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Abstract 
 

The General Data Protection Regulation (GDPR) is the name of the new data protection 

regulation applicable to all member of EU, which will enure May 25th 2018. The law means 

that companies need to review their personal data usage in order to adapt to the requirements 

set by GDPR. Organizations working with digital marketing have long used individuals' 

personal data to adapt advertising to the customers of the company. Therefore, the purpose of 

the study is to explain how companies involved in digital marketing are affected by the 

enuring of the new data protection regulation.  

 

The essay was based on information on the strategy for digital marketing, personal 

information and CRM systems in different formats. The survey has also been based on a 

change table that describes some of the requirements that comes with GDPR.  

 

The starting point of the study is a qualitative approach, where the method of data collection 

consisted of semistructured interviews. The interviews have been conducted with five 

respondents who in one way or another have insight into the forthcoming law.  

 

This survey has answered the research question "How are companies involved in digital 

marketing affected by the GDPR-law? ”. All respondents had a serious approach to the law, 

where the conclusion showed that companies working with digital marketing in one way or 

another would be affected by GDPR. This depends on their way of working. The impact of 

the GDPR also provided positive aspects regarding the creation of long-term relationships 

between companies and their customers.  
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Sammanfattning 
  

General Data Protection Regulation (GDPR) är namnet på den nya dataskyddsförordningen 

som gäller alla EU:s medlemsländer och som träder i kraft den 25:e maj 2018. Lagen innebär 

att företag behöver se över sin hantering av personuppgifter för att kunna anpassa sig till de 

krav som GDPR ställer. Organisationer som arbetar med digital marknadsföring har länge 

utnyttjat individers personuppgifter för att anpassa reklam till företagens kunder. Därför är 

studiens syfte att förklara hur företag som arbetar med digital marknadsföring påverkas av 

inträdandet av den nya dataskyddsförordningen vid namn GDPR.  

 

Uppsatsen har utgått från information kring strategin för digital marknadsföring, personlig 

information samt CRM-system i olika format. Undersökningen har även utgått från en 

förändringstabell som beskriver en del av de krav som GDPR ställer.  

 

Studiens utgångspunkt är en kvalitativ ansats där metoden för datainsamling har bestått av 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har genomförts med fem respondenter som på ett 

eller annat sätt har insikt i den kommande lagen.  

 

Denna undersökning har besvarat forskningsfrågan “Hur påverkas företag som arbetar med 

digital marknadsföring av GDPR-lagen?”. Alla respondenter ställde sig allvarsamma till 

lagen där slutsatsen visade att företag som arbetar med digital marknadsföring på ett eller 

annat sätt kommer att påverkas av dataskyddsförordningen. Detta beroende på deras sätt att 

arbeta. Ur GDPR-lagens påverkan framkom även positiva aspekter gällande skapandet av 

långvariga relationer mellan företag och deras kunder.  

 

 
 

Nyckelord: General Data Protection Regulation, GDPR, Dataskyddsförordningen, Personlig 

information, CRM, Digital marknadsföring  
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1. Inledning 

“Fastän vi kanske bara skriver på vår egen vägg eller inte ens är inloggade, så finns vi ändå 

där genom den information som våra vänner har om oss. Det handlar inte bara om vad vi 

laddar upp själva utan även hur vi beter oss, vad andra säger om oss och vad vi godkänner 

tillgång till” kommenterar Sonja Buchegger, forskare inom området integritet för sociala 

medier på KTH (Lindström 2018) 

1.1 Bakgrund 

Marknadsföring är ett ämne som ständigt utvecklas och i takt med digitaliseringen har den 

digitala marknadsföringen blivit en betydande faktor för många företag. Digital 

marknadsföring beskrivs som information företag samlar in från konsumenter, som sedan 

sprids och används för att kommunicera med kunden. Kommunikationen kan ske på olika sätt 

beroende på vilket budskap företagen vill nå ut med, detta kan exempelvis handla om 

premisser för politiska faktorer (Parment 2015). Ett exempel på detta är den så kallade 

“Facebookskandalen” som i slutet av mars 2018 spred sig som en löpeld och skapade stora 

rubriker i dagstidningar. Denna uppseendeväckande händelse handlar om att Facebook hade 

delat med sig av användarnas personliga information till företaget Cambridge analytica. 

Cambridge analytica som arbetar med bland annat digital marknadsföring fick då tillgång till 

över femtio miljoner användares personliga information. Enligt Sveriges digitalminister Peter 

Eriksson har den delade informationen varit en betydande faktor för just presidentvalet i USA 

och Donald Trumps seger (Svensson 2018).  
 

Colin Tankgard (2016) som arbetar som säkerhetschef för digitala kanaler beskriver att 

sociala medier som exempelvis Facebook och andra webbaserade plattformar har vuxit och 

blivit allt viktigare för samhället. Förutom tillväxten av sociala plattformar har även 

användandet av personuppgifter ökat där IP-adresser och Cookies lagras som en del av 

individers personliga data och ses som användbart för företag (Tankgard 2016).  
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Enskilda individers agerande på internet har alltså gjort att företag lättare kan ta del av 

personlig information som de själva lagrar genom sina handlingar. Detta har skapat stora 

fördelar för företag verksamma inom digital marknadsföring. Genom individers personliga 

information kan organisationer därmed enklare skapa anpassad reklam som matchar den 

enskilda individens behov genom dennes tidigare sök-information (Superoffice 2018). Dock 

står marknadsföringen generellt nu inför en stor utmaning på grund av inträdet av en ny 

dataskyddsförordning.   

  

Företagens lättillgänglighet till information har således alltså skapat funderingar hos den 

Europeiska unionen (EU) angående individens integritet. EU ifrågasätter företagens 

användande av individens personliga information, bland annat den nuvarande svenska 

personuppgiftslagen PUL som inte längre räcker till. Därför har EU beslutat att strama åt den 

gamla personuppgiftslagen och därmed skapat en ny dataskyddsförordning som gäller för alla 

EU:s medlemsländer (Svensson 2018).  

	  	  

Emma Blom (2017) som arbetar som VD för Social Industries kommenterar den kommande 

dataskyddsförordningen, hon menar att den nya lagen kommer komplicera användandet av 

insamlad persondata för många digitala plattformar. Några av de sociala nätverken som 

nämns i artikeln är Facebook och Instagram. Dessa plattformar erbjuder företag att genom 

insamlad persondata anpassa reklam till relevant målgrupp, vilket kommer försvåras efter att 

den nya lagstiftningen trätt i kraft. (Blom 2017) 
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1.2 GDPR 

Den 25:e Maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen General 

Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. Lagen gäller i alla EU:s medlemsländer där 

förordningen behandlar stora förändringar av personlig integritet (datainspektionen 2018). 

Lagen syftar till att skydda Europas medborgare och dess data-marknad genom att bötfälla 

företag som använder sig av information som inte godkänts av individen själv. Den nya 

dataskyddsförordningen beskrivs som väldigt strikt i förhållande till den äldre PUL-lagen som 

knappt innefattade några bestraffningar. Lagen innebär att företag kommer att få böta 20 

miljoner Euro eller 4 procent av den årliga globala omsättningen om de bryter mot de krav 

som ställs (Smouther 2018).  

  

Sveriges statsminister Stefan Löfwen och Justitiedepartementets chef Peter Hultqvist 

beskriver den nya dataskyddsförordningen i regeringens proposition 2017/18:113. Hultqvist 

och Löfwen anser att stränga veto för sökbegrepp är av stor vikt vid stärkandet av individens 

enskilda integritet (Regeringen 2018). Efter år av lagstiftningar och bestämmelser är nu 

GDPR ett faktum för EU:s medlemsländer. Organisationer måste därför rusta upp inför den 

nya dataskyddsförordningen genom juridisk hjälp och se över företagens data av enskilda 

individers information (Tankard 2016).  

	  	  

Enligt den nya lagen beskriver dataskyddsförordningen olika krav som företag ska följa vid 

inträdandet av GDPR. Ett av dessa krav är “individens rätt till radering” där varje enskild 

individ har rätten att få sina personuppgifter borttagna ur företagens databaser. Ett annat krav 

är den så kallade missbruksregeln som i takt med lagens inträdande kommer att försvinna. 

Missbruksregeln har tidigare gjort det enklare för företagen att samla in information om den 

enskilde individen, vilket inte längre kommer kunna vara möjligt i samma utsträckning. Dessa 

är några av de aspekter som bland annat kan påverka företag som arbetar inom digital 

marknadsföring (Datainspektionen 2017). 
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1.3 Digital marknadsföring 

Internet skapades från början utifrån individens öppenhet där användarna av de sociala 

plattformarna skulle känna sig fria och kunna kontrollera sitt eget nyttjande. På senare tid har 

internet dock genomgått stora förändringar och istället vuxit till en plattform för 

marknadsföring där användarna ses som konsumenter som företag utnyttjar genom deras 

personliga information (Sobolewski, Mazur & Paliński 2017). Digitala enheter och 

teknologier har idag blivit en självklarhet för både den enskilda individen men även för 

företag (Kannan & Hangshuang 2016). Företag lägger stor vikt vid digital teknologi eftersom 

det har blivit allt viktigare för organisationers marknadsföringsstrategi. Digital teknologi 

innebär i detta fall bland annat datorer, mobiler och webbplatser samt olika sociala 

plattformar som Facebook och Instagram (Wymbs 2011). Företag har därför allt mer börjat 

kommunicera med individer genom digital marknadsföring via de sociala plattformarna, då 

människor som är verksamma inom dessa ses som mer benägna att konsumera (Stone 2017).  
 

De olika användningsområdena som finns inom digital marknadsföring kan beskrivas som 

internetbaserad marknadsföring för sökverktyg, digital reklam och annonsering. Svårigheten 

för företag som använder sig av denna typ av marknadsföring är att ge kunden den typ av 

information de eftersträvar, där reklamen inte får framstå som störande eller meningslös. Den 

digitala marknadsföringen får heller inte göra intrång på mottagarnas personliga integritet 

(Wymbs 2011). 
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1.4 Problemdiskussion  

Inträdandet av GDPR-lagen innebär stora förändringar för företag som behandlar enskilda 

individers personliga information. Lagen innefattar flera olika reformer och regler som ska 

följas (Datainspektionen 2017). Något som ses som en stor förändring är upphörandet av den 

så kallade missbruksregeln. Denna har enligt tidigare regler givit företag stöd vid 

bildpublicering och användning av individers information via sociala medier. Efter den 25:e 

maj 2018 ska alla företag som använt sig av missbruksregeln, eller tagit del av enskilda 

individers personliga information utan samtycke, numera inneha ett godkännande. 

Detta innebär att företag som arbetar med digital marknadsföring inte längre kommer kunna 

nå ut till individer lika enkelt utan ett personligt tillstånd (Sveriges kommunikatörer 2017). 

Som nämnt tidigare kommer även företag inom digital marknadsföring behöva anpassa sig till 

individens rätt till radering av dennes personuppgifter (Datainspektionen 2017). Detta 

kommer göra det svårare för företag inom digital marknadsföring, eftersom informationen 

från enskilda individer blir mycket mer begränsad (Sveriges kommunikatörer 2017).  

	  	  

Även Tankgard (2016) beskriver att inträdandet av GDPR kommer att försvåra arbetet för 

företag och att ett flertal organisationer inom bland annat digital marknadsföring bekymrar sig 

över den nya lagen. Opinionsundersökningar visar att 48 procent av de företag som använder 

sig av marknadsföring via webbplatser känner sig ängsliga inför den nya lagen (Tankgard 

2016). Tankgard (2016) menar att företag kommer behöva skapa nya initiativ för att kunna 

bemöta dataskyddsförordningen, vilket kan innebära att organisationer behöver utveckla nya 

lösningar gällande deras digitala marknadsföring.  

	  

Den digitala marknadsföringen kommer alltså ställas inför nya utmaningar. Enligt Bloms 

(2017) uttalande i Resumé kommer företag inte längre kunna nå ut till den enskilde individen 

lika enkelt när det kommer till marknadsföring via digitala plattformar. Detta kommer bromsa 

företagen och deras marknadsföring, eftersom alla enskilda individer nu har rätten att själva 

bestämma vilken information organisationer får ta del av (Datainspektionen 2017). 
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1.5 Syfte och forskningsfråga  

Syftet med studien är att förklara hur företag som arbetar med digital marknadsföring 

påverkas av inträdandet av den nya dataskyddsförordningen vid namn GDPR.   

 
 

Studien avser därför att besvara forskningsfrågan: “Hur påverkas företag som arbetar med 

digital marknadsföring av GDPR-lagen?” 
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2. Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för 

undersökningen.  Detta ramverk kommer senare att användas vid analysen tillsammans med 

data som framkommit ur empirin. 

2.1 Strategin för digital marknadsföring 

Strategin för digital marknadsföring beskrivs som mycket väsentlig för företag att anamma för 

att hålla sig konkurrenskraftiga på marknaden (Lee 2012). Anledning till att författarna har 

valt att behandla detta avsnitt i det teoretiska ramverket, är för att studien har genomförts på 

respondenter som på olika sätt arbetar med digital marknadsföring. Patrutiu-Baltes (2017) 

beskriver grundbulten för digital marknadsföring och kallar den för 

“inbound marketing”. Inbound marketing redogörs som en personifierad och riktad 

marknadsföringsstrategi, som genom anpassad marknadsföring kan fånga konsumenters 

uppmärksamhet eftersom det uppfyller deras intressen och efterfrågan. Denna 

marknadsföringsform utgörs av verktyg där till exempel anpassad e-post och sociala medier 

ingår. Verktygen bidrar till att bringa långvariga relationer mellan företagen och deras kunder 

(Patrutiu-Baltes 2017).  

  

Digital marknadsföring som används inom digitala medier, exempelvis på sociala plattformar, 

beskrivs vara ett mycket slagkraftigt verktyg för att byta information mellan företag och 

konsumenter, eftersom dessa medier skapar en väl fungerande kommunikation. Denna 

kommunikation är något mycket värdefullt, då den utgör länken som leder till en lyckad 

digital marknadsföring. Genom informationen som finns på exempelvis sociala medier kan 

företag lära sig hur deras kunders konsumtionsvanor ser ut och också skapa en direkt kontakt 

med dem (Tiago & Verissimo 2014). Digital marknadsföring har inte bara visat sig vara 

mycket framgångsrikt inom just marknadsföringsbranschen utan även inom den politiska- och 

offentliga sektorn (Patrutiu-Baltes 2017).  
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2.2 Personlig information  

Personlig information eller personuppgifter innebär bland annat individers namn, adresser, 

personliga intressen och konsumtionsbeteenden (Phelps, Novak & Ferrell 2000), men detta är 

dock inte hela innebörden av begreppet. Datainspektionen (u.å.) skriver att all information 

som kan knytas an till fysiska och levande individer klassas som personuppgifter. Det 

innefattar alltså all typ av data som lagras och bearbetas vilket till exempel kan vara 

fotografier eller inspelningar av människor (Datainspektionen u.å.). Eftersom GDPR i grund 

och botten handlar om företagens behandling av personlig information gentemot den enskilda 

individen är detta kapitel relevant för studien.   
 

Företag och organisationer har idag tack vare den utvecklade teknologin, möjlighet att komma 

åt och samla en stor mängd information om samhällets individer (dataskydd.net u.å.). 

Informationen skapas genom internetanvändarnas aktivitet på olika webbplatser och i deras 

mobiltelefoner (SOU 2016:30). Den personliga informationen används sedan av företag vid 

utvecklandet av strategier för marknadsföring som kan påverka människor till att konsumera 

(dataskydd.net u.å.). Genom informationen kan de rätta reklamen efter mottagarnas 

preferenser och efter det intresse användaren har. Personlig information kan därför vara ett 

mycket användbart verktyg inom digitala medier vid till exempel utformandet av annonser 

eller annan typ av marknadsföring (SOU 2016:30).  
 

Hanteringen och insamlandet av personlig information kan etiskt problematiseras där det 

etiska dilemmat framförallt ligger hos de människor som blir utsatta för företagens 

användning av deras persondata. Detta eftersom det kan innebära ett intrång på den personliga 

integriteten. På senare tid har det framkommit att enskilda individer börjat reflektera kring hur 

lätt det är för företag och andra organisationer att ta reda på information om dem.  Detta har 

resulterat i att en femtedel av Sveriges befolkning har valt att stänga av funktionen som 

används för att kunna ta del av annonser. Denna funktion används alltså för att blockera 

reklam som den enskilde individen kan utsättas för på exempelvis internet (SOU 2016:30). 

Statens offentliga utredningar (2016:30) beskriver i “Människorna, Medierna och 

Marknaden” att det kanske inom en snar framtid kommer vara möjligt för individer att även 

stänga av företagens spårning av deras privata information.  
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De påpekar också att företagen i stor utsträckning kan bli lidande av medborgarnas inställning 

kring delandet av deras information, och att det i samband med nya lagstiftningar kan bidra 

till stora negativa påföljder för organisationer (SOU 2016:30). Sveriges kommunikatörer 

(2017) menar att GDPR-lagen kommer vara en aspekt som kan försvåra företagens 

möjligheter till att ta del av individers personliga information, eftersom företagen efter lagens 

inträde kommer att behöva individers tillåtelse.  

2.3 CRM 

Inom digitala teknologier och därmed också marknadsföringen som brukas inom dessa, 

är Customer Relationship Management (CRM) en strategi som kan användas och som kan 

innebära stora möjligheter för företag (Fairhurst 2000). CRM är ett verktyg som används av 

många marknadsföringsföretag. Därför ansåg författarna att CRM i olika former är väsentlig 

för studiens innehåll. En viktig aspekt inom CRM är användandet av kundinformation 

där Preece, Moodley och Smith (2003) menar att den rådande konkurrensen och den ständigt 

ökande globaliseringen har bidragit till att företagens användning av persondata har blivit allt 

viktigare.  

 

CRM beskrivs som ett viktigt redskap som samlar in information om företagens kunder. 

Systemet fungerar på så vis att informationen som sparats ner analyseras, vilket genererar i att 

företaget som använder sig av systemet får en insikt kring hur deras kunder fungerar. Detta i 

sin tur innebär att reklam och annonser kan anpassas efter kundernas intressen. Det gör att 

företag kan öka sin försäljning, eftersom företagen då vet hur de ska rikta sin kommunikation. 

Ett exempel på ett CRM-system är Ica-kortet. Genom detta kort lagrar företaget den 

information som framkommer ur konsumenternas transaktioner, vilket bidrar till att Ica kan 

skapa mer riktade och personliga erbjudanden till sina kunder (Parment 2015).  

  

CRM handlar framförallt om att skapa kundvärden vilket innebär att företag och kunder 

anpassar sig efter varandra. Detta gör att det skapas värden för båda parter vilket i sin tur 

också kan leda till konkurrensfördelar för företagen (Lehtinen & Storbacka 2000). Strategin 

kan även hjälpa företag att förstå vilka kunder som är värdefulla för dem att behålla och kan 

även underlätta i företags arbetsprocesser (Dyché 2001).  

Preece, Moodley & Smith (2003) hävdar att målet med CRM är att skapa lönsamma relationer 

mellan företag och deras kunder eftersom det kan öka företagets ekonomiska värde.  
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På grund av den tekniska utvecklingen har CRM tagit olika skepnader över tid och finns 

bland annat i formerna Traditionell CRM, Elektronisk CRM (ECRM), Mobil CRM (mCRM) 

och Social CRM (Ahani, Rahim & Nilashi 2017). Inom denna studie är det framförallt ECRM 

och Social CRM som har tagits i anspråk och formerna presenteras mer djupgående i 

avsnitten 2.3.1 “Elektronisk CRM” och 2.3.2 “Social CRM”. 

2.3.1 Elektronisk CRM 

ECRM innebär att CRM-strategin används inom elektroniska eller webbaserade källor för att 

där skapa goda kundrelationer (Dyché 2001). Det sker alltså via internet där exempelvis  

e-post kan vara ett verktyg (Ahani, Rahim & Nilashi 2017).  

  

Utvecklingen av internet har inneburit att företag lättare kan söka upp och få tillgång till 

mycket information gällande deras kunder. Där sparas det nämligen ner data kring hur 

kunderna agerar vilket företagen mycket effektivt kan ta del av. Det mest effektiva sättet när 

det kommer till information inom ECRM är att som företag successivt samla in informationen 

i takt med att kunderna blir mer bekväma med att dela med sig av den. Genom att företagen 

sedan analyserar den data de fått tillgång till, har de möjlighet att identifiera vad kunderna 

efterfrågar och på så sätt skapa riktade produkter och tjänster. De kan också utforma sin 

kommunikation efter vad som ses som intressant i konsumenternas ögon. (Fairhurst 2000)  

  

Som Fairhurst (2000) beskriver finns en del motgångar företagen kan mötas av när det 

kommer till användandet av ECRM. Det är svårare att skapa goda relationer på nätet än vad 

det är vid personliga möten som sker öga mot öga. Företagen måste bygga upp ett förtroende 

via internet för att deras kunder ska vilja dela med sig av information. De policys som finns 

gällande sekretess kan också vara ett hinder (Fairhurst 2000).  
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2.3.2 Social CRM 

Utvecklingen av sociala medier har inte bara påverkat människorna i samhället utan också 

företagen, eftersom den tillåter organisationer att skapa ett lönsamt samspel med sina 

konsumenter (Ahani, Rahim & Nilashi 2017). Detta beskriver även Trainor, Andzulis, Rapp 

och Agnihotri (2014) då de hävdar att CRM i sig inte visat sig vara fullständigt lönsamt för 

företag att använda sig av, utan att det är mest gynnsamt att bruka strategin i kombination 

med andra resurser, i detta fall sociala medier. Många företag har därför utvecklat deras 

traditionella CRM-strategi mot en metod som är anpassad för sociala medier. Tack vare 

utvecklingen av sociala plattformar och att många människor runt om i världen använder sig 

av dessa, har bland annat Facebook, Twitter och webbplatser också börjat ses som ett verktyg 

som kan användas i samband med försäljning (Ahani, Rahim & Nilashi 2017).  
 

Ahani, Rahim och Nilashi (2017) beskriver att Social CRM handlar om att företag använder 

sociala medier för att interagera med sina kunder. Denna form av CRM blir därför effektiv när 

det kommer till att skapa starka relationer mellan företag och deras konsumenter via sociala 

medier. Genom detta kan företag också komma åt mycket information som kan analyseras, 

för att sedan användas i vinstdrivande syfte (Ahani, Rahim & Nilashi 2017). 
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2.4 Förändringstabell för GDPR 

Nedan presenteras de krav och förändringar som ställs på företagen inför den nya 

GDPR-lagen som träder i kraft. Kraven för den nya dataskyddsförordningen är många.  

I denna studie behandlas de krav som är relevanta för just denna uppsats.  
 

Förändringar  Beskrivning  Källa  

 Rätt till radering  Varje individ har när som helst rätten till 

radering av den enskildes 

personuppgifter. Detta kan exempelvis 

beröra digital marknadsföring.    

 (Datainspektionen 2017)  

 Borttagning av Missbruksregeln  Missbruksregeln innebär att företag 

tidigare enkelt har kunnat behandla 

personlig information relativt fritt. I takt 

med den nya GDPR-lagen kommer den 

svenska missbruksregeln försvinna. De 

anställda på företagen ska därför se över 

individers personliga information som 

finns i företagets databaser.  

 (Datainspektionen 2018)  

 Samtycke  Företag ska efter varje befintlig eller ny 

behandling av personuppgifter samla in 

samtycke från den enskilde individen. 

Samtycket skall vara frivilligt där varje 

individ själv får bestämma om företag får 

behandla dennes personuppgifter eller 

inte.  

 (Datainspektionen 2017)  

 Rätt till rättelse  Varje individ har rätten att korrigera 

dennes uppgifter och information. 

Rättelsen kan ske genom att individen tar 

bort redan befintlig information eller 

lägger till information som denne anser 

är viktig.  

 

 

 

 (Datainspektionen 2017) 
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 Dokumentationskrav  Alla företag skall dokumentera 

behandlingar av varje individs 

personuppgifter. Detta är ett kvitto på att 

företagen följer dataskyddsförordningens 

krav om individens personliga integritet.  

 (Datainspektionen 2017)  

	  	   

Företag ställs alltså inför ett antal förändringar i takt med GDPR, dock är det även mycket 

som är oförändrat. Många av förändringarna som skett är krav utifrån den svenska 

personuppgiftslagen som stramas åt. Kravet för samtycke existerade redan innan den nya 

dataskyddsförordningen, där samtycket inte sågs som lika strängt i jämförelse med 

dataskyddsförordningens regler. Skillnaden ligger egentligen i den införda avgiften för 

sanktion företag får betala i böter om de bryter mot kraven för GDPR. Datainspektionen 

kommer i takt med att lagen införs, bedöma företag utifrån deras behandling av personlig data 

där avgiften bestäms utifrån hur allvarlig företagets överträdelse är. Datainspektionen 

kommer även undersöka om företag som brutit mot reglerna har gjort en ekonomisk vinning, 

samt om organisationer har överdrivit sitt användande av personlig information. Den nya 

sanktionsavgiften gör alltså att företagen måste bli mer medvetna om de krav som ställs på 

organisationen, vilket resulterar i hårdare skärpningar för behandling av personuppgifter. 

(Datainspektionen 2017) 
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3. Metod 
I detta avsnitt presenteras uppsatsens valda metod och urval. Avsnittet behandlar även 

studiens praktiska genomförande, forskningens kvalitet samt ett avsnitt som berör 

forskningsetik. 

3.1 Val av metod 

Baserat på uppsatsens syfte har en kvalitativ metod valts vid genomförandet av studien. Valet 

gjordes då den kvalitativa metodens tillvägagångssätt bidrar till en djupare förståelse av hur 

undersökningens respondenter agerar i deras verkliga situation (Bryman & Bell 2011). En av 

de vanligaste forskningsansatserna är deduktion (Bryman & Bell 2011) vilken är den ansats 

som har använts i denna studie, eftersom undersökningen utgår från befintliga teorier inom 

området från vilka det sedan har framkommit frågeställningar kring fenomenet. Dessa 

frågeställningar har mynnat ut i utformningen för datainsamling som sedan har inneburit att 

frågeställningen har kunnat undersökas och kontrolleras med hjälp av insamling av empiri. 

Detta innebär att studien ger en djupare inblick i hur företag som arbetar med digital 

marknadsföring ser på inträdandet av GDPR-lagen, hur de förhåller sig till den samt vad 

lagens påverkan på företagen kommer att bli.  
 

Kvalitativa intervjuer är i denna uppsats anseende användbart då de tillåter samtalet att flyta 

fritt vilket innebär att respondenten får möjlighet att ta upp det som de anser vara mest viktigt, 

vilket i sin tur också kan generera i mycket detaljrika svar (Bryman & Bell 2011). Författarna 

har därför valt att använda sig av denna typ av intervjuer eftersom intresset ligger i att få en 

detaljerad beskrivning av GDPR-lagens påverkan på företag. De två viktigaste inriktningarna 

av kvalitativa intervjuer är ostrukturerade- samt semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell 

2011). Till denna uppsats har semistrukturerade intervjuer valts. 
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3.2 Urval 

Studiens urval har skett genom ett subjektivt urval (Denscombe 2009). Det innebär att 

författarna, baserat på sina tidigare kunskaper inom ämnet, har valt ut medverkande som de 

anser inneha värdefull information kring fenomenet GDPR i relation till digital 

marknadsföring. Eftersom de medverkande har haft större chans att få delta i undersökningen 

än andra är detta ett icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell 2011).  
 

Då uppsatsen behandlar GDPR-lagens påverkan på företag inom digital marknadsföring, 

genomfördes fyra intervjuer med respondenter som är anställda på företag som på något vis 

arbetar med digital marknadsföring. De medverkande företagen inom denna kategori 

är Meltwater, Martin och Servera, Social Industries och Kindegren Singh Media Group. 

Författarna ansåg även att det var viktigt att intervjua en person som enbart är insatt i GDPR 

då en sådan intervju skulle kunna generera i djupare insikter kring den nya lagen. Därmed har 

även en intervju inträffat med en konsult som arbetar som testledare för GDPR på ICA 

Sverige. Det mest fördelaktiga för denna studie hade förstås varit att intervjua en konsult som 

arbetar för ett företag inom just marknadsföring. Detta har dock inte varit möjligt då det har 

varit mycket svårt att få tag på GDPR-konsulter eftersom de flesta har varit mycket upptagna 

med förberedelserna inför den nya lagen. Författarna ansåg trots detta att uppgifter från en 

GDPR-konsult var av stor vikt och därför genomfördes en intervju med det företag som hade 

tid att ställa upp, i detta fall konsulten på ICA Sverige.  
 

Då uppsatsens författare ansåg att det var viktigt att försöka få till intervjuer som skedde 

genom personliga möten befinner sig de företag som valts ut för intervjuer i 

Stockholmsområdet. Detta för att säkerställa att det inte inträffade några hinder gällande 

avstånd mellan författarna och respondenterna. Andra hinder har dock uppstått vilket till 

största delen har berott på att respondenterna är utsatta för stor tidsbrist på grund av 

inträdandet av lagen. Därmed har inte alla intervjuer kunnat ske genom ett personligt möte 

utan har fått genomföras med hjälp av andra kommunikationsmedel. 

Nedan görs en tydligare beskrivning av de medverkande företagen och de intervjuade 

respondenternas arbeten.  
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Alice Liljegren, anställd på Meltwater:  

Meltwater är ett globalt IT företag som erbjuder deras kunder en rad olika tjänster inom 

digital marknadsföring gällande bland annat mediabevakning, sociala medier, 

pressmeddelanden, att finna rätt influencers och att skapa olika medieanalyser 

(Meltwater u.å.). Intervjun som skedde med Meltwater gjordes med Alice Liljegren som 

arbetar som Account Manager på företaget. Alice har som ansvar att hantera kunder och 

företagets sociala medier, göra omvärldsbevakningar samt att jobba med press-hantering och 

att genomföra olika analyser.  
 

Emely Hesselgren, avdelningschef på Martin och Servera:  

Martin och Servera är Sveriges ledande storköksspecialist som arbetar med att distribuera mat 

och dryck till kunder över hela landet (Martin och Servera u.å.). Respondenten Emely 

Hesselgren som deltog i intervjun är chef över avdelningen som arbetar med extern 

kommunikation och har hand om allt från det som når företagets kunder och som bygger 

varumärket, till digitala trycksaker och mässor.  
 

Emma Blom, grundare och VD på Social Industries:  

Social Industries grundades 2016 och är ett snabbt växande företag. Företaget beskrivs idag 

som en av Sveriges största byråer inom marknadsföring på sociala medier där bolaget 

fokuserar på att bygga starka content till sina kunder. Några av företagets klienter är 

Microsoft, Coca-Cola och det svenska modemärket J- Lindeberg (Social Industries u.å.). 

Intervjun inträffade med Emma Blom som är företagets grundare och VD. 	  

	   

Lana Rauof, avdelningschef på Kindegren Singh Media Group:  

Kindegren Singh Media Group (KSMG) riktar in sig på att ta fram digitala lösningar som kan 

hjälpa arbetsgivare och arbetssökande att finna varandra. Företaget specialiserar sig 

framförallt på social platsannonsering, Employer Banding och andra digitala lösningar 

(KSMG u.å.). Respondenten Lana Rauof som deltog i intervjun är anställd på företaget som 

“Head of human resources” och är även nyligen utsedd till dataskyddsombud.  
 

GDPR-Konsult på Ica Sverige:  

ICA Sverige beskriver sig själva som “Sveriges ledande dagligvaruaktör” (Icagruppen u.å.). 

Intervjun inträffade med konsulten som arbetar på ICA Sverige där respondenten är testledare 

för företagets GDPR och hantering av personuppgifter. 
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3.3 Genomförande 

Som beskrivet ovan har semistrukturerade intervjuer valts som metod för insamling av data. 

Semistrukturerade intervjuer beskrivs som fördelaktigt för studier som förhåller sig till ett 

visst fokus (Bryman & Bell 2011), vilket också blev den bidragande faktorn till att just denna 

metod valdes. Studiens författare ansåg att denna typ av intervjuer var relevant i detta 

anseende eftersom undersökningen påbörjades med en relativt snäv inriktning mot GDPR där 

författarna redan innan intervjuerna var medvetna om vilket fokus de ville att intervjuerna 

skulle ha.  

 

Intervjun med respondenten från Meltwater inträffade genom ett personligt möte. Intervjuerna 

med respondenterna från Martin och Servera samt Kindegren Singh Media Group 

genomfördes genom telefonintervjuer då de medverkande inte hade tid för ett personligt möte. 

Även intervjun som gjordes tillsammans med den GDPR-konsulten på ICA Sverige skedde 

över telefon. Det fördelaktiga med att genomföra intervjuer över telefon är att det kan bidra 

till att den intervjuade känner sig mer bekväm med att svara på frågor som exempelvis är av 

känslig karaktär. Författarna är dock även medvetna om att det via telefon inte går att utläsa 

några kroppsspråk, vilket kan vara mindre fördelaktig i detta anseende (Bryman & Bell 

2011). Ett undantag fick göras när det kom till intervjun med VD:n på Social Industries. Då 

respondenten inte hade tid för varken en personlig intervju eller ett samtal över telefon, men 

istället erbjöd sig att svara på frågorna över mail tog författarna beslutet att skicka över 

intervjuschemat till respondenten. Därmed blev denna intervju något mer strukturerad än de 

andra.  
 

Innan intervjuerna lades stor vikt vid att förbereda en intervjuguide eftersom det kan vara 

fördelaktigt inför semistrukturerade intervjuer (Widerberg 2002). Intervjuguider bör inneha en 

viss flexibilitet och vara utformade på så vis att forskningen ger en uppfattning kring hur 

respondenterna upplever det studerade fenomenet. Detta samtidigt som svaren på frågorna 

besvarar det som undersökningen avser att studera (Bryman & Bell 2011). Därför skapades 

intervjufrågorna med stor noggrannhet vilket bidrog till att författarna fick svar på det som de 

själva ansåg var avsevärt för undersökningen, samtidigt som respondenterna själva kunde 

fylla i viktiga aspekter som de ansåg saknades under intervjun. Intervjufrågorna skapades 

utifrån uppsatsens teoretiska referensram på ett sådant sätt att svaren som intervjuerna 

genererade i kunde bidra till att besvara studiens forskningsfråga.  
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Då författarnas mål var att få ut olika innehåll när det kom till intervjuerna med företagen som 

arbetar med marknadsföring och intervjun med GDPR-konsulten skapades två olika 

intervjuguider.  

I intervjuguiden som var utformad inför intervjuerna med företagen som arbetar inom digital 

marknadsföring var frågorna skapade på så vis att de svarade på hur företaget i fråga 

behandlar personlig information och vad företagens syn på GDPR-lagens inträde var. Frågor 

ställdes också kring hur lagen kommer kunna påverka företagen och vilka utmaningar som 

GDPR medför. Företagen utfrågades även kring hur de hade valt att bemöta lagen och vilka 

förändringar som har behövt genomföras. Under utformningen av intervjuguiden som 

skapades inför intervjun med GDPR-konsulten lades vikt kring hur konsulten såg på lagens 

inträde och hur företagens behandling av personlig information såg ut innan bestämmelser 

gällande GDPR trädde i kraft. Frågorna bidrog också till att konsulten fick komma med egna 

tankar och spekulationer kring hur företag inom marknadsföring skulle kunna påverkas av 

GDPR samt att respondenten fick komma med förslag gällande hur företag på bästa sätt kan 

förbereda sig inför den. De två olika intervjuguiderna hade i slutet plats för att låta samtliga 

respondenter komma med egna spekulationer kring vad GDPR-lagens påverkan på 

marknadsföringen i stort skulle kunna bli. Sist av allt fick respondenterna även chansen att 

komma med egna tankar och frågor gällande intervjun och det behandlade ämnet.  

	  	  

Intervjuerna spelades in för att både få information kring vad respondenterna hade att säga om 

fenomenet men också på vilket sätt de beskrev det på (Bryman och Bell 2011). Därefter 

transkriberades inspelningen för att sedan tolkas och analyseras. Innan analysen av 

intervjuerna behandlades den insamlade datan med hjälp av kodning för att sedan 

kategoriseras. Detta gjordes för att underlätta genomförandet av analysen. Kodning innebär 

att forskarna läser igenom det intervjumaterial som samlats in och skrivits ut för att sedan 

koda viktiga avsnitt i materialet. Kategoriseringen innebär att intervjumaterialet sedan 

förminskas och delas in i kategorier som innehåller data som är avsevärt för studien (Kvale & 

Brinkmann 2014). Författarna till uppsatsen är medvetna om att de resultat som framkommit i 

studien har genererats ur författarnas egna tolkningar och i ett fall också ett personligt möte 

mellan respondent och författare, vilket kan leda till att det skapas en relation mellan parterna 

och att forskningen därmed blir subjektiv (Bryman & Bell 2011).  
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Det finns även en medvetenhet kring intervjuerna hos författarna. Utvecklingen mot att bli en 

kunnig intervjuare handlar om både erfarenhet och sociala aspekter där det till exempel är 

viktigt att vara tillmötesgående och att vara en bra åhörare. Detta innebär att intervjupersoner 

som har mindre erfarenhet kan ha en tendens till att under intervjun bli nervösa och rädda för 

att de ska framstå som nybörjare. Detta kan då bidra till att intervjuerna blir för styrda och 

påskyndade samt att respondenternas svar inte blir lika nyanserade (Widerberg 2002). Då 

författarna till denna uppsats är studenter och inte innehar några större erfarenheter kring 

intervjuteknik har detta varit goda insikter att ta del av och något som författarna har haft i 

åtanke både inför- och under intervjuerna. För att få så bra intervjuer som möjligt har det lagts 

stor vikt vid förberedelserna inför intervjuerna samt att det har genomförts en god planering 

över intervjuernas tillvägagångssätt. Författarna har även inför intervjun läst på om det 

medverkande företaget samt varit närvarande och intresserade av vad respondenten hade att 

säga. Varje intervju inleddes också med att respondenten fick beskriva sig själv och sina 

arbetsuppgifter för att få en så flytande dialog som möjligt men också för att respondenten 

skulle känna sig i centrum av samtalet. 
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3.4 Forskningens kvalitet 

Forskningens kvalitet är bland annat uppbyggd på dess trovärdighet. Aspekten trovärdighet 

handlar om forskningens tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelsebarhet 

(Bryman & Bell 2011). Med dessa aspekter i åtanke har uppsatsens författare lagt stor vikt vid 

att under processens gång underrätta de deltagande respondenterna om vad undersökningen 

har kommit fram till. Detta har varit betydelsefullt eftersom respondenterna då har fått en 

chans att kontrollera om deras åsikter kring ämnet har uppfattats på rätt sätt (Bryman & Bell 

2011). Författarna har också använt sig av utomstående individer, bland annat andra 

studerande inom samma ämnesområde, som under hela forskningsprocessens gång fått läsa 

och ta del av det material som framtagits. Detta gjordes för att hela tiden kontrollera att det 

fanns en hög och genomgående kvalité i forskningsarbetet (Bryman & Bell 2011). Under 

studiens gång har författarna också varit noggranna med att ge detaljerade beskrivningar kring 

vad som skildrar det fenomen som har undersökts samt att inte försöka påverka det som 

studien har kommit fram till. 

3.5 Forskningsetik 

Det är viktigt att ge en inblick i hur studien har behandlats ur en etisk synpunkt och hur 

uppsatsens författare har behandlat området (Widerberg 2002). Forskningsetiken har därför 

varit en avsevärd aspekt att ta i anspråk både för att ge studien ett högre förtroende samt för 

att skapa en lyckad relation mellan författarna och de deltagande respondenterna. Inom denna 

studie har fem aspekter gällande forskningsetik tagits i anspråk vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar 

(Bryman & Bell 2011). Detta innebär att de deltagande respondenterna har blivit underrättade 

om vad studiens syfte är och vad undersökningen kommer att innefatta. Respondenterna har 

också blivit upplysta om att medverkandet i studien är helt frivilligt och att de när som helst 

kan välja att upphöra deltagandet. De medverkandes personuppgifter har hanteras 

konfidentiellt och den information som har framkommit ur intervjuerna kommer endast att 

användas i syfte till denna studie. Undersökningens författare har även sett till att data som 

framkommit ur studien inte har vilseletts utan att den empiri som presenteras i uppsatsen 

verkligen motsvarar respondenternas svar som framkommit ur intervjuerna.  
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4. Empiri & Analys  
Under avsnittet empiri & analys presenteras den data som samlats in från intervjuerna. Denna 

data analyseras och kopplas kontinuerligt i texten utifrån studiens teoretiska referensram. Den 

information som framkommit från intervjuerna har bearbetats av författarna för att få med det 

mest relevanta i avsnittet. 

4.1 Bakgrund 

Författarna har genomfört fem intervjuer där fyra av de intervjuer som genomfördes var via 

telefon eller personligt möte. Intervjutiden var cirka 60 minuter. Den femte intervjun skedde 

via e-mail och därför går det inte att presentera någon intervjutid. Alla respondenter har varit 

öppna när det kommer till att svara på frågor kring inträdandet av dataskyddsförordningen. 

4.2 Företagens behandling av personlig information 

Alla företag som intervjuades behandlade personlig information på ett eller annat sätt. Några 

av företagen hävdade att de använder sig av fotografier via deras sociala medier samt att de 

lagrar e-mail uppgifter om enskilda individer i deras system. Detta behandlas som lagring av 

personuppgifter vilket Phelps, Novak och Ferrell (2000) samt Datainspektionen (u.å.) 

bekräftar. Andra former av lagring av personuppgifter som uppkom vid intervjuerna var bland 

annat information om interna anställda, information om samarbetspartners samt information 

gällande olika typer av kunder som företagen arbetar med. I Datainspektionens (u.å.) 

beskrivning av personlig information ingår även dessa typer av personuppgifter eftersom de 

kan knytas an till fysiska individer. Den personliga information de responderande företagen 

lagrat, används i deras digitala marknadsföring där många av respondenterna exempelvis 

hävdade att de använde sig av riktade annonser på sociala medier och utskick av nyhetsbrev 

via e-post för att fånga kundens intresse. De responderande företagens användning av 

personlig information genom riktad reklam utifrån kundernas preferenser kan bekräftas i 

Statens Offentliga Utredningar (2016:30) samt av Patrutiu-Baltes (2017). 
 

Det framkom även att några av de företag som intervjuades behandlade individers personliga 

information i CRM-system, vilket Fairhurst (2000) beskriver som en strategi som skapar stora 

möjligheter för företag. Även Preece, Moodley och Smith (2003) samt Parment (2015) 

beskriver CRM som ett viktigt verktyg vid behandling av kundinformation.  
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Systemen innehåller bland annat kundkort, telefonnummer och e-postadresser samt 

information om interna anställda som dagligen används för att kommunicera med företagets 

kunder. Vissa av de företag som intervjuades använde sig även av egna system där Martin och 

Servera var ett av de företagen som hade över 3000 olika systemkategorier för behandling av 

personlig information. Emely Hesselgren som arbetar som chef för Martin och Serveras 

externa kommunikation kommenterar:   

	  	  

”Vi på marknad sitter i egna små system som är ihopkopplade, där varje 

marknadsföringssystem innehar olika kategorier för behandling av personlig 

information”. 	  
  

Emely menar alltså att företaget innehar olika system för olika typer av personlig information 

där ett system exempelvis enbart innehåller kunders e-mailadresser. Dessa e-mailadresser 

används sedan för att skicka ut riktade nyhetsbrev till de kunder, som på ett eller annat sätt, 

har kommit i kontakt med Martin och Servera. Företagets användning av e-mail adresser kan 

kopplas till Ahani, Rahim & Nilashi (2017) som menar att e-post kan vara ett användbart 

verktyg vid Elektronisk CRM, där även Dyché (2001) beskriver ECRM som något positivt för 

företagen att anamma.  
 

De mindre företagen som intervjuades arbetar inte i några digitala system utan behandlar 

istället personlig information administrativ genom att sortera och dokumentera all data i 

mappar. De sorterade mapparna delas sedan in i kategorier för att företagen enkelt ska kunna 

hitta information om den enskilda individen. Under intervjun med GDPR-konsulten framkom 

det att företag, i takt med inträdandet av GDPR, kan få problem när det kommer till 

behandling av personlig information. Konsulten menar att företag kan få det svårt att radera 

individers information där konsulten kommenterar: 

	  

”De digitala systemen som företagen arbetar med vid behandling av personlig 

information är skapade kring 70- till 80-talet, det vill säga att systemen inte är 

kopulativa vid radering av data”.  
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GDPR-konsulten menar alltså att många av de system företagen har, inte är skapade för att 

radera personlig information. Detta medför, enligt denne att systemen inte är kompatibla vid 

anpassning till de nya GDPR-kraven. 

4.3 Inträdandet av GDPR 

Ur intervjuerna framkom spridda kommenterar kring företagens syn på den kommande lagen. 

Alla respondenter kommenterade att de tog lagen på största möjliga allvar. Alla 

organisationerna hade utsett ansvariga på företagen som arbetade med inträdandet av 

dataskyddsförordningen. Varje företag hade också utbildat all personal för att kunna bemöta 

lagen på bästa möjliga sätt. Många respondenter kommenterade att införandet av lagen har 

inneburit mycket arbete och att företagen har fått lägga stora resurser kring 

dataskyddsförordningen, eftersom de måste gallra all personlig data som lagras i deras 

system, samt skapa dokument som innehåller den data som får användas. Företagen måste 

även skicka ut samtycke till varje enskild individ för att i framtiden få behandla dennes 

personliga information samt för att kunna marknadsföra sig. De intervjuade företagens många 

förberedelser och gedigna arbete inför GDPR-lagen går helt i linje med Datainspektionens 

(2017) beskrivning av kraven för samtycke samt dokumentation.  
 

Företagens arbete inför GDPR skilde sig dock åt till viss del. Vissa företag arbetade inom 

Business to Business (B2B) medan andra företag arbetade inom Business to Customer (B2C). 

Företagen som arbetar inom B2B kommenterade att de redan innan GDPR har skrivna 

kontrakt med individen, vilket gör att arbetet minimeras när det kommer till införandet av 

lagen, eftersom ämnet redan rättsligt har behandlats. Organisationer inom B2B har alltså 

redan fått ett samtycke från individen när det kommer till behandling av personlig 

information. Detta eftersom de arbetar direkt mot företagskunder, där det oftast är 

företagskunderna som sköter all data för den enskilda individen. Företagen som däremot 

arbetar inom B2C, alltså direkt mot kund, har inga tidigare kontrakt skrivna med individen 

och ska därför, till varje enskild individ, skicka ut ett samtycke. Även detta överensstämmer 

med de krav Datainspektionen (2017) ställer. Däremot kommenterade de flesta respondenter 

att missbruksregeln, som även den beskrivs av Datainspektionen (2018) har tagits bort. Detta 

medför att varje företag måste se över all data som ligger lagrad i deras system, eftersom 

enbart information som är betydande för företagen får existera, detta gäller både företag inom 

B2B och B2C. 
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Alla företag som intervjuades kommenterade att de arbetade med sociala medier samt att de 

använder sig av plattforms-användarnas registrerade information för att marknadsföra sig på 

exempelvis Facebook. Trainor, Andzulis, Rapp och Agnihotri (2014) beskriver detta som 

Social-CRM där även Tiago och Verissimo (2014) hävdar att företagens användning av 

sociala plattformar ses som ett slagkraftigt verktyg för marknadsföring. Företagens 

utnyttjande av plattforms-användarnas redan registrerade personliga information kan 

bekräftas av både Statens offentliga utredningar (2016:30) och datakydd.net (u.å.). 

 

De intervjuade företagen menar att deras marknadsföring som sker via Facebook, innebär att 

de inte behöver förhålla sig till lagen på samma sätt, eftersom det är plattformen i sig som står 

för behandlingen av all personlig information som sker på denna. Detta, hävdade 

respondenterna, underlättade deras arbete gällande den lagrade personliga informationen. 

GDPR-konsulten ställer sig skeptisk kring marknadsföring via digitala plattformar där 

konsulten kommenterar: 

	  	  

”Företag har sparat ner mängder med data som används och sprids utan att 

egentligen bry sig om individen som informationen handlar om. Användare som du 

och jag har egentligen ingen större koll på vad Google och exempelvis Facebook gör 

med våra personliga uppgifter, vilket är skrämmande”.  

	  	  

I och med GDPR-lagens inträde menar konsulten att företagens försvårade behandling av 

personlig information, kommer kunna underlätta för den enskilda individen, eftersom inte lika 

mycket information kommer kunna lagras utan ett godkännande. Detta överensstämmer med 

det Datainspektionen (2017) beskriver kring samtycke ovan i förändringstabellen. Konsulten 

hävdar alltså att dataskyddsförordningen kommer innebära positiva aspekter för de enskilda 

individerna. Konsulten påpekar dock att lagen kommer försvåra företagens arbete när det 

kommer till digital marknadsföring, eftersom den kommer innebära att organisationerna får 

svårare att få tag på personlig information, något som även Sveriges kommunikatörer (2017) 

beskriver. 
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4.4 Respondenternas tankar kring GDPR 

Inför inträdandet av den kommande GDPR-lagen var det mycket negativa tankar som 

framkom i intervjuerna. Företagen ansåg att det efter inträdandet kommer bli svårare att nå ut 

till individen. Detta eftersom det är individen själv som bestämmer över vilken information 

företagen får behandla. Företag som exempelvis Martin och Servera samt Meltwater arbetar i 

stora system. Respondenterna påpekar därmed att det kommer bli svårt att leta upp enskilda 

individers uppgifter om de skulle kräva borttagning av denna. Detta är ett av de krav som 

företagen måste följa enligt rätten till radering som beskrivs av Datainspektionen 

(2017).  Individen har även rätt att när som helst kräva en rättelse av denna information vilket 

även detta är ett krav som bekräftas av Datainspektionen (2017). Respondenterna påpekade 

även de bilder som företagen har använt på sociala medier som en negativ aspekt. Många av 

de intervjuade publicerar bilder på kunder och anställda via deras sociala plattformar eller i 

dagstidningar, vilket medför att varje bild de publicerar enligt Datainspektionen (2017) kräver 

ett samtycke. Detta kan i sin tur leda till svårigheter för företagen när det kommer till att leta 

upp bilderna eftersom de varit publicerade sedan en lång tid tillbaka.    

 

Ur intervjuerna framkom även att det än så länge inte finns någon tydlig rättspraxis att 

förhålla sig till, vilket medförde att lagen sågs som svårtydd av respondenterna. Detta i sin tur 

medför att alla respondenter efter inträdandet av lagen kommer vara försiktiga med deras 

digitala marknadsföring, då de inte vet hur de ska förhålla sig till dataskyddsförordningen. 

Eftersom lagen medför en straffavgift vid överträdelse, upplevde de flesta respondenterna 

denna avgift och de framtida lagtolkningarna som skrämmande. Det som framkom vid 

intervjuerna kan kopplas till uppsatsens teoretiska ramverk vid Datainspektionens (2017) 

beskrivning av att sanktionsavgiften bidrar till företags ökade medvetenhet om de krav som 

ställs på dem. Många av företagen som intervjuades menade att de inte har råd att göra 

snedsteg där Emely Hesselgren kommenterar:  

	  	  

”Martin och Servera tillhör en jättestor koncern vid namn Axel Jonsson där företag 

som Åhléns, Dustin, Willys samt Hemköp ingår. Dessa bolag är enormt stora vilket 

gör att moderbolaget åker på stora viten om något företag skulle tabba sig”. 
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Även GDPR-konsulten kommenterade detta som en negativ aspekt och hävdade att företag i 

takt med den kommande lagen eventuellt måste skjuta på investeringar och nuvarande projekt 

för att lägga fokus och stora resurser på förberedelserna kring lagen. Detta för att företagen 

inte ska riskera framtida viten som skulle kunna vara förödande för dem. Konsulten fortsätter 

med att beskriva att företagens arbete med dataskyddsförordningen kan ta upp till 3–4 år. 
 

Även om företagen såg marknadsföringen via Facebook som något positivt i form av en 

mindre arbetsbörda, var det många som påpekade att den nya lagen kunde medföra indirekta 

problem för företagen, detta när det kom till marknadsföring via sociala plattformar. 

Lana Rauof som arbetar på KSMG kommenterar företagets osäkerhet kring detta:  

	  	  

”Indirekt påverkar den nya lagen oss eftersom den kan göra inverkan på de sociala 

plattformar vi använder oss av. Facebook måste göra drastiska åtgärder för att 

skydda integritet och marknadsföringen på kanalen. Detta eftersom allt ska vara 

valbart för användaren”. 
 

Lana menar alltså att varje individ själv nu har makten att välja om denne vill ta del av den 

riktade marknadsföringen på sociala plattformar eller inte, vilket gör att företagen i sin tur kan 

påverkas av detta när det kommer till hur stort antal individer de i framtiden kommer kunna 

nå ut till. I stort anser alla de intervjuade företagen att inträdandet av GDPR till viss del 

kommer påverka dem negativt när det kommer till deras digitala marknadsföring, vilket delvis 

säger emot Patrutiu-Baltes (2017) och Lees (2012) resonemang kring beskrivandet av digital 

marknadsföring som ett slagkraftigt och konkurrenskraftigt verktyg för företag att använda sig 

av. Dock var det flera respondenter som kommenterade att det var svårt att uttrycka sig om 

hur GDPR kommer påverka företagen med tanke på den svårtydda rättspraxisen. 
 

Enligt respondenterna fanns även en del positiva aspekter gällande inträdandet av 

dataskyddsförordningen. Alice Liljegren på Meltwater kommenterar: 
 

”Jag hoppas att man själv som privatperson kommer känna en skillnad när det 

kommer till att inte bli nerringd lika mycket av okända nummer och inte ha en inkorg 

full med spammail”. 
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Det framkom från flera respondenter att den enskilda individen kommer få en stärkt integritet 

i sitt privatliv eftersom företagen inte lika enkelt kommer kunna nå ut med sin 

marknadsföring, vilket till viss del bekräftar Statens offentliga utredningars (2016:30) 

spekulationer kring individens framtida kontroll av integritet. Företagen såg även lagen som 

något positivt för de själva, då de nu utifrån Datainspektionens (2018) beskrivning av 

missbruksregeln har chansen att ta bort individer som inte är lika betydande för företaget ur 

sina system, i jämförelse med deras stamkunder. Företagen kan alltså i takt med inträdandet 

av GDPR förstå vilka kunder som faktiskt är av värde för dem och lägga mer fokus på att 

skapa bättre relationer med just dem. Möjligheten att skapa goda relationer var något som 

togs upp av flera av respondenterna. De menade att dataskyddsförordningen för tillfället 

känns som en motgång, men i långa loppet skulle lagen kunna bidra till skapandet av 

långvariga och förbättrade relationer med företagets kunder.  
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4.5 Respondenternas egna kommentarer kring GDPR 

Respondenterna hade många egna kommentarer utöver de intervjufrågor som ställdes och 

spekulerade kring hur andra företag hanterande inträdandet av GDPR-lagen. Alice Liljegren 

på Meltwater påpekade att hon haft kontakt med många andra företag där de tillsammans 

delat information och samarbetat med varandra för att få ett bättre perspektiv på lagen. Alice 

kommenterar: 

	  	  

“Från mitt perspektiv, som pratar med alla typer av kunder inom olika branscher, allt 

från retail till offentlig sektor och industriföretag så märker jag att alla tycker att 

GDPR har varit, och är, något otroligt jobbigt eftersom alla måste se över sina rutiner 

helt och hållet”. 
 

Alice menar att företag behandlar så stora mängder personlig information att det nästan ses 

som en omöjlig uppgift att klara ut innan lagen träder i kraft. Respondenten kommenterar 

även problematiken kring den stora mängd resurser som krävs när det kommer till 

behandlingen av personlig information, eftersom företag måste informera varje enskild 

individ vars uppgifter finns lagrade i organisationernas system, för att hålla sig till de krav 

som beskrivs av Datainspektionen (2017).   

	  	  

Emely Hesselgren på Martin och Servera kommenterar att den nya lagen kan innebära stora 

problem för vissa företag. Respondenten påpekar att individer själva kan använda lagen för att 

sätta käppar i hjulen för företag. Emely menar att den enskilda individen tillsammans med 

andra personer kan kräva ut sina personuppgifter samtidigt för att göra det svårt för företagen 

att, utifrån lagens krav, inom 72 timmar leta fram individens personliga information. Om 

individens information inte påträffas inom 72 timmar riskerar företagen skadestånd, vilket i 

sin tur kan äventyra organisationers existens. Avslutningsvis påpekade de flesta respondenter 

att det ska bli intressant att se vad utfallet av GDPR blir. Respondenterna påpekade också att 

tiden på längre sikt kommer utvisa vad som gäller, och göra det enklare för företag att tyda 

rättspraxisen om vad som är rätt och fel vad gäller digital marknadsföring och behandling av 

individers personliga information. 
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4.6 Digital marknadsföring i relation till GDPR 

En av respondenterna kommenterar att det finns risk att marknadsföring via digitala 

plattformar i takt med den kommande GDPR lagen kan bli dyrare. Respondenten menar att 

Facebook och andra sociala plattformar som behandlar användarnas personliga information 

kanske kan komma att ta mer betalt. Detta eftersom företagen bakom de sociala plattformarna 

får ett ökat ansvar och en större arbetsbelastning kring behandling av data. En annan 

respondent påpekar också att företag som arbetar direkt mot kund kan få det svårare att 

marknadsföra sig digitalt när lagen har trätt i kraft. I takt med de krav Datainspektionen 

(2017) beskriver menar respondenten att det kommer bli enklare för kunden att ta bort 

information gällande egna personuppgifter. Detta gör att företagen kanske inte längre kommer 

kunna nå ut till en lika stor skara potentiella kunder. Respondenten kommenterar:   

	  	  

“ Det existerar självfallet alltid ett informationskrav där varje företag alltid måste 

inhämta ett samtycke oavsett om företaget arbetar med B2B eller B2C. 

Informationskravet måste inhämtas oavsett om du är kund hos oss eller inte. Något 

som även är en självklarhet är att det ska vara enkelt för kunden att plocka bort 

information vilket kan skapa svårigheter kring den digitala marknadsföringen”.   

	  	  

Även konsulten inom GDPR kommenterade att marknadsföring via digitala plattformar 

kommer bli svårare. Konsulten menar att företag tidigare haft det lite för enkelt när de 

kommer till att nå ut till individer via digitala plattformar. Företagens möjlighet till att enkelt 

nå ut till enskilda individer kommer att försvåras i takt med att tillgången till personlig 

information kompliceras, vilket Sveriges kommunikatörer (2017) bekräftar. Flera av de 

intervjuade påpekar därför att det är viktigt att företagen skickar ut relevant marknadsföring 

som inte ses som alltför riktad mot individen. På detta sätt tror vissa av respondenterna att de 

kommer kunna behålla fler kunder i framtiden och skapa goda relationer till dem.  
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5. Slutsats 
Utifrån ovanstående resultat kan författarna komma fram till en slutsats som besvarar studiens 

syfte och forskningsfråga. Syftet med studien är att förklara hur företag som arbetar med 

digital marknadsföring påverkas av inträdandet av dataskyddsförordningen där studiens 

forskningsfråga är: 

 

 “Hur påverkas företag som arbetar med digital marknadsföring av GDPR-lagen?”  

	  	  

Studiens slutsats är att företagen påverkas markant av den kommande GDPR-lagen men att 

det råder många aspekter kring denna påverkan. Företagen som arbetar med digital 

marknadsföring påverkas i grund och botten av de krav som ställs från EU och 

datainspektionen, vilket gör att företagen måste genomgå förändringar kring deras sätt att 

arbeta. Detta leder till att företagen inte längre, lika förutsättningslöst och utan ansvar, 

kommer kunna behandla stora mängder med personlig information. I sin tur bidrar det till att 

de inte kommer kunna nå ut till ett lika stort spektra av individer som innan lagens inträde, 

eftersom individerna nu själva har makten över sin personliga information.   

	  	  

Företag påverkas även i den mån att de blir mer försiktiga med sin marknadsföring eftersom 

de riskerar att få betala en stor summa pengar i form av dataskyddsförordningens införda 

sanktionsavgift. De känner osäkerhet inför lagen då rättspraxis än så länge inte är tillräckligt 

tydlig. Företagen måste även göra stora satsningar, både ekonomiskt, kunskaps- och 

tidsmässigt i form av förberedelser inför lagen. 
 

Företagen som arbetar inom B2C påverkas mer av den nya lagen än företag som arbetar inom 

B2B. Detta eftersom B2B företag redan har befintliga avtal med företagskunder som i sin tur 

behandlar slutkundens personuppgifter. Dock måste företag inom B2B, efter varje ny 

företagskund eller behandling av enskilda individers personliga information, uppfylla de krav 

som ställs från GDPR. Författarna kan därför dra slutsatsen att både företag inom B2B och 

B2C påverkas av lagen, men i olika utsträckning. Företagen menar också att de i längden, 

trots all möda och besvär vid inträdet av GDPR-lagen, kan påverkas positivt, då de tack vare 

lagen har möjlighet att få veta vilka kunder som verkligen är av värde för företaget och 

fokusera på dem. Detta kan i sin tur, på längre sikt, leda till starkare relationer mellan 

företagen och deras kunder. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel kommer en diskussion av den genomförda analysen att redogöras. 

Diskussionen har delats in i fyra underrubriker som innefattar beskrivningar av författarnas 

egna funderingar av det undersökta ämnet. 

6.1 Sociala plattformar 

Alla de företag som intervjuades arbetar inom digital marknadsföring där Facebook är en 

viktig plattform och verktyg för organisationernas interaktion med enskilda individer. 

Författarna noterade att respondenterna ansåg att detta till viss del underlättade deras arbete 

gällande personuppgifter och att organisationerna därmed kände en lättnad inom detta 

område, eftersom Facebook istället står för behandlingen av användarnas personliga 

information. Författarna har funderat över företagens upplevelse av att befrias från ansvar och 

om det verkligen är så positivt som det framställs att vara. Som tidigare beskrivet har 

Facebook nyligen genomgått en stor skandal där företaget gav ut användarnas personliga 

information till marknadsföringsföretaget Cambridge analytica. Författarna har diskuterat ifall 

företag som arbetar med digital marknadsföring vid en potentiell ny skandal vill förknippas 

med Facebook och riskera att dras med i fallet. Händelser som 

exempelvis Facebookskandalen tror författarna också kommer påverka hur de sociala 

plattformarnas användare kommer att agera när det kommer till godkännande av samtycke. 

Författarna spekulerar kring om det skulle kunna vara så att användare på sociala plattformar, 

i och med Facebookskandalen och GDPRs inträde, fått upp ögonen för hur mycket 

information som sparas om dem. Kanske har medvetenheten ökat och gjort att enskilda 

individer verkligen tar ställning till vilken information de vill dela. 
 

I studien har det delvis framkommit att riktad reklam är något negativt och icke önskvärt för 

den enskilde individen. Under arbetet har dock författarna funderat kring hur den enskilde 

individen skulle vilja ha den reklam de på ett eller annat sätt kommer utsättas för. GDPR 

innebär inte att marknadsföringen på exempelvis Facebook kommer att försvinna. Oavsett vad 

användarna tycker, kommer de ständigt utsättas för reklam. Författarna spekulerar kring om 

användarna av sociala plattformar kommer välja den riktade reklamen eller den reklam som 

inte är anpassad till dem. Rent logiskt, anser författarna att individen borde välja den riktade 

reklamen framför den allmänna, eftersom den ligger i individens intresse. 
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Riktad reklam kan dock ses som störande för individen vilket gör att företagen kanske nu 

måste vara mer noggranna vid utskick av riktad reklam, för att inte förlora individens intresse 

genom att framstå som aggressiva i sin marknadsföring. 

6.2 Konsekvenser 

I studien framkom att företag inom B2B inte såg GDPR-lagen som en lika stor utmaning som 

B2C företag. Författarna ser dock några farhågor gällande detta och har diskuterat kring att 

tillit företag emellan kommer att bli allt viktigare inom B2B. Kanske skulle det kunna vara så 

att även om ett företag inte har det juridiska ansvaret för de slutgiltiga kundernas 

personuppgifter, riskeras ändå företagets rykte om företagskunderna missköter sin behandling 

av personuppgifter och på så sätt kan företag inom B2B kanske förlora viktiga kunder. Därför 

tror författarna att det i framtiden bli allt viktigare för företag som arbetar inom digital 

marknadsföring och B2B att ha en god tillit och samarbetsförmåga samt vara noggranna vid 

avtalsskrivande, för att kunna skapa ett lyckat samarbete med deras företagskunder och inte 

riskera att på något plan missa något av GDPR-lagens krav. 
 

Författarna har även spekulerat kring konsekvenserna för mindre företag gällande 

dataskyddsförordningen. Småföretag innehar ofta en mindre omsättning vilket skulle kunna 

resultera i att de mänskliga- och ekonomiska resurser dessa företag måste satsa vid inträdet av 

GDPR blir en stor andel och därmed en större belastning för ett mindre företag än för ett stort. 

Mindre företag kommer därför i framtiden kanske inte i lika stor utsträckning kunna lägga 

lika mycket pengar på sin digitala marknadsföring, eftersom en större andel av deras 

omsättning nu går till behandling av företagets personuppgifter.  
 

En stor konsekvens författarna spekulerar kring är GDPR-lagens krav, vilka kan medföra att 

företag inte längre kommer kunna genomföra en lika effektiv digital marknadsföring. Det 

skulle kunna generera i minskade intäkter och att företag måste hitta nya vägar för att nå ut till 

kunden. Författarna har även spekulerat kring påståendet som en av respondenterna 

kommenterade gällande kostnaderna för marknadsföring via Facebook. Författarna tror att 

detta i sin tur kan göra det svårare för vissa företag att ha råd att använda sig av Facebook 

som ett verktyg för marknadsföring om plattformen i framtiden, i takt med GDPR, kommer ta 

mer betalt för marknadsföringen på denna.   
 



 33 

6.3 Motsägelser kring GDPR 

En av respondenterna kommenterade GDPR-lagen som en positiv aspekt när det kommer till 

att inte längre bli nedringd av telefonförsäljare, samt att varje dag behöva ha en inkorg full 

med nyhetsbrev som inte ansågs som relevant för individen. Detta har författarna spekulerat 

kring och funderar över den faktor att de individer som har intervjuats i grund och botten är 

enskilda individer som heller inte vill bli utsatta för irrelevant reklam i stora mängder. Som en 

anställd på ett företag som arbetar med digital marknadsföring ses GDPR-lagen, till viss del, 

som något negativt eftersom den innebär att de inte kommer kunna nå ut med sin 

marknadsföring till en lika stor mängd individer. När respondenten istället beskriver sig som 

privatperson efter arbetstid ses lagen som något fördelaktigt för individen eftersom den 

kommer innebära att personen har mer kontroll över vilken reklam som denne vill utsättas 

för. Författarna har funderat kring denna motsägelse genom att diskutera respondentens 

arbetsuppgifter där den intervjuade varje dag skickar ut riktad marknadsföring till enskilda 

individer. När respondenten sedan lämnar sitt arbete för dagen och själv blir utsatt för denna 

typ av reklam anser respondenten detta som något störande och mödosamt. Alltså utsätter 

respondenten individer för riktad reklam på dennes arbetstid som respondenten själv inte, 

utanför arbetstid, känner sig bekväm med. Detta kan ses som ett etiskt dilemma när en och 

samma person innehar olika roller. Detta ser författarna som en intressant infallsvinkel och 

ställer sig fundersamma kring hur den digitala marknadsföringen i framtiden kommer att se 

ut. 

 

Författarna funderar även över aspekten angående företagens svårigheter kring att tyda lagen. 

Som beskrivet tidigare är PUL och GDPR lika till sin utformning, men trots detta anser alla 

respondenter att den nya lagen inte innehåller en tillräckligt tydlig rättspraxis och att det 

därför är svårt att förhålla sig till den. Författarna spekulerar därför kring om företagen inte 

tagit PUL på tillräckligt stort allvar. PUL borde enligt författarna ha givit företagen en 

förförståelse kring GDPR. Det framkommer dock under studiens arbete att företag tidigare 

behandlat personlig information ansvarslöst och inte tagit den tidigare lagen på allvar. Kanske 

är det en av anledningarna till att den nya dataskyddsförordningen trätt i kraft. Den 

nytillkomna sanktionsavgiften företagen snart riskerar att få betala vid överträdelser verkar 

vara det som fått företag att vakna. Författarna diskuterar kring om det är företagen själva som 

får stå sitt kast för sin tidigare, nästan nonchalanta inställning till PUL.  
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6.4 Reflektioner kring uppsatsarbetet 

Till en början valde författarna att uppsatsen skulle fokusera på enbart ämnet digital 

marknadsföring där studien skulle ha en kritisk synvinkel. Under arbetets gång kom 

författarna i kontakt med ämnet GDPR, vilket sågs som ett intressant och aktuellt ämne. 

Därför valde författarna att uppsatsen istället skulle behandla GDPR i relation till digital 

marknadsföring. Valet av denna inriktning resulterade i att uppsatsarbetet har flutit på 

eftersom det ständigt skrivs och delas information angående lagen. En negativ aspekt har dock 

varit att det har varit svårt för författarna att finna tidigare forskning kring uppsatsen ämne. 

Förmodligen beror detta på att GDPR under uppsatsskrivandets gång ännu inte trätt i kraft.  

	  	  

För författarna har det även varit svårt att komma i kontakt med respondenter som enbart 

arbetar med digital marknadsföring och som vill ställa upp på en intervju. Därför har 

författarna fått kontakta andra företag som inte enbart arbetar inom ämnet men som på olika 

sätt behandlar digital marknadsföring i sitt arbete. Detta har resulterat i att uppsatsen utfall av 

intervjuerna har visat sig bli något olika då vissa företag arbetar direkt mot enskilda individer 

medan andra företag är B2B företag och arbetar direkt mot företagskunder, vilket innebär att 

företagen har olika arbetssätt gentemot GDPR-lagen. Detta kan ses som både positivt och 

negativt. En positiv aspekt kan vara att uppsatsen belyser ämnet utifrån olika synvinklar men 

en negativ aspekt skulle kunna vara att uppsatsen tar upp för lite information kring varje 

område. Förslagsvis skulle det varit intressant att rikta in sig på exempelvis enbart B2B eller 

mot företag som riktar sig direkt mot den enskilda individen för att få en djupare information 

och ett mer specifikt utfall. Författarna ser dock inte denna studies utfall som något negativt 

då uppsatsen i slutändan kom fram till en intressant och bred slutsats som andra elever eller 

forskare kan ta del av i andra studier som berör ämnet.  

	  	  

Författarna ställer sig positiva till denna studie eftersom de anser att de fått fram mycket 

betydelsefull information samt att de utifrån intervjuerna kunnat besvara den forskningsfråga 

som studien behandlar. Som tidigare nämnts hanterar uppsatsen ett ämne som är väldigt 

aktuellt vilket är ännu en aspekt som författarna ställer sig positiva till eftersom det har 

underlättat och främjat uppsatsarbetet. Författarna är nyfikna på hur det kommande utfallet av 

lagens inträde i verkligheten kommer att bli, vilket kommer visa sig efter den 25:e maj 2018. 
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7. Vidare forskning 
Utifrån studien har författarna kommit fram till att det krävs vidare forskning inom området. 

Eftersom GDPR är en ny lag som vid uppsatsens genomförande ännu inte trätt i kraft kan det 

vara fördelaktigt att genomföra vidare forskning inom samma område. Författarna har som 

förslag att genomföra undersökningen några år efter att lagen har trätt i kraft. Detta för att ta 

reda på vad GDPR-lagen verkligen har inneburit för företag inom digital marknadsföring samt 

vad det verkliga utfallet har blivit. För att göra studien mer generaliserbar skulle den även 

kunna genomföras med en kvantitativ forskningsansats som behandlar en större population. 

Undersökningen skulle då kunna genomföras ur både ett konsumentperspektiv samt ett 

företagsperspektiv. Detta för att ta reda på hur konsumenter och företag ser på 

dataskyddsförordningen och på vilket sätt den nya lagen påverkar dem.  

 

Ur denna studie har det framkommit att de större företagen som besitter stora mängder av 

personlig information känner sig mest påverkade av inträdandet av GDPR. Ytterligare ett 

förslag på vidare forskning skulle därför kunna vara ett studerande av andra aktörer på 

marknaden, där exempelvis storbanker hade varit ett intressant ämne att undersöka. Detta för 

att storbanker innehar mängder med personlig information om den enskilde individen samt 

arbetar i enorma system. 
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Bilagor: 
Intervjuguide med företag inom marknadsföring:  

1. Vill du beskriva dina arbetsuppgifter för oss? 	  

2. Hur arbetar (företag x) med personlig information av andra individers data och 

integritet? 	  

3. Den 25:e maj kommer den nya GDPR-lagen träda i kraft, hur ser (företag x) på den 

nya lagen i jämförelse med PUL? 	  

4. Hur anser du att den nya lagen kommer påverka företaget i sig? 	  

5. Hur bemöter (företag x) den nya lagen? 	  

6. Vilka förändringar har (företag x) varit tvungna att göra för att vara rustade inför 

inträdandet av den nya lagen? 	  

7. Vilka kommer vara (företag x) största utmaningar när det kommer till GDPR? 	  

8. Vilka förhinder kommer den nya lagen ge (företag x) och era kunder? 	  

9. Hur tror du att den nya GDPR-lagen kommer förändra marknadsföringen i stort? Tror 

du att det kommer vara lika lätt att nå ut till individer när den nya lagen trätt i kraft? 	  

10. Avslutningsvis, har du egna tankar och funderingar kring den kommande GDPR-lagen 

som du vill dela med dig av? 	  

11. Finns det andra funderingar kring intervjun och det behandlade ämnet? 	  
 

Intervjuguide med GDPR-konsult:  

1. Kan du beskriva dina arbetsuppgifter för oss? 	  

2. Hur ser du på den nya GDPR-lagen som kommer träda i kraft den 25:e maj 2018? 	  

3. Hur behandlade företag individers personliga uppgifter innan nyheten om den nya 

lagen tillkom? 	  

4. Vilka förslag har du när det kommer till att förbereda sig inför den nya GDPR-lagen? 	  

5. Vilka konsekvenser anser du att den nya lagen kommer föra med sig? 	  

6. Kommer den nya GDPR-lagen påverka företag inom marknadsföring och företag i 

stort? isåfall hur? 	  

7. Kommer den nya lagen bromsa ert nuvarande arbete på något sätt? isåfall hur? 	  

8. Vilka företag tror du kommer påverkas mest av den nya GDPR-lagen? 	  

9. Har du övriga kommentarer kring GDPR som du vill framföra? 	  

10. Har du övriga kommentarer eller funderingar kring intervjun?	  


