vill du lägga till något?” har ett kvalitativt anspråk, då dessa inte 
ingår i någon av frågorna och således inte heller i någon förvald kategori.    
 

5.2.2 Kodning och operationalisering 
 
Kodning, eller tematisering, är nödvändig för att kunna dra slutsatser från en innehållsanalys. 
Det kodningsschema som upprättas bör bestå av förbestämda koder och kategorier, där 
koderna sorteras in under kategorierna. Utifrån detta kodningsschema tematiseras 
undersökningsmaterialet inför analys (Bryman, 2012). Ett välformulerat och strukturerat 
kodningsschema, menar Eliasson (2013), ger fördelar för studien eftersom det underlättar och 
effektiviserar ”efterarbetet”, alltså det arbete som kvarstår efter datainsamlingen.  
 
Föreliggande studie har använt tillvägagångssättet operationalisering som kodning. Med 
operationalisering lyfts begrepp ur teorin, som utgör fokus i undersökningen. Genom att 
operationalisera de teoretiska begreppen görs de kvantifierbara, alltså mätbara. Att begreppen 
blir mätbara, gör i sin tur att de blir möjliga att undersöka. Begreppen skapar ramen för det 
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som avses studeras. Genom att operationalisera undersökningen ökar dess reliabilitet (mer om 
begreppet reliabilitet under nästkommande punkt), då det finns möjlighet att kontrollera hur 
undersökningen kopplas till teorin (Eliasson, 2013). 
 
Studiens operationalisering har skett genom att en, flera, eller delar av en enkätfråga 
(undersökningen) kopplats till Kotters begrepp (teorin). Till detta ingår även en kortare 
förklaring av vad som kännetecknar begreppen, i linje med Eliassons inrådan. 
Operationaliseringen har renderat följande modell: 
 

 

  Tabell 2. Operationalisering av Kotters begrepp.  
 
Vad gäller respondenternas egna bidrag, under punkten ”Annat” (som ingår i varje fråga) har 
dessa enbart kodats efter Kotters faser, och inte utifrån frågorna i sig. Detta val har gjorts då 
dessa svar inte alltid håller sig inom frågans tema. Respondenternas egna alternativ har 
således utlästs fristående från frågan. Samma princip har applicerats på kommentarerna som 
ingår i den avslutande punkten ”Vill du lägga till något?”. Vissa kommentarer från 
respondenterna har bedömts ligga utanför enkätens syfte och således inte kodats. Exempel på 
sådana är ”Svar från bibliotek X” samt synpunkter på formuleringar i enkäten.    
 
Operationaliseringen utfördes i tre steg för att öka interbedömarreliabiliteten. Med 
interbedömarreliabiliteten avses det att olika personer, kodare, ska vara överens om hur ett 
visst begrepp kodas (Bryman, 2012). I det första steget förde uppsatsförfattarna på egen hand 
samman enkätfrågorna med passande teoretiskt begrepp. Därefter jämfördes respektive 
kodares resultat för att se hur väl de stämde överens. De uppvisade endast små skillnader som 
det därefter resonerades kring. I det sista steget var uppsatsförfattarna överens och kunde nå 
en sammanställning som båda fann tillfredsställande. Kommentarerna under ”Annat” samt 
”Vill du lägga till något?” kodades separat från svaren i de stängda svarsalternativen, men 
enligt exakt samma princip, för att även här öka interbedömarreliabiliten.  
 

5.3  Studiens tillförlitlighet 
 
Följande avsnitt tar upp vilka olika aspekter som beaktats för att öka studiens tillförlitlighet.  
 

 
Angelägenhetsuppfattning 

 
Hur stor angelägenhet som uppfattas 

av organisationen 

 
Fråga 1, 2, 3a, 3b, 4 och 

delar ur fråga 6 
  

  
Vägledande koalition 

 
I vilken utsträckning vägledning 

förekommit  

 
Delar ur fråga 5 

  
Formulerad vision och 

strategi  

 
Har det funnits en vision? 

 
Delar ur fråga 5 samt 

fråga 8 

  
Kommunikation av vision 

 
Har visionen kommunicerats? 

 
Delar ur fråga 5  

  
Eliminering av hinder 

 
Hinder under arbetet 

 
Delar ur fråga 6 samt 
fråga 7a, 7b och 7c 
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5.3.1 Standardisering och strukturering 
 
Standardisering och strukturering är, enligt Trost (2012) två högst relevanta begrepp för en 
enkätbaserad studies tillförlitlighet. En hög standardisering innebär att alla enkätfrågor är 
samma och, till skillnad från exempelvis intervjuer, inte påverkas av situationen då 
respondenten besvarar frågorna. Därmed förekommer ingen variation – alla enkätfrågor och 
svarsalternativ är likadana för samtliga respondenter. En hög standardisering är önskvärd för 
majoriteten av alla studier, eftersom det möjliggör jämförande av resultatet (Trost, 2012).  
 
Strukturering behandlar studiens konstruktion. Trost (2012) belyser att man vanligtvis talar 
om strukturering på två olika sätt: det ena berör frågornas struktur, och det andra strukturen 
hos hela enkäten. En strukturerad enkät bör således följa ett tydligt mönster och inte blanda 
flera ämnen. Då en enkät med strukturerade frågor åsyftas, innebär detta att enkätfrågorna har 
stängda svarsalternativ, och således att de inte lämnar någon större möjlighet för variation i 
resultatet.  
 
För att stärka standardisering och strukturering har denna studie utgått från Trosts (2012) 
rekommendationer. Samma enkät har sänts till samtliga respondenter vid samma tidpunkt. 
Likt Trost understryker har det dock varit omöjligt att se till att alla respondenter som 
besvarat enkäten genomfört detta under samma förhållanden. En svarsstandardisering kan 
praktiskt taget aldrig vara hög, eftersom respondenterna själva bestämmer när eller om de vill 
besvara enkäten. Studiens strukturering är hög eftersom enkäten berör ett tydligt ämne och är 
sorterad efter formulerade teman. Eftersom enkäten bygger på stängda frågor är även 
enkätfrågorna strukturerade. 

5.3.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitetsbegreppet syftar till huruvida undersökningen är tillförlitlig eller ej –  att om den 
skulle replikeras (upprepas), skulle den ge samma resultat. I kvantitativa studier ska man 
försäkra sig om att mätningarna utförts på samma sätt. Ur praktisk vetenskaplig synpunkt ska 
undersökningens data och metod kunna kontrolleras – annars kan slutsatsernas trovärdighet i 
förlängningen ifrågasättas. Måtten av reliabilitet bedöms av hur och hur noga mätningarna 
utförts och bearbetats, samt hur detta redovisas (Eliasson, 2013). Eliasson punktar upp några 
sätt hur man kan öka reliabiliteten. Dessa har legat till grund för att stärka studiens reliabilitet. 
 

• Arbeta med en, eller flera, viktig/a variabel/variabler genom att mäta den/dem på 
olika sätt.  

I enkätfrågorna återkommer begreppet ”förberedelser”, som är centralt i denna studie, i en rad 
olika frågor. På detta sätt undersöks samma begrepp på en rad olika sätt. 

• Förbered undersökningen väl – i synnerhet i studier där man inte jobbar ensam. 
Alla undersökningens steg har planerats, förberetts och utförts tillsammans och i samförstånd 
författarna emellan. Scheman och ramar har skapats för enkätens distribuering och insamling, 
samt bearbetning och analys.  

•   Kontrollera den kvantitativa datan när den registreras så att allting matas in rätt. 
Under tiden enkätsvaren kom in granskades de så att svaren i så stor utsträckning som möjligt 
stämde överens med vad den gällande frågan sökte undersöka (mer om detta under validitet).  
 
Eliasson menar att ju högre reliabilitet en studie har, desto bättre blir dess förutsättningar för 
att även nå hög validitet.   
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5.3.3 Validitet 
 
Validitet behandlar huruvida studien undersöker, eller mäter, de variabler den avser mäta. En 
hög validitet förutsätter att studiens reliabilitet är hög, eftersom validiteten aldrig kan vara 
bättre än reliabiliteten. Hög standardisering och strukturering bidrar även till en högre 
validitet. För att höja undersökningens validitet, menar Eliasson (2013), bör forskaren tydligt 
räta ut de frågeställningar man vill besvara för att undvika att samla in onödig information.  
 
Denna studie har, i enlighet med Eliassons rekommendationer, utgått från det teoretiska 
ramverket i sin operationalisering för att öka validiteten. För att uppnå en hög validitet, menar 
Eliasson, bör studiens operationella definitioner av de begrepp som avses mätas, ligga så nära 
studiens teori som möjligt. Detta rekommenderas eftersom studiens resultat analyseras med 
hjälp av det teoretiska ramverket. Eftersom denna studies operationella definitioner av 
begrepp formulerats helt utifrån Kotters (1998) teori, kan denna punkt anses uppfylld.  
 
Utöver detta har studiens enkätfrågor noggrant granskats till att stämma överens med 
forskningsfrågorna, för att kontrollera att rätt faktorer mäts. Dessutom har uppsatsförfattarna 
kontinuerligt, under tiden enkätsvaren inkommit, studerat datan för att säkerställa att 
respondenternas svar i största möjliga utsträckning överensstämde med studiens syfte och 
frågeställningar. Enligt Bryman (2012) ökar validiteten även av att alla frågor ifyllts i de 
besvarade enkäterna, vilket är fallet i denna studie.  

5.3.4 Bortfall 
 
Bortfallsanalys blir relevant i de fall det blir ett bortfall från urvalsramen (Lantz, 201I). 
Föreliggande studie utgår inte från ett urval, utan från en hel population. Därtill kan det inte 
sägas särskilt mycket om de bibliotek som inte besvarade enkäten. Enligt Abraham 
Oppenheim (1992), författare till metodboken Questionnaire design, interviewing and attitude 
measurement, kan det i sådana fall vara lämpligt att helt enkelt konstatera att undersökningen 
kom med ett visst bortfall, och att resultatet således både kan vara en underdrift eller en 
överdrift, och problematiskt att generalisera.   
 
Enkäten vi skickade ut till studiens population, 290 huvudbibliotek i varje svensk kommun, 
genererade 182 svar. Detta ger ett bortfall på 108 bibliotek – 37 procent. En påminnelse 
skickades till samtliga bibliotek när det förlöpt en vecka sedan enkätens distribution samt 
återstod en vecka av besvarandet. Enligt Lantz (2011) är detta ett sätt reducera bortfallet. En 
påminnelse skickades ut till samtliga bibliotek, då det inte framgick vilka som svarat eller ej. 
Efter påminnelsen, resterande tid som enkäten hölls öppen, inkom ytterligare 48 svar.    
 

5.4 Etiska överväganden 
 
För att uppfylla Vetenskapsrådets (u.å) krav på god forskningsetik har deras fyra 
rekommendationer tagits i beaktning: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Respondenterna informerades, dels genom ett meddelande i samband med enkätdistributionen 
och dels via en kortare inledning i själva frågeformuläret, om enkätens och undersökningens 
syfte. Med förbehållet att utförlig information givits enligt det första kravet ”kan det 
individuella samtycket anses ha lämnats när enkäten returneras ifylld” (Vetenskapsrådet, u.å, 
s.9). Vidare, enligt Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav, instruerades respondenterna om att 
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enkäten besvarades helt anonymt. Nyttjandekravet uppfylldes genom att det skriftligen 
informerades om att enkätsvaren enbart används till undersökningen.  
 

5.5 Metodologiska reflektioner 
 
Enkätmetoden har, utöver de fördelar som tidigare nämnts, vissa baksidor. En av dessa, vilken 
Bryman (2012) framhåller har mycket stor betydelse för en studie, är att svarsfrekvensen 
tenderar att bli lägre vid en studie baserad på enkätsvar jämfört med en likvärdig 
intervjubaserad studie. Detta är problematiskt eftersom en låg svarsfrekvens medför risken att 
resultatet inte blir representativt för hela urvalet. Enligt Bryman kan detta sättas i samband 
med att respondenter vid enkätbaserade intervjuer inte har samma möjlighet att ställa frågor 
till, eller be om en förklaring från, forskaren, som vid en strukturerad intervju. Som ramverk 
listar Bryman 60 till 69 procent som en acceptabel svarsfrekvens, medan under 50 procent 
inte anses acceptabelt och över 85 procent är utmärkt.  
 
Vidare menar Bryman (2012) att en annan baksida av enkätmetoden är att det inte finns någon 
möjlighet att veta vem som, eller förhindra att någon opassande, besvarar enkäten. För att 
motverka denna risk, menar Bryman, kan man bli tvungen att lösenordsskydda enkäten. Även 
Hultåker (2012) förespråkar lösenordsskyddade enkäter, då han belyser att en enkät där 
respondenten inte behöver fylla i ett användarnamn och lösenord riskerar att besvaras av 
samma respondent flera gånger. Denna studie har dock tvingats avstå från en 
lösenordsskyddad enkät, då detta krävs för att respondenterna ska förbli anonyma. 
Användarnamn och lösenord kunde inte delas ut eftersom detta skulle medföra möjligheten att 
se vilken respondent som lämnat vilket enkätsvar. Att endast lösenordskydda enkäten, utan 
krav på användarnamn, tillåts därtill inte av Google Formulär. 
 
Kritik som kan riktas specifikt mot denna studies metod är det faktum att enkäten distribuerats 
till de e-postadresser som listats på bibliotekens webbsida, och inte direkt till en enskild 
individ. Att e-postadressen som mottog enkäten tillhör hela biblioteket, och inte en specifik 
person, medför således att de personer som mottagit mailet kan antas ha olika positioner inom 
organisationen. Detta kan problematiseras eftersom dessa personers olika befattning i 
biblioteket medför olika stora kunskaper i studiens ämne. Anledningen till att beslutet att ändå 
distribuera enkäten på detta sätt, baseras på den tidsgräns och de resurser studien har – det 
vore ett alltför omfattande arbete att söka upp de personer som vore bäst lämpade som 
respondenter vid alla 290 bibliotek. Dessutom kan det antas att personer med olika yrkestitel 
på biblioteken är bäst lämpade att svara, och det är således omöjligt att veta vem i bibliotekets 
personal enkäten borde sändas till. Genom att distribuera enkäten till bibliotekets ”allmänna” 
e-postadress, kan bibliotekspersonalen själva bestämma vem som är bäst lämpad att besvara 
enkäten.  
 
6. Resultat och analys  
 
I föreliggande kapitel presenteras och analyseras svaren från enkätfrågorna. Som grund för 
analysen ligger de fem första faserna i Kotters åtta-fas-teori, angående 
organisationsförändringar. Kotters fem första faser utgör även kapitlets underrubriker och 
även i detta kapitel åsyftas boken Leda förändring, från 1998, vid hänvisningar till Kotter.   
 
Diagram över enkätsvaren implementeras, som en del av resultatredovisningen. Diagrammen, 
både i form av stapel- och cirkeldiagram, är utformade enligt variabeltyperna: kvotvariabel, 
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intervallvariabel, ordinalvariabel och nominalvariabel. Tre av variabeltyperna, kvot-, ordinal- 
och nominalvariabel, har identifierats i enkätfrågorna. Kvotvariabler går att rangordna, mäts 
med siffror och ”säger något om storleksförhållandena mellan svaren” (Eliasson, 2013, s. 38). 
Ordinalvariabler går att rangordna, men säger ingenting om avståndet mellan 
svarsalternativen. Nominalvariabler går inte att rangordna (Eliasson, 2013). I 
stapeldiagrammen är y-axeln antal bibliotek.   
 
I de diagram som redovisar kvot- och ordinalvariabler är svarsalternativen rangordnade efter 
exempelvis längst tid först eller ”bäst” först. I frågor där svarsalternativen går att rangordna, 
det vill säga kvot- och ordinalvariabler, anges även antalet respondenter som valt ”Annat”. I 
diagrammen med nominalvariabler redovisas svaren med alternativet som flest valt först, utan 
”Annat” då dessa är flervalsfrågor.  
 

6.1  Angelägenhetsuppfattning  
 
Kotters inledande fas, angelägenhetsuppfattningen berör vikten av att organisationen uppfattar 
situationen – förändringsarbetet – som angelägen, och gärna lite brådskande.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Under hur lång tid bibliotekens GDPR-arbete pågått. Eftersom svaren är kvotvariabler är 
svarsalternativen rangordnade efter tid, med längst tid först. 
 
I enkäten berör fyra frågor bibliotek och GDPR utifrån tidsaspekten. Av 182 svarande 
huvudbibliotek uppger 70 stycken (drygt 38 procent) att GDPR-arbetet påbörjats någon gång 
under de senaste sex månaderna. 63 stycken (knappt 35 procent) svarar att arbetet hållit på i 
sex månader, och 35 stycken (nästan 20 procent) har förberett sig under ett års tid. I övrigt är 
det sju stycken (nästan fyra procent) som jobbat med GDPR under ett och ett halvt år och ett 
svarande bibliotek (0,5 procent) har arbetat med GDPR under två år.  
 
Det kan utläsas att sammanlagt 73 procent anger att GDPR-arbetet pågått i sex månader eller 
kortare. Utifrån Kotters (s. 43) synsätt kan detta tyda på att biblioteken inte uppfattat en 
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särskilt hög angelägenhet. Anledningar till detta kan vara att aspekter av förändringsarbete 
både kan överskattas och underskattas, menar Kotter. Man kan överskatta hur stor förändring 
det faktiskt är möjligt att driva igenom i en organisation, som det omfattande GDPR-arbetet 
kan vara ett exempel på. Emellertid har organisationer, just vad gäller GDPR, inte något val. 
Det som kan underskattas är hur svårt det kan vara att få personalen ur sin komfortzon, hur 
mycket tålamod som krävs samt arbetets omfattning (s. 13) Andra skäl till att 
angelägenhetsuppfattningen uteblir kan vara att man inte ser någon kris (s. 52) eller inte 
upplever förändringsarbetet som särskilt brådskande. Dessa kan generera svårigheter i arbetet 
(s. 13) och vara möjliga förklaringar till varför biblioteken påbörjat GDPR-arbetet först under 
det senaste halvåret.  
 
Då enkätsvaren inte ger vidare insyn i anledningar kring valet av tidpunkt för arbetets start, 
ger en rad fritt skrivna kommenterar under ”Annat” viss inblick. Angelägenheten hos vissa 
bibliotek tycks mycket riktigt ha saknats. En respondent ger uttryck för att arbetet, som ”just 
börjat”, kommer att bli mycket intensivt då förberedelserna sattes igång sent. En rad liknande 
röster av detta slag hörs i enkätsvaren. En annan respondent skriver att de inte börjat än och 
en annan att: ”Arbetet kommer att fortsätta långt efter maj 2018”. Tidsaspekten berörs även 
uttryckligen i enkäten som en svårighet biblioteken mött i förberedelsearbetet. (se Figur 11). 
”Att hinna med” är nämligen alternativet näst flest respondenter valt – 79 stycken (drygt 43 
procent).  

 
 

Figur 3. Hur biblioteken har fördelat GDPR-förberedelserna under den tid som gått sedan lagen  
fastställdes april 2016. Svarsalternativen är ordinalvariabler och redovisas efter tid och intensitet,  
med längst tid och högst intensitet först.  
 
Vidare uppger 70 av 182 respondenter (drygt 38 procent) att arbetet med GDPR varit mer 
intensivt mot slutet. 63 bibliotek (knappt 35 procent) svarar att arbetet varit mycket intensivt 
mot slutet, i kontrast mot de 22 respondenter (drygt tolv procent) som uppger att arbetet med 
förberedelserna inför GDPR varit relativt jämnt fördelat över perioden. Därtill uppger sju 
respondenter (nästan fyra procent) att arbetet varit mer intensivt runt mitten, medan tre 
stycken (knappt två procent) svarar att förberedelserna varit helt jämnt fördelade över hela 
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perioden. Två bibliotek (drygt en procent) uppger att arbetet varit mer intensivt i början. Inget 
bibliotek har valt ”Mycket intensivt i början”.  
 
Även detta kan kopplas till angelägenhetsuppfattningen (Kotter, s. 43-58). En högre grad av 
denna hade potentiellt inneburit att fler respondenter kunnat uppge att förberedelserna varit 
mer jämnt fördelade, eller måhända mer intensiva i början.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Hur biblioteken upplevde GDPR-förberedelserna vid processens början. Eftersom svars- 
alternativen är ordinalvariabler ordnas de enligt ”bäst” först.  
 
63 av de 182 (nästan 35 procent) svarande huvudbiblioteken uppger att förberedelserna i 
början av processen var under kontroll. På samma fråga svarar 62 stycken (drygt 34 procent) 
att de upplevde processen som tuff men möjlig, medan 28 (drygt 15 procent) uppger att det 
upplevdes som näst intill omöjligt. Vidare svarar sex respondenter (drygt tre procent) att 
förberedelserna i början upplevdes som smidiga, med få problem, och sex stycken (drygt tre 
procent) uppger att inga problem över huvud taget upplevdes. Detta kan jämföras med hur 
respondenterna har upplevt förberedelserna mot slutet av processen, vilket åskådliggörs i 
följande diagram:  
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Figur 5. Hur biblioteken upplevde GDPR-förberedelserna vid processens slut. Då svaren är  
ordinalvariabler ordnas de enligt bäst först.  
 
I slutet av processen uppger 82 av 182 respondenter (drygt 45 procent) att förberedelserna 
upplevdes som tuffa, men möjliga. 73 bibliotek (drygt 40 procent) svarar att de upplevde 
förberedelserna som under kontroll. Nio respondenter (nästan fem procent) anser att få 
problem fanns och att det var smidigt, och fyra stycken (drygt två procent) svarar att de 
upplevt förberedelserna som näst intill omöjliga. Två bibliotek (drygt en procent) uppger att 
de inte haft några problem över huvud taget.  
 
Kotter (s. 52-53) menar att det, trots att en viss uppfattning av brådska är nödvändig för att 
sätta igång, är viktigt att organisationen inte väntar med arbetet till elden bryter ut. Detta tycks 
de flesta biblioteken undvika då en noterbar skillnad tycks ligga i antalet som upplevde 
processen som näst intill omöjlig, i början kontra på slutet. Cirka 15 procent i början och 
nästan fem procent ger en förändring på ungefär tio procentenheter, och kan tolkas som att en 
del frågetecken rätats ut. Under punkten ”Annat” svarar en respondent att upplevelsen i början 
var att arbetet var ”kaos”. Samma respondent uppger därefter att det mot slutet känts ”Tufft, 
men möjligt”. Det som uppfattas som helt omöjligt, eller ”kaos”, i början tycks således ha 
blivit klarare under arbetets gång. 
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Figur 6. I vilken utsträckning biblioteken prioriterat GDPR. Svaren är ordinalvariabler och ordnas  
enligt ”bäst” först.  
 
På frågan som berör GDPR:s prioritet på biblioteken, svarar 70 respondenter (drygt 38 
procent) att den nya lagen fått ganska hög prioritet, medan 49 (nästan 27 procent) uppger att 
den inte fått särskilt hög prioritet. 45 respondenter (nästan 25 procent) menar att GDPR fått 
hög prioritet. Åtta (nästan fem procent) uppger att frågan fått högsta prioritet och tre 
respondenter (nästan två procent) uppger att den fått lägsta prioritet. Resultatet från denna 
enkätfråga påvisar således en stor spridning hos de svarande biblioteken. Svarsalternativen 
”Inte särskilt hög prioritet” och ”Hög prioritet”, som bör anses vara varandras motsatser, 
skiljer sig mycket lite från varandra med 49 respektive 45 svar. Flest respondenter uppger 
dock att förberedelserna inför GDPR fått ”Ganska hög prioritet” – det svarsalternativ som 
ligger i mitten på skalan.   
 
Att svarsalternativet ”Ganska hög prioritet” är det flest respondenter valt kan, enligt Kotters 
(1998) teori, tyda på att man inom organisationen har en relativt hög 
angelägenhetsuppfattning (s. 43-58). En sådan uppfattning är av yttersta vikt för att lyckas 
med förändringsarbete. Då en högre angelägenhet uppfattas bland organisationens 
medarbetare är chansen större att fler åtgärder vidtas, och att förändringen får högre prioritet i 
den dagliga verksamheten. De åtta respondenter som uppger att förberedelserna inför GDPR 
fått högsta prioritet kan därmed, med angelägenhetsuppfattningen i åtanke, anses ha ett 
försprång i förändringen.  
 
Alternativet som näst flest valt (nästan 30 procent), ”Inte särskilt hög prioritet”, kan således 
förklaras av att dessa bibliotek inte haft hög angelägenhetsuppfattning gällande GDPR. Även 
andra förklaring, som Kotter inte berör under angelägenhetsfasen, kan vara sådant som 
ekonomi eller resurser. Detta har en respondent framfört när hen skrev: ”Vi har pga låg 
bemanning och annat mer akut arbete varit tvungna att skjuta upp arbetet med GDPR”.  
 
Angående svårigheter i arbetet (se Figur 11) svarar 26 respondenter (drygt 14 procent) att det 
funnits svårigheter med att motivera medarbetare till förändringen. Även detta kan, enligt 
Kotter (s. 13), bero på låg angelägenhetsuppfattning. Att inte känna någon påtaglig ”kris” med 
förändringsarbetet kan i många fall leda till att motivation saknas, eftersom man inte upplever 
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att förändringen är nödvändig eller behöver bli klar inom en snar tidsram. Om medarbetarna 
saknar angelägenhet, kan ledningen uttrycka vilka argument eller utföra vilka påtryckningar 
som helst utan att arbetet utförs, eftersom medarbetarna inte ser någon anledning att prioritera 
arbetet. Angelägenhetsuppfattningen är grundläggande för att de anställda över huvud taget 
ska intressera sig för förändringsarbetet.  
 

6.2 Vägledande koalition 
 
En vägledande grupp som leder förändringsarbetet är att största vikt, enligt Kotter (s. 59). I 
avsnittet har även annan typ av vägledning räknats in.  
 

   
Figur 7. Folkbibliotekens GDPR-förberedelser, med fokus på vägledning. Svarsalternativen är  
nominalvariabler och ordnas efter flest antal svar. Därtill är de utbrutna ur en fråga med fler  
svarsalternativ (se operationaliseringsmodellen – tabell 2).        
 
Angående de förberedelser som genomförts inför implementeringen av GDPR, med fokus på 
någon typ av vägledning, uppger 84 av 182 respondenter (drygt 46 procent) att de utsett en 
intern person med huvudansvar för GDPR-relaterade frågor. 44 svarande (nästan 25 procent) 
uppger att en intern projektgrupp tillsatts. Således är de bibliotek som tillsatt en person med 
ansvar för GDPR-relaterade frågor näst intill dubbelt så många som de som utsett en intern 
projektgrupp. En relativt stor skillnad kan följaktligen sägas finnas i de olika bibliotekens val 
av att tillsätta ansvarig personal. Därtill har 45 bibliotek (nästan 25 procent) tillsatt ett 
dataskyddsombud, vilket innebär att fler litar till en enskild, ansvarig person.  
 
Kotter framhåller betydelsen av att samarbeta som grupp för att effektivt leda en förändring. 
Han hävdar att ”det måste alltid finnas en stark vägledande koalition” (s. 59). Enkätsvaren kan 
tyda på att de 44 respondenter som utsett en projektgrupp, bedömt en grupp som den bästa 
vägen att ta. Det kan även tolkas som att dessa bibliotek insett att ingen individ ensam kan ta 
sig an ett omfattande förändringsarbete.  
 
Nästan 25 procent har, som nämnt, tillsatt en vägledande grupp. Därtill framkommer 
information om att en del bibliotek tycks ha ingått i olika slags grupper och samarbeten, via 
respondenternas egna bidrag under ”Annat”. Några tar upp så kallade ”GDPR-grupper” inom 
kommunen, där en eller flera representanter från biblioteket ingår. En annan respondent 
skriver att de, och deras kommun, ingår i ett samarbete med fem andra kommuner kring ett 
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GDPR-projekt, bland annat genom workshops och utbildning. En tredje nämner ett 
länsomfattande samarbete som de är en del av.  
 
I kontrast till detta kan det emellertid konstateras att en övervägande majoritet av biblioteken 
(drygt 70 procent) har valt att satsa på en person (antingen med GDPR-ansvar eller ett 
dataskyddsombud), snarare än att tillsätta en grupp.  

 

6.3 Formulerad vision och strategi  
 
En klar vision är kanske det viktigaste att ha i förändringsarbete, enligt Kotter (s. 15). Med en 
medveten vision följer tydliga praktiska åtgärder. Visionen bidrar med ledning, riktning och 
uppmuntran i handlingarna hos de anställda. Utan en vision blir det praktiska arbetet 
svårgreppbart.  
 

 
Figur 8. Folkbibliotekens praktiska GDPR-förberedelser. Svarsalternativen är nominalvariabler  
och ordnas enligt vad flest respondenter valt.   
 
En av enkätfrågorna behandlar de praktiska förberedelser som biblioteken vidtagit i sina 
GDPR-förberedelser. 136 av 182 svarande bibliotek (drygt 75 procent) anger inventering av 
personuppgifter i systemen som en sådan. Även rutiner kring personuppgiftslagringen visar 
svaren att en majoritet på 126 stycken (nästan 70 procent) ägnat sig åt. Avtal, rutiner och 
system är andra förberedelser som biblioteken tycks ha prioriterat.    
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Utan en vision, menar Kotter, tenderar förändringsarbete att ”falla sönder i en rad förvirrade, 
oförenliga och tidskrävande projekt, som leder i helt fel riktning eller ingenstans alls” (1998, 
s. 15). En annan risk är att förändringsarbetet kommer med en plan, men att denna är för 
komplicerad eller för oklar för att vara användbar. Utifrån enkätsvaren tycks de flesta 
biblioteken, när de väl kommit igång med sitt förberedelsearbete, ha vetat vad som behövts 
göras. Detta kan vara en indikation på att de arbetat utifrån en vision och strategi. Det ter sig 
som att visionen, eller planen, möjligen utformats eller implementerats något sent. Även 
mängden arbete, och således tiden som behöver avsättas, kan ha underskattats.  
Detta berör en respondent när hen skriver: 
 

Det är många komplexa frågeställningar som kommer upp där det inte finns enkla svar. Vi har fått tänka 
om många gånger i det praktiska arbetet och har fortfarande inte några ultimata lösningar på vissa saker. 
Sen är det blotta mängden av register som lagrats i mappstrukturen, på folks kontor etc under åren som 
gör arbetet ofantligt stort. Det som finns i system ser jag inte som något problem, det är de övriga 
registren som är problemet.  

 
En annan respondent kallar arbetet för ”ett hästarbete” och är inne på att det i princip är 
omöjligt för någon avdelning eller kommun att vara klar i tid. En tredje ger uttryck för att: ”Vi 
[…] stöter ideligen på nya frågeställningar som behöver stötas och blötas […] När de flesta 
frågetecken är utredda tror jag arbetet kan sätta fart på ett helt annat sätt”. Om dessa exempel 
beror på en otydlig vision, underskattning av tid och arbete eller någonting annat kan det i 
detta fall enbart spekuleras i.  
 

 
Figur 9. Bibliotekens syn på om de är GDPR-klara den 25 maj 2018. Svarsalternativen är  
ordinalvariabler och ordnas enligt bäst först.  
 
Den allra sista enkätfrågan behandlar huruvida biblioteken anser sig vara klara med GDPR-
förberedelserna när lagen börjar gälla. Trots många svar och kommentarer som tar upp 
oklarheter, svårigheter och dylikt, tror sig de flesta vara klara med arbetet i tid.   
 
Att sammanlagt 138 bibliotek (drygt 75 procent) anger ”Ja, helt klara”, ”Ja, så gott som klara” 
och ”Någorlunda klara” kan ge indikationer på att de arbetat utifrån en mer eller mindre tydlig 
vision. Att vara någorlunda klar är trots allt inte samma sak som att vara helt klar, och här kan 
visionens tydlighet skilja sig åt. Ett annat exempel på att visionen i vissa fall kan ha varit 
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mindre tydlig, eller kanske helt obefintlig, framkommer genom att 32 stycken (nästan 18 
procent) anger att de inte kommer att vara helt klara. Att sex stycken (drygt tre procent) inte 
tror sig vara alls klara får anses som en låg siffra i sammanhanget.  
 
Utifrån de fritt skrivna enkätsvaren framkommer viss fördjupning av siffrorna. En respondent 
uttrycker att hen känner besvikelse över att GDPR inte tagits på allvar på arbetsplatsen. En 
annan skriver att en handlingsplan kommer att vara klar den 25 maj, men att själva arbetet 
kommer att fortsätta under sommaren och hösten. Vidare menar en rad respondenter att det 
har varit svårt att veta vad som ska göras och att informationen varit godtycklig. Detta 
kommer att beröras ytterligare under nästföljande två faser.    
 

6.4 Kommunikation av vision 
 
Det räcker inte att ha en vision med förändringsarbetet, om denna inte kommuniceras på ett 
tydligt och adekvat sätt för medarbetarna, både i ord och handling – detta belyser Kotter (s. 
17) i den fjärde fasen.  
 

 
Figur 10. Hur de praktiska förberedelserna sett ut för biblioteken. Svarsalternativen är nominalvariabler.  
Därtill är de utbrutna ur en fråga med fler svarsalternativ (se operationaliseringsmodellen – tabell 2).    
 
Angående de praktiska förberedelserna svarar 32 respondenter (knappt 18 procent) att alla i 
personalen tagit del av och läst in sig på lagen, medan 89 svarande (nästan 50 procent) uppger 
att delar av personalen gjort detsamma. Detta kan anses stå i relation till en god 
kommunikation av visionen för förändringen, då Kotter (s. 93) menar att visionen realiseras 
som bäst när de flesta av de som berörs av förändringen engageras. Skillnaden, som 
framkommer i enkäten, mellan antalet anställda som tagit del av och läst in sig på lagen kan 
tyda på att biblioteken har olika resurser och förutsättningar under arbetet. Denna skillnad 
behöver inte vara särskilt avgörande – förändringen kan ändå ”tjäna ett nyttigt syfte även om 
den bara förstås av några få nyckelpersoner (Kotter, sid. 93).  
 
Ett vanligt problem är misskommunikation och att ”motsägelsefulla budskap” (Kotter, s. 93) 
sänds ut. Detta har vissa respondenter gett uttryck för i sina fritextsvar. En menar att: ”Svårast 
är att det inte verkar vara någon som vet vad GDPR egentligen innebär för verksamheterna. 
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Man får olika information från alla möjliga håll.” Denna åsikt tycks delas av flera andra 
respondenter, där en uppger att det är svårt att förstå vad lagen innebär i praktiken och att: 
”Olika personer säger olika saker”. För lite information tycks, i flera fall, ha tillhandahållits. 
En respondent hävdar till och med att arbetet ignorerats och att medarbetare inte fick 
information förrän mars/april 2018. En annan menar att man saknar information från centralt 
håll då: ”En liten kommun har svårt att överblicka och sätta sig in i lagen. Vad är lägsta nivån, 
vad är en okej lagringstid av personuppgifter, vilken laglig grund bör man använda osv. [...] 
känns som ingen riktigt vill åta sig att tolka lagen”.  
 
En respondent efterlyser mer direktiv från nationellt håll, till exempel KB, eftersom alla 
”brottas med samma frågor”. Det verkar således som att ett flertal bibliotek upplever att 
kommunikationen från ledningen, och i vissa fall från andra håll, inte varit tillfredsställande. 
Kotter  (s. 94) betonar att ett mycket vanligt problem är att man från den vägledande 
koalitionens sida inte har någon vana av att kommunicera med de ”vanliga anställda”. I fallet 
med studiens bibliotek tycks informationen och kommunikationen i många avseenden varit 
bristfällig.   
 

6.5 Eliminering av hinder 
 
Visionen och de anställdas goda vilja till trots, kan förändringsarbetet försvåras av att det 
uppkommer hinder. Dessa kan både enbart existera i folks huvuden och även vara reella, som 
blockerar och hindrar förändringen (s. 18). Kotter (s. 10) identifierar fyra sådana hinder.  
 
Det första är strukturellt och innebär att det finns problem i själva organisationens struktur (s. 
10). Ett annat hinder kan vara ett praktiskt, utbildningen inom förändringsarbetet är 
otillräcklig (s 115). Det tredje hindret är ett systematisk/strategiskt som innebär att hinder 
ligger i vägen på grund av organisationens kultur (s. 118). Det fjärde och sista hindret, det 
ledningmässiga, behandlar besvärliga arbetsledare (s. 119). Det praktiska hindret är det som 
ter sig mest relevant, kopplat till enkäten. Några respondenter har emellertid nämnt problem 
med ledningen, trots att ingen enkätfråga specifikt berör detta. En respondent nämner till 
exempel att hen inte fick arbetsuppgifter kring GDPR förrän i mars då den förra chefen inte 
hade haft tid att ta tag i det. En annan menar att både informationen och planeringen av chefen 
varit bristfällig – arbetet sattes igång för sent och resurser avsattes inte.  
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Figur 11. Det svåraste med GDPR-förberedelserna enligt biblioteken. Svaren är nominalvariabler och  
ordnas efter det alternativ flest respondenter valt. 
 
I fallet GDPR tycks många hinder som biblioteken har upplevt ha varit praktiska – det vill 
säga i själva arbetet kring lagen. 137 bibliotek (drygt 75 procent) uppger att det svåraste i 
arbetet har varit att förstå vad som praktiskt behöver göras. Även att hinna med, vilket 79 
respondenter (43 procent) uppger, och att förstå vad lagen innebär, med 75 svarande (41 
procent), är vanligt förekommande hinder i förändringsarbetet. Vidare tycks arbete kring 
rutiner, avtal och system även vara hinder, men inte lika stora. Enbart sju bibliotek (nästan 
fyra procent) har angett att de inte upplevt några svårigheter över huvud taget. 
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Figur 12. Huruvida biblioteken använt sig av extern hjälp i förberedelserna. Svaren är ordinal- 
variabler.  
 
Att använda sig av extern hjälp identifierar uppsatsförfattarna kan vara ett effektivt sätt att 
eliminera hinder. På detta sätt åskådliggörs hindren, samtidigt som man gör någonting åt dem. 
Detta tycks många bibliotek ha insett då 138 stycken (drygt 75 procent) av de 182 
respondenterna uppger att de använt extern hjälp inför implementeringen. Detta står i relativt 
stor kontrast till de 28 bibliotek (15 procent) som svarar att allting har skötts internt. Svaren 
under ”Annat” rör mest huruvida kommunen räknas som intern eller extern. Denna 
problematik berörs i uppsatsens diskussion.  
 
Kotter (s. 115) beskriver vidare hur praktiska problem, som många bibliotek tycks ha brottats 
med, ofta uppstår på grund av otillräcklig utbildning. Antingen saknas utbildning helt, eller så 
är den av fel slag, eller kommer vid fel tidpunkt. Han menar även om de anställda går en kurs 
eller utbildning, brister organisationer ofta i att ge uppföljning och hjälp när arbetet väl ska 
utföras. Kotter (s. 116) menar emellertid att utbildningen inte enbart ska finnas där som en 
symbolisk handling, utan belyser vikten av att den ger den rätta erfarenheten.  
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Figur 13. Om ja – se figur 12. Vilken typ av hjälp biblioteken använt sig av. Svarsalternativen är 
nominalvariabler då de ej går att rangordna.   
 
Av enkätsvaren framkommer det att av de 138 bibliotek som svarade ”Ja” (se figur 12), svarar 
129 (drygt 93 procent) att de fått hjälp med allmän GDPR-utbildning. Detta går inte riktigt 
ihop med frågan kring hur de förberett sig, där 111 av alla 182 bibliotek svarar att de tagit del 
av utbildning i lagen. Denna skillnad beror förmodligen på otydlighet i frågan eller att 
respondenterna missade svarsalternativet, då frågan innehöll så pass många (se Figur 8). 
Bland det som biblioteken uppfattat som svårast (se Figur 8) återfinns att förstå vad som 
praktiskt behöver göras samt att förstå lagen vad lagen innebär. Många bibliotek tycks således 
ha insett dessa svårigheter och tagit hjälp via GDPR-utbildning (se Figur 13).  
 
Ett antal respondenter berör i egna kommentarer utbildning i olika former. En respondent 
skriver att alla bibliotekarier på hens arbetsplats varit tvungna att bli godkända på en GDPR-
utbildning. En andra respondent uppger att hen fått ta del av en ”nano-utbildning” via mail, 
och en tredje att en grundläggande webbkurs på 30 minuter har getts. Detta kan kopplas till 
vad Kotter (s. 115) skriver om utbildning – att det finns en problematik i att anställda 
förväntas kunna förändra ett invant beteende från tio år tillbaka ”med endast fem dagars 
utbildning” (s. 115). Om fem dagar anses vara problematiskt för att förändra en människas 
rutiner, bör också en 30 minuters lång webbkurs och en ”nano-utbildning” kunna kritiseras. 
Huruvida utbildningen har följts upp eller ej kan det endast spekuleras i, då enkäten inte berör 
denna fråga. Att flera respondenter svarat att utbildningen i GDPR varit kort, eller kommit 
sent i processen, kan emellertid tyda på att det inte varit ett särskilt högt prioriterat område.  
 
Vidare uppger 75 (drygt 54 procent) av de 138 respondenter som svarar att de tagit extern 
hjälp att de fått juridisk hjälp. 27 av 138 bibliotek (knappt 20 procent) uppger att de fått hjälp 
med det tekniska arbetet inför implementeringen. 
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Figur 14. Om ja – se figur 12. Vilka aktörer folkbiblioteken fått hjälp av. Svarsalternativen, som är 
nominalvariabler, ordnas enligt vad flest respondenter valt. I diagrammet har även två av respondent- 
ernas egna alternativ, SKL och regionbiblioteket, lagts till då fler än en angivit dessa.  
 
Av de 138 respondenter som uppger att de använt extern hjälp, svarar 115 stycken (drygt 83 
procent) att de fått hjälp av kommunen. 62 respondenter (knappt 45 procent) svarar att de fått 
hjälp av systemleverantörer, medan 55 respondenter (nästan 40 procent) uppger att ett eller 
flera andra bibliotek hjälpt organisationen med förberedelserna. Därtill uppger 48 
respondenter (knappt 35 procent) att de tagit hjälp av en jurist eller lagexpert och 27 stycken 
(knappt 20 procent) har fått hjälp av en tredje part (konsult). Tolv respondenter (drygt åtta 
procent) har fått hjälp av ett externt dataskyddsombud och sex stycken (knappt fyra procent) 
av en annan svensk myndighet, exempelvis Datainspektionen och SKL.  
 
Att 138 av 182 respondenter väljer att använda extern hjälp kan tyda på att organisationen har 
sett, eller velat förebygga, de hinder som står i vägen för arbetet. Enligt resultatet som framgår 
i figur 11 har de största svårigheterna, hindren, legat i den praktiska förståelsen av lagen. 
Skillnaderna mellan vilka externa aktörer biblioteken tagit hjälp av (se figur 14), kan 
emellertid bero på bibliotekens olika stora resurser. Att många valt att vända sig till externa 
aktörer för att få hjälp kan emellertid konstateras. 
 
7. Diskussion 
 
Föreliggande kapitel besvarar studiens forskningsfrågor samt visar genom detta på om, och 
hur, syftet har uppnåtts. Reflektionerna från enkätfrågorna relateras till den uttryckta 
problemformuleringen i inledningen och perspektiv som berördes i litteraturgenomgången. 
Diskussionen sker utifrån uppsatsens två frågeställningar.  
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7.1 Förberedelser och svårigheter 
 
På vilka sätt har folkbiblioteken praktiskt förberett sig inför den organisationsförändring som 
GDPR innebär?  
 
En organisationsförändring, som GDPR är ett exempel på, behöver organisationer ständigt 
anpassa sig efter i dagens dynamiska samhälle (Armenakis et. al 1993 & Myers et. al, 2012). 
Detta är synnerligen en realitet i tiden som vi lever i nu, med sedan internet kom och den 
påföljande snabba, tekniska utvecklingen (Guo et. al, 2016). Både Myers et al. (2012) och 
Adeyoyin et. al (2012) berör hur de externa miljöer som organisationer verkar i, påverkar. De 
senare lyfter detta i synnerhet ur biblioteksperspektivet.  
 
Genomgående för studiens resultat är att svaren spretar något. Ett alternativ kan ha fått högst 
andel svar. Vidare kan dess raka motsats ha fått näst högst, eller åtminstone komma på tredje-
fjärdeplats. Detta kan bero på en rad saker, såsom kommunstorlek, bibliotekets storlek, 
ekonomi, annan resursbrist, eventuellt stöd/uteblivet stöd från till exempel kommun – studien 
går inte djupare in i sådana eventuella skäl. Det som kan konstateras är att förberedelsearbetet 
tycks ha skiljt sig. Vissa tendenser till mönster kan emellertid utläsas, i synnerhet kring det 
praktiska arbetet. Då studiens enkätsvar haft ett bortfall på ungefär 37 procent, bör det dock 
understrykas att dessa svar inte kan anses vara helt representativa för populationen.   
 
Svaret på den första frågeställningen, hur svenska folkbibliotek förberett sig inför GDPR, blir 
svaret att de i huvudsak fokuserat på praktiska förberedelser. Broms (2017) är inne på att det 
förmodligen borde räcka för biblioteken att läsa in sig på lagen samt skapa sig en förståelse 
för den – det tycks emellertid ha krävts mer än så. I enlighet med vad både Wendleby och 
Wetterberg (2018) och Bailey (2018) rekommenderar är det först och främst 
personuppgiftslagringen de fokuserat på: inventering av personuppgifter (nästan 75 procent) 
samt rutiner kring personuppgifter (nästan 70 procent). Enligt andra studier kring 
organisationers GDPR-förberedelser (Lundholm & Adolfsson, 2017; Kidman & Axelsson, 
2017; Brädefors & Pettersson, 2018) ter sig även dessa ha fokuserat på personuppgifterna, 
med förbehållet att dessa studier kommer från 2017, eller alldeles i början av 2018. 
 
Att biblioteken i huvudsak fokuserat på användarnas personuppgifter, samt hanteringen av 
dessa visar att de värnar om deras rätt till personlig integritet och konfidentialitet. Detta 
har författare, som Kim och Noh (2011), Magi (2007, 2011) och Boehme-Nessler (2016), alla 
tagit upp och menar är av högsta vikt att biblioteken tar på allvar. Söderlind (2009) lyfter den 
så kallade informationsfriheten samt personuppgiftshanteringen som centrala begrepp i frågor 
om personlig integritet.  
 
Det finns en hel del handböcker, artiklar, och även lagen i sig, angående lämpliga 
förberedelser organisationer bör vidta inför GDPR. Wendleby och Wetterberg (2018), och fler 
med dem, har till och med exempel på en ”checklista”. Enligt Baileys studie (2018) angående 
brittiska biblioteks GDPR-förberedelser samt en del av de svenska företagens (bland andra 
Lundholm & Adolfsson, 2017 och Kidman & Axelsson, 2017), har utbildning varit en viktig 
del. Detta går i samklang med biblioteken som undersökts i uppsatsen, där ”utbildning i 
lagen” fått 61 procent. Emellertid menar Bailey att många brittiska bibliotek önskade mer 
utbildning och hjälp. Detta kan även utläsas ur en del av de egenskrivna kommentarerna som 
erhölls via enkäten. Utbildning, som kan leda till mer förståelse för förändringen, är en aspekt 
som är viktig även för organisationsförändringar i stort.  
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Kotter och Schlesinger (1979) menar att utbildning är ett bra sätt att hantera motstånd inom 
förändringsarbete. Liknande tankar är Dukić et. al (2017) och Adeyoyin et al. (2012) inne på 
när de menar att medarbetarna, i detta fall bibliotekarierna, är de som huvudsakligen för 
förändringen framåt. Författarna menar att utbildning således kan vara avgörande. Genom 
denna studies enkätsvar framkommer det emellertid att utbildningen i högre utsträckning 
tycks ha koncentrerats till delar av personalen, snarare än till alla. Resultaten uppvisar en 
noterbar diskrepans mellan svarsalternativen ”Alla i personalen” (drygt 17 procent) och 
”Delar av personalen” (nästan 50 procent). Varför inte personalen satt sig in i GDPR går 
enbart att spekulera i, då denna undersökning inte går djupare än så. Kanske är det resursbrist, 
tidsbrist eller annat som bidragit till att många bibliotek gjort det valet.  
 
Vidare har förberedelsearbetet undersökts genom andra typer av frågor, än bara just det rent 
praktiska. Tidsaspekten är en sådan. En övervägande majoritet, 73 procent, har påbörjat 
GDPR-förberedelserna för ett halvår sedan, eller kortare. Precis som i ovanstående 
resonemang kan annat som stått i vägen ha varit orsaken. En respondent ger i en egen 
kommentar uttryck för att GDPR inte prioriterats på grund av resursbrist, och andra mer akuta 
frågor har getts förtur. En annan respondent känner sig besviken att GDPR, på hens 
arbetsplats, inte tagit på allvar. Anledningarna till varför förändringsarbetet har dröjt på 
många bibliotek är förmodligen många och olika. Detta står i kontrast till andra studiers 
GDPR-företags förberedelser där alla hade börjat under 2017. Det ska likväl lyftas att dessa 
studier undersöker ett mycket litet urval, samt olika typer av organisationer, och detta kan 
man således inte dra alltför stora växlar av. Därtill ska det även poängteras att 35 bibliotek 
(nästan 20 procent) förberett sig under ett års tid.  
 
En annan möjlig förklaring till att förberedelserna kring GDPR dröjt på biblioteken kan vara 
det som Adeyoyin et al. (2012) är inne på när de skriver att om externa faktorer drivit på en 
förändring kan den vara svårare att få till. Måhända har ledning och personal inte prioriterat 
GDPR då förändringen kommit utifrån och tvingats på dem. Studiens val av bred population 
och den kvantitativt inriktade insamlingsmetoden erbjuder inte djuplodande svar. Det som 
emellertid kan konstateras är att förberedelsearbetet har dröjt. Majoriteten av respondenterna 
(drygt 72 procent) har angivit att förberedelserna antingen upplevts som ”Mycket intensiva” 
eller ”Mer intensiva” mot slutet.  
 
Nästan 40 procent menar att GDPR fått ”Ganska hög prioritet” på biblioteket. På andra plats, 
med drygt 27 procent, kommer ”Inte särskilt hög prioritet”. Och tätt efter, med nästan 25 
procent, ”Hög prioritet”. Svaren skiljer sig således en del. Vid hopläggning av de positivt 
laddade svaren har mer än 60 procent angett att GDPR haft ganska hög/hög prioritet. Detta 
kan ge indikationer på att förberedelsearbetet när det väl påbörjades, och under tiden som det 
pågick, har varit en prioritet för biblioteken.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att svenska folkbibliotek tror sig vara relativt redo för 
GDPR när lagen börjar gälla den 25 maj 2018. 65 procent av de bibliotek som svarade på 
enkäten uppger ”Ja, så gott som klara” (34 procent) och ”Någorlunda klara” (31 procent). 11 
procent uppger att de kommer vara ”Helt klara”. Emellertid är alternativet som fick tredje 
mest svar ”Nej, inte helt klara” – nästan 18 procent. Detta visar på, som berörs i avsnittets 
inledning, att många likheter till trots tycks folkbibliotekens GDPR-förberedelser även ha 
skiljt sig åt. Detta får emellertid anses helt naturligt, med tanke på biblioteken spänner över 
hela landet, och innefattar olika kommuner, orter och förutsättningar.   
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Vilka huvudsakliga svårigheter har de mött i förberedelserna? 
 
Myers et al. (2012) understryker att innehållet i en organisationsförändring ofta inte är det 
svåraste, utan det är övergången som till stor del utgörs av den mänskliga faktorn, såsom de 
anställdas känslor, som är den största svårigheten. I fallet GDPR på svenska folkbibliotek 
tycks detta emellertid inte helt stämma, då flertalet respondenter uppger att tolkning av lagen 
har utgjort det största problemet. Således har innehållet inte varit isolerat från övergången, 
utan utgjort det huvudsakliga problemet. Att delarna kan gå in i varandra menar emellertid 
Myers et al. (2012) ofta händer i praktiken. 26 bibliotek (drygt 14 procent) har upplevt 
svårigheter med att motivera medarbetare. Likt Myers et al. (2012) anför, ger vissa 
respondenter uttryck för att nya frågetecken har uppkommit under processens gång.  
 
Adeyoyin et al. (2012) menar att en organisationsförändring kan vara svårare att genomföra 
om den tvingas på verksamheten – detta kan vara en förklaring till att många bibliotek gett 
uttryck för en rad svårigheter. De huvudsakliga svårigheter biblioteken mött i sina 
förberedelser inför implementeringen av GDPR varierar, men en majoritet av de svarande 
biblioteken – 137 stycken (drygt 75 procent) – menar att man upplevt svårigheter med att 
förstå vad som praktiskt behöver göras. Att hinna med alla förberedelser, samt att förstå vad 
lagen innebär, är även vanligt förekommande upplevda svårigheter hos biblioteken, enligt vad 
79 respektive 75 respondenter uppger (43 respektive 41 procent av de svarande 
respondenterna). Därefter följer mer administrativa och tekniska förberedelser, såsom att se 
över och ändra avtal, rutiner och system, men också att ”motivera medarbetare” vilket 26 
respondenter (14 procent) uppger. Att inte lika många bibliotek uppger svårigheter med avtal, 
rutiner och system beror förmodligen på deras olika förutsättningar och utgångspunkter. Detta 
berör Presas (2018) när hon konstaterar att omfattningen av anpassningarna biblioteken 
tvingas göra, förmodligen kommer att skilja sig en hel del åt.   
 
I motsats till Broms (2017) tankar om att biblioteken inte kommer att möta några särskilda 
svårigheter i förberedelsearbetet, då de redan borde uppfylla kraven, visar denna studie på 
motsatt resultat: många bibliotek upplever en problematik kring hur man ska tolka och 
praktisera lagen. En majoritet av biblioteken har främst mött svårigheter med GDPR som 
lagtext. Att flest respondenter uppger att det svåraste varit att förstå vad denna innebär samt 
att förstå vad som praktiskt behöver göras pekar på detta. Anpassningen av verksamheten i sig 
tycks därmed inte vara den största svårigheten, när man väl blivit införstådd med vad som 
behöver göras. Vissa respondenter uttrycker emellertid att den begränsade tiden att göra detta 
är ett problem. Detta tycks stämma överens med tidigare studier av förberedelsearbete inför 
GDPR i andra typer av organisationer. Både Lundholm och Adolfssons (2017) och Höglund 
och Engbergs (2017) kandidatuppsatser pekar på samma resultat – att det svåraste för 
organisationerna är att tolka och förstå lagen samt att omvandla lagtexten till praktik. Även i 
Billgren och Wipp Ekmans (2017) masteruppsats dras slutsatsen att många organisationer 
finner det svårt att tolka lagen, men att ännu fler upplevde svårigheter med praktiska 
lösningar. Exempelvis upplevde organisationerna svårigheter med att ha kontroll över system 
och dokument, vilket även denna studie påvisar. Det ska dock även sägas att ett antal 
bibliotek inte upplever att några svårigheter stötts på i samband med förberedelsearbetet inför 
GDPR – sju respondenter (drygt fyra procent) menar att inga svårigheter över huvud taget har 
uppstått. Denna siffra får emellertid anses låg i sammanhanget.  
 
Angående de svårigheter biblioteken mött är det även relevant att lyfta in hur biblioteken 
upplevt processen i början och slutet. Myers et. al. (2012) menar att oklarheter kan finnas inte 
bara i början, utan även i slutet av en förändringsprocess. På frågan hur de upplevde 
förberedelserna i slutet av processen uppger 82 respondenter (drygt 45 procent) ”Tufft, men 
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möjligt”, vilket innebär en ökning på ungefär elva procentenheter från de 62 respondenter 
(drygt 34 procent) som svarade samma sak på frågan hur dessa upplevts i slutet. Detta kan 
bero på att fler i början upplevde processen som ”Näst intill omöjlig” (drygt 15 procent), än 
mot slutet (drygt två procent). Det ter sig således som att en del blivit klarare under arbetets 
gång – om än inte helt glasklart.  
 
I Storbritannien förlitar sig många bibliotek på hjälp från externa aktörer i förberedelsearbetet 
inför GDPR (Bailey, 2018). Detta ligger i linje med denna studies resultat, då 138 
respondenter (drygt 76 procent) uppger att de tagit extern hjälp för att förbereda inför 
implementeringen av GDPR. Den aspekt som flest bibliotek behövt extern hjälp med har visat 
sig vara utbildning, vilket 129 bibliotek av 138 (drygt 94 procent) uppger sig ha fått. Det som 
flest har ansetts vara svårt (lagen) har även flest tagit hjälp med. Detta samspelar även med 
tidigare forskning, då Lundholm och Adolfsson (2017) menar att två av de organisationer de 
studerat uppger att utbildning underlättar vid svårigheter. Kidman och Axelsson (2017) 
understryker därtill att organisationer bör få ta del av utbildning i lagen för att minimera 
svårigheter.  
 
Vidare har biblioteken tagit hjälp av en rad olika externa aktörer, där aktörer som mest 
frekvent uppges ha bistått med hjälp är kommunen, systemleverantörer och annat/andra 
bibliotek. Detta kan sättas i samband med vad Myers et al. (2012) menar är relevant för en 
lyckad utgång för förändringen – att samarbeta över organisationers gränser. Även Chapman 
(2002) lyfter denna aspekt som en framgångsfaktor.    
 
Mot denna bakgrund kan vi konstatera att de behövt ta hjälp från externa aktörer för att kunna 
följa de krav GDPR kommer med. Ett annat sätt att tackla svårigheter är att ta del av 
utbildning, vilket många bibliotek tycks ha gjorts. Detta är i linje med tidigare studiers 
rekommendationer kring organisationsförändringar i allmänhet, samt GDPR i synnerhet.  
 

7.2 Diskussion kring teori och begreppet ”kommun” 
 
I analysavsnittet analyseras resultatet uteslutande utifrån Kotters faser vid 
organisationsförändringar. Som avsnittet ”4.3 Teorins begränsningar” tar upp är teorin inte 
helt oproblematisk. Begränsningar som upptäckts vid användandet av den är just dess 
statiskhet. Att dela in förändringsarbete i faser, som ska fortlöpa i en given ordning, är en 
tämligen grov förenkling av verkligheten. Bara för att man inte uppfyllt den första fasen, 
angelägenhetsuppfattning, betyder inte det att man inte kan skapa en vision eller eliminera 
hinder.  Oftast beror någonting på mer än en faktor – det är förmodligen flera som spelar roll 
samtidigt. Förändringsarbete följer inte en given mall på det sättet, som även teorins kritiker 
är inne på. Därtill kan faserna överlappa varandra, exempelvis kan de hinder som uppstår 
längs vägen ha med de tidigare faserna att göra: för lite tid har avsatts, arbetet har påbörjats 
för sent, ledningen har inte tagit sitt ansvar, en vision har antingen saknats eller 
kommunicerats på ett otillräckligt sätt. Vidare, att det inom förändringsarbete måste finnas en 
vägledande koalition, som Kotter hävdar, kan ifrågasättas.    
 
Kotters teori är även främst utformad för företags organisationsförändringar. Teorin lyftes 
emellertid in i denna studie då GDPR i högsta grad är en omfattande organisationsförändring. 
Respondenterna benämner inte GDPR explicit som en sådan, men utifrån deras svar 
framkommer det att de brottats med ansenliga förändringar i organisationen och i det 
praktiska arbetet. Inte heller begreppen i Kotters teori är en del av enkätfrågorna, men genom 
deras svar kan en rad aspekter från teorin analyseras. Enkätsvar ger inte stort utrymme för 
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djupgående inblickar, därför kan en del enbart spekuleras i. Genom Kotters 
organisationsförändringsfaser har andra synvinklar på bibliotekens förberedelsearbete kunnat 
tas i beaktning, såsom angelägenhetsuppfattning och vision. Eftersom de teoretiska 
begreppen, som tidigare nämnt, inte ingår enkätfrågorna, kunde nya perspektiv upptäcktas i 
och med kodningen, och analysen, utifrån Kotters faser.  
 
Under arbetets gång uppstod det bekymmer med huruvida kommunen räknas som en extern 
hjälp eller ej. Enkäten utformades utifrån synsättet att så är fallet. I ett fritextsvar erhölls 
emellertid synpunkten från en respondent att: ”Kommunen är ingen extern hjälp. Vi är en del 
av kommunen – men jag har ändå svarat så att det passade er enkät och synsätt”. En annan 
respondent uppger, vid frågan om de fått hjälp, att de fått hjälp av experter från kommunen, 
men att hen inte visste om detta räknas som externt eller internt. Det kan således vara så att 
respondenterna har haft olika syn på detta, när de besvarat enkäten. Men med tanke på att 115 
bibliotek (75 procent) anger kommunen som en extern hjälp de använt sig av, ter det sig som 
att de flesta har besvarat frågan utifrån synsättet att kommunen är extern – oavsett om de 
håller med eller ej.  

8. Slutsatser  
 
Organisationsförändringar, som den nya dataskyddslagen GDPR är ett exempel på, präglar 
alla organisationer. En lucka gällande kunskap angående svenska folkbibliotek GDPR-
förberedelser låg till grund för det problem uppsatsen tar avstamp i. Studiens syfte, att nå 
ökad förståelse för GDPR-förberedelser på svenska folkbibliotek, har uppnåtts genom 
undersökning av förberedelsebegreppet ur flera perspektiv. Genom distribution av och svar på 
enkätfrågor, har bibliotekens GDPR-förberedelser behandlats utifrån tidsaspekter, praktiska 
förberedelser samt eventuell extern hjälp biblioteken haft behov av.  
 
Slutsatserna som går att dra av studien är att det i förberedelserna inför GDPR:s inträde den 
25 maj 2018, både finns likheter och skillnader. Likheterna berör sådant som när arbetet med 
lagen inleddes, de praktiska förberedelserna samt svårigheter som uppfattats. De flesta 
bibliotek uppger att arbetet varit intensivare mot slutet. En övervägande majoritet har därtill 
använt sig av extern hjälp i sitt förberedelsearbete, främst från kommunen. 
 
Skillnader som kan skönjas är biblioteksverksamheternas prioritet i GDPR-frågan – på en del 
bibliotek har GDPR haft hög prioritet, och på många andra betydligt mindre eller så gott som 
ingen alls. Detta kan bero på sådant som uppsatsen inte djupare berör, såsom kommunstorlek, 
ekonomiska förutsättningar samt personalens tid och praktiska möjligheter. Drygt 20 procent 
av biblioteken tror sig inte vara helt redo för lagen vid dess tillträde. Detta medför emellertid 
att en majoritet anger att de kommer att vara nära på helt klara med förberedelserna när den 
25 maj är inne.  
 
9. Förslag till framtida studier  
 
Studiens resultat har gett många intressanta perspektiv som inte kunnat besvaras genom val av 
metod och typ av frågor. Den kvantitativa ansatsen tillåter inte att gå djupare in i svaren, 
vilket i detta fall medför att många eventuellt intressanta skäl till olika saker och ting inte 
framkommer. Ett sådant perspektiv är de svar där motsatta alternativ båda har hög andel 
svarande – exempelvis frågan kring prioritet och huruvida de blir klara eller ej. Dessa 
skillnader ter sig intressanta att gå djupare in i för att undersöka vilka orsaker som kan tänkas 
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ligga bakom. Man skulle kunna tänka sig en liknande studie, som bygger på enkätfrågor, men 
som kompletteras med intervjuer med några bibliotek för att nå djupare förståelse. Alternativt 
enbart en intervjustudie, som ger mer kvalitativa ansatser. Ett annat intressant perspektiv är att 
man riktar in sig på ett specifikt urval, och inte en hel population, för att exempelvis titta på 
mindre eller större kommuner, eller geografiskt läge. Ytterligare ett förslag till framtida 
studier är att undersöka andra bibliotekstypers förberedelser. Exempelvis skulle det kunna 
vara intressant att jämföra skillnader i förberedelsearbetet på högskolebibliotek och 
folkbibliotek, då dessa organisationer har olika struktur och förutsättningar.  
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Bilaga 1. Enkätfrågor 
 
Är svenska folkbibliotek redo för GDPR? 
  
1. Hur länge har ni arbetat med GDPR? (Välj det som är närmast) 
 
2 år 
1,5 år 
1 år 
6 mån 
Mindre än 6 månader 
Övrigt: 
  
2. Hur har förberedelserna fördelats över tiden som gått sedan lagen fastställdes april 2016? 
 
Helt jämnt fördelat över perioden 
Relativt jämnt fördelat över perioden 
Mer intensivt i början 
Mer intensivt runt mitten 
Mer intensivt mot slutet 
Mycket intensivt i början 
Mycket intensivt runt mitten 
Mycket intensivt mot slutet 
Övrigt: 
  
 3a. Hur upplevde ni förberedelserna i början av processen? 
 
Näst intill omöjligt 
Tufft, men möjligt 
Under kontroll 
Smidigt - få problem 
Inga problem ö h t 
Övrigt: 
  
3b. Hur har ni upplevt förberedelserna mot slutet av processen? 
 
Näst intill omöjligt 
Tufft, men möjligt 
Under kontroll 
Smidigt - få problem 
Inga problem ö h t 
Övrigt: 
  

 



 

4. Hur hög prioritet har GDPR-förberedelserna överlag fått? 
 
Mycket hög prioritet 
Hög prioritet 
Ganska hög 
Inte särskilt hög 
Inte alls hög 
Övrigt: 
 
5. Hur har förberedelserna sett ut? (Man får välja mer än ett alternativ) 
 
Alla i personalen har tagit del av och läs in sig på lagen 
Delar av personalen har tagit del av och läs in sig på lagen 
Utsett projektgrupp internt   
Utsett intern person med huvudansvar för GDPR-relaterade frågor 
Tillsatt internt/externt dataskyddsombud 
Inventerat personuppgifterna i systemen (ex. vad lagras, var förvaras datan, vilka får ta del av 
datan etc.) 
Inventerat rutiner kring personuppgiftslagringen (hur registreras den, informerat samtycke 
etc.) 
Utvärderat ”systemet” (ex. säker lagring, uppdaterat etc.) 
Sett över avtal 
Riskanalys (ex. utvärderat den mänskliga faktorn) 
Tagit del av ”utbildning” av lagen (extern hjälp) 
Systembyte 
Byte av avtal 
Leverantörbyte 
Nya rutiner 
Övrigt: 
  
6. Vad upplever ni har varit det svåraste i förberedelserna? 
 
Att förstå vad lagen innebär 
Att förstå vad som praktiskt behöver göras 
Att hinna med 
Motivera medarbetare 
Behöva se över rutiner 
Behöva se över system 
Behöva se över avtal 
Byte av rutiner 
Byte av system 
Behöva ändra avtal 
Vi har inte upplevt några svårigheter 
Övrigt: 
  



 

7a. Har ni använt er av extern hjälp? (Om nej: gå direkt till fråga 8) 
 
Ja 
Nej, vi har skött allting internet 
Övrigt: 
  
7b. Om ja: vad har ni fått hjälp med? 
Det juridiska 
Det tekniska 
Allmän GDPR-utbildning 
Övrigt: 
  
7c. Om ja: vem/vilka har ni fått hjälp av? 
 
EU-representant/insatt 
Kommunen 
Annat/andra bibliotek 
Systemleverantörer 
Jurist/lagexpert 
Tredje part - konsult 
Övrigt: 
  
8. Kommer ni att vara klara med GDPR-förberedelserna den 25 maj 2018? 
 
Ja, helt klara 
Ja, så gott som klara 
Någorlunda klara 
Nej, inte helt klara 
Nej, inte alls klara 
Övrigt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


