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Abstrakt 
Digitaliseringens framfart har inneburit att användningen av Big Data-analyser har ökat. I takt 
med digitaliseringens framfart har kraven på datasäkerhet och skydd av personlig integritet 
ökat. GDPR trädde i kraft 2018 och ställer hårdare krav på hantering av personuppgifter och 
kunddata. GDPR syftar till att skydda människors integritet och personuppgifter. En av de 
branscher som hanterar stora mängder data och använder sig av Big Data-analyser för att nå 
insikter om sina kunder är detaljhandeln. Men för att användningen av Big Data-analyser skall 
nå sin fulla potential måste den användas upprepade gånger för olika ändamål, medan GDPR 
föreskriver att kunddata inte får användas för olika syften och ändamål. Syftet med studien är 
att undersöka och beskriva hur detaljhandelsföretag anpassar sin datahantering till de krav som 
GDPR ställer. För att undersöka frågeställningen har vi använt oss av en kvalitativ ansats. Vid 
insamlingen av data har vi genomfört intervjuer, vilka sedan har analyserats genom en tematisk 
analys. Resultatet i vår studie visar att GDPR har påverkat detaljhandelns hantering av 
kunddata. Insamlingen har påverkats genom att den blivit mer strikt och genom att inköp av 
extern kunddata har upphört. Analys av kunddata har påverkats genom ytterligare steg i 
processen vid behandling samt genom en restriktivare tillgång till databaser och data som 
används för analys. Aggregering av kunddata har förändrats genom att datakällorna som 
används har förändrats. Lagringen av kunddata har förändrats då en integrationslösning har 
skapats som möjliggör radering av lagrad kunddata i olika databaser. 
 
Nyckelord: GDPR, Big Data, Detaljhandeln 
 
 
  



Abstract 
The progress of digitalization has meant that the use of Big Data analyzes has increased. As 
digitalization progresses, the demand on data security and protection of privacy have increased. 
GDPR came into force in 2018 and imposes more stringent requirements on the handling of 
personal data and customer data. GDPR aims to protect people's privacy and personal data. One 
of the industries that handle large quantities of data and uses Big Data analyzes to gain insights 
about their customers is retail. However, for the use of Big Data analyzes to reach its full 
potential, it must be used repeatedly for various purposes, while GDPR provides that customer 
data may not be used for various purposes. The purpose of this study is to examine and describe 
how retail companies adapt their data management to the requirements set by GDPR. In order 
to investigate the issue, we have used a qualitative approach. During the collection of data, we 
have conducted interviews, which have then been analyzed through a thematic analysis. The 
result of our study shows that GDPR has affected the retails data management. The collection 
has been affected by the fact that it has become more strict and by the fact that purchases of 
external customer data have ceased. Analysis of customer data has been influenced by a further 
step in the process of managing data and through a more restrictive access to databases and 
what data is used for analysis. The aggregation of customer data has changed because the data 
sources have changed. The storage of customer data has changed as an integration solution has 
been created that enables deletion of stored customer data in different databases. 
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1 Introduktion 
Digitaliseringen och Big Datas framfart ökar detaljhandelns möjligheter att samla in och 
analysera data om sina nuvarande och potentiella kunder. Tillsammans med nya tekniker för att 
generera insikter om kunder genom webbanalyser, dashboards och optimering av sökmotorer 
har inte bara marknadsföringen förändrats utan även detaljhandeln som helhet (Saarijärvi, 
Kuusela, Kannan, Kulkarni, & Rintamäki, 2016). Att använda data för att förstå kunder och 
affärsverksamheter, för att upprätthålla tillväxt och lönsamhet är en alltmer utmanande uppgift 
för dagens företag. Detta eftersom att större mängder data blir tillgänglig i olika former. Stora 
mängder data benämns som Big Data och har väckt intresse bland företag (Turban, King, 
Sharda & Delen, 2014). För att Big Data skall nå sin fulla potential måste data samlas in 
storskaligt när möjligheten finns och användas upprepat för olika syften och ändamål (Mayer-
Schonberger & Padova, 2015). 
  
Ett exempel på en bransch som samlar in och använder Big Data är detaljhandeln, de samlar in, 
bearbetar och använder stora mängder kunddata (Saarijärvi et al., 2016). Detaljhandelns 
användning av kunddata kan innefatta att avgöra vilka produkter som är bäst säljande, kunddata 
kan även användas för att kunna identifiera mönster när kunder handlar, vad de handlar och hur 
mycket de spenderar. Denna data kan sedan användas för att personifiera upplevelser och 
marknadsföra till kunder [1]. 
  
Crawford och Schultz, (2014) skriver att med Big Data kan däremot allvarliga 
integritetsproblem uppstå. Big Data samlas in överallt, allt från onlinetransaktioner, sökfrågor, 
till kommunikationsnät, elnät och mobiltelefoner. De genererade datamängderna är inte bara 
stora, de innehåller även intima aspekter av människors liv. Genom att förlita sig på befintlig 
data och prediktiva analyser för att skapa detaljerade profiler om individer, har Big Data lett till 
att omfattningen av personligt identifierbar information ökat. Ett exempel Crawford och 
Schultz (2014) skriver om är företaget Target, som använde sig av Big Data-analyser på ett sätt 
som kränkte den personliga integriteten. Target kunde genom prediktiva analyser av privat 
information, använda data i marknadsföringssyfte och skickade personifierade erbjudanden till 
en gravid tonåring, innan föräldrarna visste om att tonåringen var gravid. Big Data-analyser bär 
både hopp och potentiell skada för de personer vars data analyseras, liksom andra individer som 
indirekt påverkas av sådana analyser (Zarsky, 2016). 
  
Den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) trädde i kraft 
2018 och är till för att skydda enskildas rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av 
personuppgifter [2]. GDPR har förändrat hur data får samlas in och analyseras då GDPR 
föreskriver att personuppgifter får samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade 
ändamål. Vad som skiljer GDPR från den tidigare personuppgiftslagen (PuL) är att företag 
måste kunna visa vad de vill göra med personuppgifter [3]. PuL var mer inriktad på hur data 
hanterades när ett företag samlat in den. GDPR föreskriver att det måste vara klargjort varför 
personuppgifter ska behandlas innan de börjar samlas in och ändamålen sätter ramarna kring 
vad som får göras och inte göras. Om redan insamlade personuppgifter skall behandlas på ett 
nytt sätt måste detta vara förenligt med de ursprungliga ändamålen [2]. GDPR medför 
förändringar för företag som hanterar personuppgifter och företag måste se över sina strategier, 
informationssystem och dokumentation för att anpassa de utefter de krav som GDPR ställer 
(Tikkinen-Piri, Rohunen & Markkula 2018). 
 
Bland de utmaningar som GDPR står inför, är framkomsten av Big Data störst (Zarsky, 2016). 
Företag och organisationer som behandlar personuppgifter har reagerat på GDPR genom att be 
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enskilda att samtycka till användningen av deras personliga data för mycket allmänt definierade 
ändamål (Mayer-Schonberger & Padova, 2015). GDPR tillåter inte samtycken som inte är 
tillräckligt specifika och explicita eftersom de ses som otillräckliga (Mayer-Schonberger & 
Padova, 2015). De åtgärder GDPR föreskriver är exempelvis pseudonymisering, vilket innebär 
behandling av personuppgifter på ett sätt som gör att de inte kan tillskrivas en identifierbar 
fysisk person [2]. Zarsky (2016) skriver att pseudonymisering kan däremot skada kvaliteten på 
data och de insikter som den kan bidra med. 
 
Hoofnagle, van der Sloot och Borgesius (2019) skriver att GDPR medför förändringar genom 
att de ställer krav som innebär att företag måste vara noggranna med hur de hanterar 
personuppgifter och att ta integritet på allvar. GDPR är viktigt att studera, detta då det i allt 
större utsträckning påverkar den globala diskussionen och debatten om personuppgifter och 
integritetsfrågor (Greene, Shmueli, Ray & Fell 2019). Tikkinen-Piri et al., (2018) skriver att 
GDPR har medfört förtydligande regler och instruktioner, men företag ansvarar själva för att 
implementera lösningar och leva upp till bestämmelserna i praktiken. Safari (2016) uttrycker 
en oro kring hur företag ska kunna anpassa sig till förändringarna som GDPR medför. Tidigare 
forskning (se Tikkinen-Piri et al., 2018) pekar dels på att för att förstå hur företag anpassar sig 
till förändringarna i lagen, implementerar de nya kraven och hanterar relaterade utmaningar, 
finns det behov av empiriska studier i företag som behandlar personlig data. Forskningen pekar 
även på att det är viktigt att undersöka implementeringen av GDPR i företag för att undersöka 
hur implementation genomförs samt hur utmaningarna hanteras. Slutligen pekar forskningen 
på att med hjälp av empirisk forskning av detta slag kan sättet att genomföra förändringarna 
och lämpliga konkreta lösningar följas och analyseras. Detta leder oss fram till följande 
frågeställning: 
  
Hur påverkar GDPR detaljhandelns hantering av kunddata? 
  
Syftet är att undersöka och beskriva hur detaljhandelsföretag anpassar sin datahantering till de 
krav som GDPR ställer. Med datahantering avser vi i denna studie; insamling, analys, 
aggregering samt lagring av kunddata.  
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2 Relaterad litteratur  
Nedanstående litteratur har vi använt som fördjupning inom problemområdet som vi har berört 
i studien. Vi genomförde litteraturstudien för att införskaffa kunskap i hur GDPR har påverkat 
hanteringen av kunddata. Fördjupningen låg till grund för utformandet av intervjufrågor i 
studien. Litteraturstudien är uppdelad i fyra olika områden: Big Data, GDPR, GDPR:s 
implikationer för Big Data och Så påverkas detaljhandelns datahantering. Slutligen 
sammanfattades litteraturstudien med att presentera hur GDPR påverkar Big Data och vilka 
utmaningar företag står inför. 
 
2.1 Big Data 
Ursprungligen beskrevs Big Data som de volymer av data som inte kunde behandlas genom 
traditionella databasverktyg och metoder (Kaisler, Armour, Espinosa & Money 2013). Big Data 
är idag en term som beskriver den exponentiella utvecklingen, tillgängligheten och 
användningen av information i både strukturerad och ostrukturerad form (Turban et al., 2014). 
Big Data används för att beskriva de dataset och analystekniker i applikationer som är stora och 
komplexa samt kräver avancerad och unik datalagring, hantering, analys och 
visualiseringsteknik (Chen, Chiang & Storey, 2012). Big Data innebär nya möjligheter att styra 
externa och interna informationsflöden och i sin tur omvandla dem till strategiska resurser för 
att definiera strategier för produkter och tjänster som möter kunders behov (Morabito, 2015). 
  
Hurwitz, Nugent, Halper och Kaufman (2013) skriver att Big Data kan samlas in överallt, 
exempel är webbloggar, sociala medier och gps-system. Organisationer kan genom att använda 
sig av avancerade analyser, studera Big Data för att bilda sig en uppfattning om 
utvecklingsaspekter i verksamheter såsom kundbeteende. Big Data i sig är däremot, oberoende 
av storlek, typ eller hastighet, oanvändbar om inte organisationer och användare gör något med 
det som ger värde till sin organisation. Exempel på företag som använder sig av Big Data för 
att analysera stora datamängder är Google och Amazon. Big Data används och analyseras för 
att ständigt uppnå konkurrensfördelar. Hurwitz et al., (2013) skriver att företag samlar 
individers köpmönster för att komma med konkreta förslag baserat på tidigare köp. 
  
Kaisler et al., (2013) skriver att Big Data skapar värde genom att kunna analysera data för att 
utveckla handlingsbar information. Kaisler et al., (2013) nämner fem sätt som Big Data kan 
stödja värdeskapande för organisationer: (1) Skapa transparens genom att göra Big Data 
tillgängligt för olika typer av affärsanalyser (kvalitet, lägre kostnader, minskar tid till marknad 
etc.). (2) Stödja experimentella analyser av enskilda platser för att fatta beslut eller testa 
tillvägagångssätt, som specifika marknadsprogram. (3) Att hjälpa, baserat på kundinformation, 
att definiera marknadssegment på smalare nivåer. (4) Stödja realtidsanalyser och beslut 
baserade på analyser som tillämpas på dataset från kunder. (5) Underlätta datorstödd innovation 
i produkter som indikerar kundrespons. 
  
Mayer-Schonberger och Padova (2015) skriver att skiftet i värdet av data skapar ett starkt 
ekonomiskt incitament i hur data hanteras. Data samlas in när det finns möjlighet att samla in, 
även om inget konkret användningsfall är uppenbart. insamling är anpassningsbar snarare än 
målmedveten. På liknande sätt finns det ett starkt ekonomiskt incitament att spara data i längsta 
möjliga utsträckning, och långt bortom den ursprungliga användningen, att återanvända det 
flera gånger och kombinera det med andra data (Mayer-Schonberger & Padova, 2015). 
  
Gandomi och Haider (2015) uttrycker att Big Data skapar värde när det stödjer beslutsfattande. 
För att möjliggöra beslutsfattande, behöver organisationer effektiva processer för att göra om 
stora volymer av snabbt och varierande data till meningsfulla insikter. Den övergripande 
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processen med att extrahera insikter från Big Data kan brytas ned i fem steg. Dessa steg består 
av två processer vilket innefattar datahantering och analyser. Datahantering involverar 
processer och stödjande teknik för att förvärva och lagra data för att förbereda den inför analys. 
Analyser refererar till teknik som används för att analysera och uppnå insikter från Big Data. 
Således kan Big Data-analyser ses som en delprocess i den övergripande processen med 
insiktutvinning från Big Data (Gandomi & Haider, 2015). Prediktiva analyser omfattar olika 
tekniker som förutsätter framtida resultat, detta baseras på historiska och aktuella data. I 
praktiken kan prediktiva analyser tillämpas i nästan alla discipliner, exempelvis, att förutsäga 
en kunds nästa köp baserat på vad de tidigare köpt, när de köper, och även vad de exempelvis 
skriver på sociala medier (Gandomi & Haider, 2015). 
 
2.2 GDPR 
Nedan följer en sammanfattning av GDPR [2]. 
 
Den 25 maj 2018 trädde GDPR i kraft i Europa och har till syfte att skapa en enhetlig och 
likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter för att det fria flödet av uppgifter inom Europa 
inte skall hindras. GDPR föreskriver att personuppgifter får samlas in för särskilda, uttryckligt 
angivna och berättigade ändamål. Det måste vara klargjort varför personuppgifter ska 
behandlas innan de börjar samlas in. Ändamålen sätter ramarna kring vad som får göras och 
inte. Om redan insamlade personuppgifter skall behandlas på ett nytt sätt måste detta vara 
förenligt med de ursprungliga ändamålen. Däremot måste de registrerade informeras om att en 
ny personuppgiftsbehandling skall ske. Om de redan insamlade personuppgifterna däremot 
skall användas på ett sätt som inte stämmer överens med de ursprungliga ändamålen är det en 
fråga om en helt ny personuppgiftsbehandling. Då måste organisationer börja om från början 
och finna en rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen. Varje individ har rätt att få sina 
uppgifter rättade, raderade eller blockerade, men även få ut eller flytta sina uppgifter. 
Datainspektionen kan besluta att ett företag som bryter mot reglerna i GDPR ska betala en 
sanktionsavgift. 
  
GDPR föreskriver att den rättsliga grunden samtycke innebär att den registrerade har sagt ja till 
personuppgiftsbehandlingen. Detta är däremot inte alltid en grund att stödja sig på. Samtycket 
måste nämligen vara frivilligt, detta genom att den registrerade har ett fritt val och kontroll över 
sina egna personuppgifter. Samtycket blir därför ogiltigt om någon har utsatts för påverkan. 
Den registrerade får inte heller drabbas av några negativa effekter om denne inte lämnar sitt 
samtycke. Krav får inte ställas på den registrerade i samband med samtycket. Detta innebär att 
den registrerade måste godta användar- eller affärsvillkor för att komma vidare. Om detta är 
fallet är samtycket inte frivilligt och därmed inte giltigt. Detta kan exempelvis vara nekad 
åtkomst till en hemsida om inte samtycke godkänns. 
  
Informationssäkerhet handlar om att hindra information att läcka ut, förvrängas eller förstöras. 
Information ska inte heller kunna hamna i fel händer och missbrukas. Registrerade användare 
ska veta vem som använder deras personuppgifter och varför. Datainspektionen beskriver att 
ett av syftena med GDPR är att skydda enskilda individers rättigheter och friheter med särskilt 
fokus på personuppgifter. GDPR gäller i stort sett för all automatiserad behandling av 
personuppgifter i verksamheter och till viss del även för manuell behandling. Personuppgifter 
innebär varje upplysning som riktas mot en identifierad fysisk person. Vid behandling av 
personuppgifter måste det oftast utses ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera 
att GDPR följs inom organisationen genom att exempelvis utföra kontroller och 
informationsinsatser. 
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Begreppet pseudonymisering innebär behandling av personuppgifter på ett sätt som innebär att 
de inte kan tillskrivas en identifierbar fysisk person. Personuppgifter får inte heller förvaras på 
ett sätt som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är 
nödvändigt för det ändamålet som behandlas. Ytterligare exempel på en åtgärd är 
dataminimering, vilket omfattar att endast behandla de uppgifter som är nödvändiga för varje 
enskilt ändamål. 
  
GDPR föreskriver att följande principer gäller för de som behandlar personuppgifter: 
  

• ska se till att personuppgifterna är riktiga 
• ska radera personuppgifterna när de inte längre behövs 
• ska skydda personuppgifterna, till exempel för att inte obehöriga får tillgång till dem 

och för att de inte förloras eller förstörs 
• ska kunna visa att och hur ni lever upp till GDPR. 
• Måste ha stöd i GDPR för att behandla personuppgifter 
• Bara får samla in för specifika särskilt angivna och berättigade ändamål 
• Inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen 

 
Den som får sina personuppgifter behandlade har rätt till att få tydlig information kring hur de 
skall användas. Bland annat följande information: 
  

• I vilket syfte dina personuppgifter kommer att användas 
• Hur länge dina personuppgifter kommer att lagras 
• Om dina personuppgifter kommer delas med någon 
• Om dina personuppgifter kommer att överföras utanför EU 
• Din rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet som Datainspektionen 
• Hur du tar tillbaka ditt samtycke, om du har lämnat det 
• Dina grundläggande dataskyddsrättigheter 
• Vilken rättslig grund som gör det tillåtet att behandla dina personuppgifter i det 

aktuella fallet 
• Kontaktuppgifterna till den organisation som ansvarar för att behandla dina uppgifter, 

och deras dataskyddsombud om det finns ett sådant. 
 
Den nya rätten till dataportabilitet innebär att registrerade har mer kontroll över sina 
personuppgifter eftersom den gör att de kan flytta, kopiera eller överföra sina personuppgifter 
från en IT-miljö till en annan [4]. Datainspektionen kan besluta att ett företag som bryter mot 
reglerna i GDPR ska betala en sanktionsavgift. Avgiften kan maximalt vara 20 miljoner euro 
eller fyra procent av företagets globala årsomsättning, detta beror på vilket belopp som är högst. 
För mindre allvarliga överträdelser är maxbeloppet 10 miljoner euro eller två procent av den 
globala årsomsättningen [2]. Sedan GDPR trädde i kraft har företag i Europa arbetat med 
uppgiften att upprätta den rättsordning som GDPR har inneburit. 
 
GDPR innebär strängare regler om samtycke, bland annat utgår GDPR från tanken att företag 
hanterar personuppgifter på uppdrag av individerna som har anförtrott sig dem. När insamling 
av personuppgifter görs med stöd av ett samtycke blir reglerna strängare. Företag måste till 
exempel i efterhand kunna bevisa att samtycke har getts, och det givna samtycket ska när som 
helst kunna dras tillbaka. Den tidigare missbruksregeln, vilket innebar att e-post vanligtvis 
undantogs från PuL, försvinner då GDPR trätt i kraft. Detta innebär i praktiken att många 
organisationer behöver ta ett mycket starkare grepp om hur e-post används och hanteras [5]. 
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Tidigare lagstiftning Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 i Sverige med syfte att 
skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av 
personuppgifter [6]. Vad som skiljer GDPR från PuL innefattar bland annat ansvarsskyldighet, 
vilket innebär att med GDPR måste företag även kunna visa vad de vill göra med 
personuppgifterna som samlats in, registreras eller sparas [3]. PuL handlade om vad som görs 
med informationen när den väl är insamlad eller registrerad. En ny regel som GDPR medför är 
anmälan till datainspektionen. Om säkerhetsproblem uppstår, exempelvis ett dataintrång eller 
om personuppgifter oavsiktligt försvinner eller tappas bort, måste detta anmälas till 
Datainspektionen inom 72 timmar. Det kan även vara nödvändigt att informera personerna som 
personuppgifterna tillhör. Dataskyddsombud tillkommer även med GDPR och rollen måste 
finnas under vissa förutsättningar. Dataportabilitet är en ny rättighet som individer får med 
GDPR. Med PuL räckte det med att företag informerade att en individ personuppgifter blev 
registrerade [3]. 
  
2.3  GDPR:s implikationer för Big Data 
Zarsky (2016) uttrycker att GDPR och dess bestämmelser är inkompatibla med den datamiljö 
som möjliggör tillgängligheten av Big Data. GDPR kan även förändra det sätt som Big Data-
analyser utförs på, vilket skulle kunna leda till att de blir ineffektiva. GDPR föreskriver att 
personuppgifter skall vara begränsade till vad som är nödvändigt. Den åtgärd GDPR föreskriver 
är dataminimering vilket kan uppnås genom pseudonymisering, vilket innebär att tillämpa 
tekniska och statistiska skyddsåtgärder som inte tillåter identifiering av en fysisk person. Att 
använda sig av dataminimering kan däremot begränsa fördelarna med Big Data. Detta eftersom 
borttagning av identifikatorerna för att uppnå pseudonymisering kan försämra kvaliteten på 
erhållen data. Detta då uppgifterna ändamålsenligt skulle förändras och aggregeringen av olika 
dataset skulle försvåras (Zarsky,  2016; Greene et., al 2019). Kravet på pseudonymisering är 
striktare för företag med mindre kunddatabaser. Detta beror på att identifiering av individer 
förenklas genom aggregerad data då antalet aggregerade uppgifter minskar (Greene et al., 
2019).  
  
Vidare uttrycker Zarsky (2016) att GDPR föreskriver att när personuppgifter samlas in ska det 
vara för ett specifikt, explicit och legitimt syfte och kan inte vidarebehandlas på ett sätt som är 
inkompatibelt med de ursprungliga ändamålen. Specifika syften och ändamål motsätter sig 
syftet med Big Data-analyser. För att uppfylla principen om specifika ändamål måste de 
individer vars data behandlas, informeras om syftet med Big Data-analyserna och hur de 
kommer att användas. Syftet och ändamålen måste vara noggrant utformade för att säkerställa 
att analyserna ingår i de ursprungliga ändamålen för Big Data-analysen. Att försöka kringgå 
denna begränsning genom att definiera breda och vagt definierade syften för framtida 
användningsområden är inte svaret på de nya krav som GDPR ställer. Detta eftersom det 
angivna syftet och ändamålet måste vara specifika. Ett brett syfte kan vara olagligt och därmed 
ses som olagligt att ha som grund vid behandling. 
 
Greene et al., (2019) skriver om GDPR-principen dataiminimering, vilket innebär att 
personuppgifter måste vara explicita, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt för 
behandling. Företag måste se över de personuppgifter som de samlar in och motivera varför det 
är nödvändigt för att uppnå sitt angivna mål. GDPR föreskriver också principen om begränsning 
av syftet, som anger att personuppgifter endast får samlas in för specifika, explicita och legitima 
syften. Det räcker inte att företag exempelvis skriver att de behöver behandla personuppgifter 
för att tillhandahålla en tjänst. De måste ange hur och varför sådan behandling är nödvändig för 
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tillhandahållandet av tjänsten. Eftersom nya ändamål kräver nya samtycken från användare, är 
det inte längre möjligt att återanvända personuppgifter från ett projekt till ett annat, även om 
återupptagande av personuppgifter tycks följa de avsikter som ligger bakom 
dataminimeringsprincipen. Detta innebär att syftesbegränsningar i GDPR förhindrar företag 
från att samla in personuppgifter och sedan återanvända de för ospecificerade sekundära 
ändamål (Greene et al., 2019). GDPR medför förändringar för organisationer, detta genom att 
ställa krav på att företag skall vara noggranna med hur de hanterar personuppgifter och att ta 
integritet på allvar (Hoofnagle et al.,  2019). 
 
2.4 Så påverkas detaljhandels datahantering 
Ledande företag som exempelvis Mondelez, Coca-Cola, Pepsi och McDonald's, använder 
datahanteringsplattformar för Big Data (Montgomery, Chester, Nixon, Levy, & Dorfman, 
2019). De samlar in och kombinerar stora mängder information om konsumenter från en mängd 
olika källor, både online och offline. Exempelvis kommer “förstapartsdata” från en kunds 
registrering av exempelvis användningen av ett medlemskort för stormarknader eller deras 
aktiviteter som fångats på en webbplats, mobiltelefon eller bärbar enhet. "andrapartsdata" är 
information som samlas in om en person av ett annat företag, till exempel en online-utgivare, 
och säljs vidare till andra företag. "Tredjepartsdata" kommer från tusentals källor och kan 
innehålla demografisk, finansiell och annan data. All denna information kan kombineras för att 
skapa detaljerade profiler av individer. Genom prediktiva analyser och avancerade algoritmer, 
tolkar organisationer data för att förutsäga hur en individ kommer att reagera på en viss typ av 
marknadsföring (Montgomery et al., 2019). 
  
Detaljhandeln samlar in, bearbetar och använder stora mängder data om kunder som 
exempelvis; vad de köper, hur de köper, när de köper samt när kund/medlemskort används. Det 
innefattar även vem som köper produkten eller tjänsten. (Saarijärvi et al., 2016). Amazon, som 
är stora inom e-handel bygger sina processer runt data för att kunna härleda värdefull 
information från dem. Kundanalyser innebär den omfattande användningen av data, modeller 
och fakta för att driva beslut och handlingar, där data och modeller definieras på individuell 
kundnivå (Davenport & Harris, 2007). Tikkinen-Piri et al., (2018) skriver att företag måste se 
över sina strategier, informationssystem och dokumentation för att anpassa de utefter de krav 
som GDPR ställer. Safari (2016) uttrycker en oro kring hur företag skall anpassa sig till 
förändringarna som GDPR medför. 
 
Här ger vi en sammanfattning av tolkningsguiden som Svensk Handel har tagit fram för hur 
handelsföretag kan behandla konsumenters personuppgifter enligt GDPR [7]. Tolkningsguiden 
riktar sig till konsumenter både inom och utanför ett lojalitetsprogram och syftar till att 
underlätta för detalj- och e-handelns arbete som innefattar dataskyddsfrågor. 
  
Ändamålsbeskrivningarna är en av de viktigaste delarna i GDPR, detta eftersom det är 
ändamålen som sätter gränserna för hur personuppgifter får behandlas. Företag upplever 
svårigheter vid formulerandet av sina ändamål på ett tydligt sätt och som dessutom skall 
beskriva all personuppgiftsbehandling som utförs för det specifika ändamålet. Det innebär att 
ett handelsföretag behöver formulera ett antal ändamål för att täcka in sin verksamhet. Svensk 
handel skriver att uppgifter som har samlats in för ett specifikt ändamål skall inte användas för 
ett annat. Ett exempel på detta är uppgifter som samlats in för att fullgöra ett köp får inte 
automatiskt användas för marknadsföring. En central del i ett detalj- och e-handelsföretags 
verksamhet är personaliserad marknadsföring. Eftersom profilering och behandling av 
personuppgifter för marknadsföringsändamål ses som särskilt riskabla är det mycket viktigt att 
just dessa ändamål blir rätt formulerade och beskrivna. 
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En viktig del i tolkningsguiden är frågan om vilken laglig grund företag kan stödja sin 
personbehandling på i ett lojalitetsprogram. Företag vill i största möjliga mån undvika att 
använda sig av samtycke som en laglig grund, detta eftersom det är resurskrävande men även 
att samtycket kan tas tillbaka när som helst. Kortfattat är Svensk Handels tolkning, att avtalet 
vilket omfattas av villkoren för att bli medlem, kan användas som grund för 
personuppgiftsbehandlingen som utförs i ett lojalitetsprogram. En viktig förutsättning är att 
personuppgiftsbehandlingen måste vara nödvändig för att uppfylla åtaganden enligt 
medlemsvillkoren. Om avtalet ska användas som en laglig grund måste 
personuppgiftsbehandlingen vara en integrerad del i medlemsvillkoren och det räcker inte att 
hänvisa till en integritetspolicy. En individ som skall bli medlem måste förstå vilken 
personuppgiftsbehandling som denne accepterar i utbyte mot företagens bonuspoäng, 
erbjudanden och rabatter.  
 
2.5 Sammanfattning av litteraturstudien 
I vår litteraturstudie framkom det att de finns motsättningar mellan GDPR och användningen 
av Big Data samt att det finns utmaningar vid införandet av de nya krav som GDPR ställer. 
GDPR föreskriver att syften och ändamål måste vara explicita medan Big Data samlas in 
storskaligt när möjligheten finns och används upprepat för olika syften och ändamål (Zarsky, 
2016). Data samlas in när det finns möjlighet att samla in, även om inget konkret 
användningsfall för data är uppenbart (Mayer-Schonberger & Padova, 2015). Insamling av data 
är anpassningsbar snarare än målmedveten. Företagen kan använda sig av pseudonymiserad 
data, däremot kan detta begränsa fördelarna med Big Data och försämra kvaliteten på datan. 
Det är därför en utmaning för företag hur de skall använda sig av pseudonymiserad data (Zarsky 
2016). Företag som behandlar stora mängder data står även inför utmaningar kring hur de ska 
implementera de krav som GDPR ställer och anpassa sin verksamhet utefter dessa (Safari, 
2016). GDPR har medfört förtydligande regler och instruktioner, men företag ansvarar själva 
för att implementera lösningar och leva upp till bestämmelserna i praktiken (Tikkinen-Piri et 
al., 2018). Det är även givet den nya lagstiftningen, en utmaning bland företag att formulera 
sina ändamål på ett tydligt sätt för att kunden skall förstå, där ändamålen dessutom skall 
beskriva all behandling som utförs för det specifika ändamålet [5]. Vi har utifrån utmaningarna 
som identifierats ovan använt litteraturstudien för att sammanfatta kunskapsläget.  
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3   Metod 
 
3.1  Metodsansats 
Vi har, med utgångspunkt från problemställningen valt att utföra en kvalitativ studie. Syftet 
med studien är att undersöka och beskriva hur detaljhandelsföretag anpassar sin datahantering 
till de krav som GDPR ställer. Skälet till det är att öka förståelse för hur GDPR påverkar 
detaljhandelns hantering av kunddata. Denna frågeställning kan undersökas med en kvantitativ 
ansats såsom en enkätstudie. Vi valde dock en kvalitativ ansats för att belysa frågeställningen, 
närmare bestämt genom en intervjustudie där vi studerat hur en av de största 
detaljhandelskoncernerna på marknaden påverkats av GDPR. En kvalitativ ansats är lämplig 
när ett specifikt ämne skall studeras i en eller ett fåtal organisationer (Myers, 2013). Genom att 
utföra studien på koncernnivå fick vi möjlighet att samla in data från intervjupersoner med olika 
roller och erfarenheter av kunddata och GDPR. Detta möjliggjorde för oss att öppna för 
intervjupersonernas olika infallsvinklar och reflektioner som inte förutsätts av oss genom de 
frågor vi ställde vid intervjuerna. Detta möjliggjorde även för oss att ställa följdfrågor relaterade 
till de svar som fick på frågorna vi ställt, utifrån intervjuguiden. Innan vi genomförde 
intervjuerna kunde vi inte förutse vad det är som påverkar detaljhandelns hantering av 
kunddata, vilket gjorde det svårt för oss att förutse vilka följdfrågor vi skulle ställa till 
intervjupersonerna. Vi har genom intervjuer kunnat samtala med anställda på 
detaljhandelsföretaget för att skapa oss en ökad förståelse för hur hanteringen av kunddata har 
påverkats av GDPR. Utkomsten av kvalitativ forskning är svår att anta som generaliserbar 
(Orlikowski & Baroudi, 1991). Då vi genomfört studien i endast ett företag är det svårt att 
generalisera utkomsten av studien. Vi väljer därför att istället belysa studiens överförbarhet och 
trovärdighet, vilket presenteras i avsnitt 3.6.  
 
En fördel med kvalitativ studie är att det möjliggör en förståelse för varför olika handlingar äger 
rum vilket bäst förstås genom att samtala med människor (Myers, 2013). Det hade därför varit 
svårt att förstå hur detaljhandelsföretag anpassar sin datahantering till de krav som GDPR ställer 
utan att samtala med personer i detaljhandelsföretaget. Vi har valt att använda oss av citat i 
resultatet eftersom det förmedlar en levande känsla i texten och för att göra historien intressant 
för läsaren. Det kan vara bra att använda citat från intervjupersoner, men det är däremot viktigt 
att förmedla sitt budskap först och inte bara låta citatet göra jobbet (Walsham, 2006).  
 
3.2  Litteraturstudie 
Litteraturstudien genomfördes för att samla in kunskap inom valt område för studien och belysa 
den nuvarande situationen samt vad tidigare forskare har belyst. En förståelse för det 
problemområde som skall undersökas i studien har skapats. Litteraturen som har framkommit 
omfattar tidigare studier och forskning kring ämnena GDPR, Big Data samt detaljhandeln och 
deras hantering av kunddata. Vid sökning och insamling av litteratur har sökmotorn Google 
Scholar, ABI inform global, Science direct, Scopus, IEEE Xplore samt Högskolans egen 
databas onesearch använts. Sökorden som har framgått har innefattat: “GDPR”, “Big Data”, 
“Svensk handel och GDPR”, “Detaljhandelns hantering av kunddata”, “Customer data in 
retail”, “Big Data analytics process”, “Big Data challenges”, “GDPR Business implications”. 
De artiklar som vi valde att belysa i litteraturstudien grundades bland annat på att de blivit 
citerade inom ämnet som är relevant för vår studie. I de utvalda och relevanta artiklarna för 
studien, läste vi igenom abstrakt och slutsats för att skapa oss en bild av vad artikeln handlade 
om. Referenslistor i de relevanta artiklarna genomgicks även för att finna ytterligare artiklar 
inom aktuellt ämne. Litteraturen sammanfattades genom att presentera hur GDPR påverkar Big 
Data och vilka utmaningar företag står inför. Artiklar som ansågs som relevanta för studien 
lästes ingående och sammanfattades. Vad gäller litteratur för den lagstiftning (GDPR) som 
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framkommer i studien fann vi informationen på datainspektionen vilket är en myndighet som 
hanterar dataskyddsfrågor och ser till att människors rättigheter skyddas i samband med att 
deras personuppgifter används.  
 
3.3  Urval 
Studien syftar till att undersöka och beskriva hur detaljhandelsföretag anpassar sin 
datahantering till de krav som GDPR ställer. För att besvara frågeställningen om hur GDPR 
påverkar detaljhandelns hantering av kunddata har studien genomförts i ett företag inom 
detaljhandeln. Valet av detaljhandeln baseras på deras användning av Big Data-analyser och 
deras hantering av stora mängder kunddata, vilket Saarijärvi et al., (2016) skriver. 
Detaljhandelsföretaget som valdes har sin koncernledning och sitt huvudkontor placerat i 
Sverige och är en av de största aktörerna på marknaden. Detaljhandelsföretaget valdes ut för att 
de använder sig av insamling och analys av kunddata i syfte att personifiera kundupplevelser 
och erbjudanden. Vi kontaktade ansvarig i det utvalda detaljhandelsföretaget, där kontaktperson 
som är team manager för IT, tillhandahöll oss med intervjupersoner som ansågs lämpliga för 
att genomföra intervjuer. Intervjuerna som genomfördes syftade till att besvara studiens 
frågeställning. Urvalet av intervjupersoner baserade vi på ett antal urvalskriterier. Kriterierna 
för urvalet baserade vi på följande; Intervjupersonen arbetar med hantering av kunddata. 
Intervjupersonen arbetar med Big Data-analyser. Intervjupersonen besitter expertkompetens 
inom Big Data-analyser och hantering av kunddata. Intervjupersonen skall ha arbetat med 
kunddata/Big Data-analyser innan GDPR trädde i kraft. Anledningen till urvalet av specifika 
intervjupersoner grundar sig i att problemområdet riktar sig åt GDPR och dess påverkan på 
hanteringen av kunddata. Därför upprätthölls en kontakt med ansvarig för området Big Data. 
  
Vi genomförde även intervjuer med jurister. Syftet med dessa intervjuer var att få en experts 
utlåtande kring hur GDPR skiljer sig från den tidigare lagstiftningen PuL samt vilken påverkan 
GDPR har på detaljhandelns hantering av kunddata. Urvalet av jurister baserades på 
expertkunskap inom GDPR, dataskyddsfrågor och personuppgiftsfrågor. Detta då vi ville 
införskaffa oss nödvändig kunskap i hur GPDR påverkar detaljhandeln samt vilka skillnader 
som finns mellan PuL och GDPR. Slutligen genomförds även en intervju med en person som 
arbetar med dataskyddsfrågor internt i detaljhandelsföretaget. Syftet med intervjun var att skapa 
en förståelse för hur detaljhandelsföretaget har implementerat kraven och hur dessa efterlevs. 
 
Nedan presenteras en tabell innehållande de olika intervjupersonerna som har medverkat i 
intervjuer. Fiktiva namn används för samtliga intervjupersoner för att inte möjliggöra 
identifikation av deras identitet. I tabellen presenteras även intervjupersonernas arbetsuppgifter 
och längden på intervjuerna. 
 Tabell 1.Intervjupersoner 
Intervjuperson Arbetsuppgifter Intervjulängd 

Per Jurist 45 

Hans Arbetar med hantering av master-data 60 

Johan Arbetar med och i olika Big Data plattformar 60 

Karin Jurist 45 

Camilla Arbetar med dataskyddsfrågor 60 

Roger Arbetar med Big Data-analyser 45 
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3.4  Datainsamling 
Inledningsvis skickade vi ut en presentation av oss själva samt en ämnesbeskrivning till 
intervjupersonerna. Detta gjorde vi för att intervjupersonerna skulle bli introducerade och få en 
överblick kring vad vi skulle komma att beröra under intervjuerna. Inför intervjuerna skapade 
vi intervjuguider som låg till grund för de frågor som vi ställde till intervjupersonerna. För 
intervjupersonerna Johan, Roger och Hans skapade vi en gemensam intervjuguide, se bilaga 1, 
detta då de arbetar med kunddata och analyser av kunddata. För Camilla skapade vi en separat 
intervjuguide, se bilaga 2, detta då hon arbetar med dataskyddsfrågor och inte med kunddata 
och analyser av kunddata. För Per och Karin skapades även en separat intervjuguide, se bilaga 
3, detta eftersom att de arbetar som jurister inom dataskydd och personuppgiftsfrågor. I en 
intervjuguide anges de ämnen som kommer att beröras samt i vilken ordning. Intervjuguiden 
kan beskriva ämnet i stort eller bestå av en rad välformulerade frågor (Kvale & Brinkmann 
1997). Vid intervjupersonernas förfrågan om att få ta del av intervjufrågorna i förväg, skickade 
vi frågorna till de intervjupersoner som önskade detta. Innan intervjuerna påbörjades 
presenterade vi återigen oss själva samt bakgrund och syfte med intervjuerna. Detta gjorde vi 
för att intervjupersonerna skulle få en uppfattning om oss. Intervjupersonen vill ha en 
uppfattning om intervjuaren innan denne tillåter sig att tala fritt och uttrycker erfarenheter och 
känslor för en främling (Kvale & Brinkmann 1997). 
 
Studiens empiriska material samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Skälet till att vi 
valde semistrukturerade intervjuer var för att få intervjupersonens erfarenheter och berättelser. 
Vi använde oss av förutbestämda intervjufrågorna där följdfrågorna grundades i de svar som de 
olika intervjupersonerna gav. Inledningsvis ställde vi generella frågor för att sedan övergå till 
mer specifika frågor. De frågor som ställdes till intervjupersonerna var öppna för att inte riskera 
att tillgodose informanten med svaret, eller att det blir ett ja eller nej svar. Intervjupersonerna 
använde sina egna ord för att beskriva sina erfarenheter vilket gav intervjupersonen möjlighet 
till att beskriva hur detaljhandelsföretag anpassar sin datahantering till de krav som GDPR 
ställer. Intervjuerna genomfördes via telefon, anledningen till detta var att företaget befinner 
sig geografiskt avlägset vilket skulle göra det svårt för oss att infinna oss på företaget vid ett 
flertal tillfällen för att genomföra intervjuer. Intervjuerna spelades in i samtycke med 
intervjupersonen för att sedan transkriberas. Till de intervjupersoner som arbetar med Big Data 
och hanterar kunddata riktades intervjufrågorna mot att förstå hur GDPR påverkar 
detaljhandelsföretagets hantering av kunddata. Till de som arbetar med personuppgiftsfrågor 
och dataskydd riktades intervjufrågorna mot att förstå vilka utmaningar detaljhandeln står inför 
och hur kraven har implementerats. Intervjuerna genomfördes med anställda på koncernnivå i 
ett företag som ägnar sig åt detaljvaruhandel och använder kunddata i syfte att kunna skapa 
exempelvis kundanpassade och personifierade erbjudanden. Intervjuerna genomfördes med 
intervjupersonerna individuellt och skedde inte i form av gruppintervjuer. Syftet med att 
genomföra intervjuerna var att öka förståelsen för hur detaljhandelsföretaget anpassar sin 
datahantering till de krav som GDPR ställer. 
 
3.5 Analysmetod 
Vi valde att genomföra en tematisk analys av det insamlade empiriska materialet. Skälet till att 
vi valde en tematisk analys var att identifiera och analysera det material som samlats in vid 
intervjuer. En tematisk analys innebär att identifiera, analysera och upptäcka mönster i insamlad 
data (Braun & Clarke, 2006). Vi har använt oss av en induktiv ansats och tematiserade utifrån 
den insamlade empirin. Braun och Clarke (2006) skriver att en induktiv ansats innebär att 
identifierade teman är kopplade till insamlad data. Däremot går det inte att undvika teoretiska 
åtaganden vid användningen av en induktiv ansats. I vår studie har vi till viss del präglats av 
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litteraturen, vilket gör att de identifierade teman delvis kan återkopplas till litteraturen. Det 
insamlade materialet transkriberades ordagrant för att inte gå miste om något material. Vi 
transkriberade materialet enskilt, men granskade det tillsammans för att bekanta oss med 
materialet och för att säkerställa att transkriberingen genomförts korrekt. Därefter kodade vi 
materialet för att hitta relevanta aspekter i förhållande till vår forskningsfråga. Vi valde att 
genomföra en tematisk analys på det insamlade materialet för att kunna identifiera 
återkommande utsagor om GDPR och dess påverkan från olika respondenter. Vid kodning av 
materialet sökte vi efter olika typer av påverkan som framkommit under intervjun. Detta 
färgkodade vi utefter vad det är som har påverkat detaljhandelsföretaget hantering av kunddata. 
De olika färgerna representerar vad det är som har påverkat hanteringen av kunddata. Vi bröt 
sedan ned materialet i mindre delar som är relevanta och meningsfulla för vår problemställning. 
Vid kodningen av utsagorna framkom det även material som inte syftade till att besvara 
frågeställningen men som ansågs viktigt för vår studie, detta exempelvis hur GDPR skiljer sig 
från tidigare lagstiftning PuL. Det kodade materialet kategoriserade vi genom att söka efter 
sammanhängande koder som sedan resulterade i teman. Vi granskade de teman som 
framkommit och fastställde sedan färdigställda teman. I teman fångas och samlas det mest 
relevanta i texten (Fejes & Thornberg, 2015). Exempel på teman som framkom i studien är; 
anonymisering av kunddata, Restriktivare datatillgång, Integrationslösning samt separata och 
tydliggjorda villkor.  
 
De teman som framkom vid kodning av resultatet strukturerades sedan om och placerades som 
subteman i en tabell. De olika subteman placerades i tabellen under följande teman; insamling, 
analys och aggregering samt lagring för att visa hur de påverkats av GDPR, se bilaga 4. Detta 
eftersom att vi sedan valde att presentera det material som analyserades i analyskapitlet utifrån 
stegen för hantering av data. Slutligen beskrev vi de olika övergripande teman och vad de skulle 
komma att beröra. 
 
3.6 Metodkritik och diskussion 
Den kritik som kan riktas mot användandet av en kvalitativ ansats innefattar svårigheten att 
kunna generalisera utkomsten. Detta eftersom studien baseras på ett fåtal tolkande intervjuer 
(Myers, 2013). En av intervjupersonerna kunde under intervjun inte exemplifiera olika delar då 
de inte kunde delge detta material på grund av att det är känsliga uppgifter. Exempelvis kunde 
intervjupersonen inte redogöra för exakt hur de använder olika strategier i sina prediktiva 
analyser för att nå insikter om kund. Intervjuerna genomfördes med intervjupersonerna enskilt. 
Detta genomfördes för att intervjupersonen skulle få möjligheten att få svara på frågan separat 
och inte påverkas av någon annan intervjuperson. I efterhand hade det kunnat vara bra att 
genomföra vissa intervjuer i grupp då intervjupersoner skulle kunna få möjlighet att 
komplettera de delar som de inte kunde redogöra för. 
 
I studien har medverkande intervjupersoner under intervjuer, berättat om sina upplevelser 
utifrån de frågor som ställdes under intervjuerna. Dessa utsagor har analyserats och diskuterats 
för att sedan komma att ligga till grund för de slutsatser som vi har dragit i studien. Intervjuerna 
genomfördes via telefon, vilket kan ha begränsat studien då vi inte fick en känsla av 
omgivningen och de miljöer som intervjupersonerna befinner sig i under sitt arbete. Kritik kan 
även riktas mot datainsamlingen, eftersom att intervjupersonerna inte fick delge specifik 
information kring hur vissa analyser av kunddata genomförs. Vi har genom att beakta 
trovärdighet och överförbarhet kunnat upprätthålla kvalitet i vår studie. I en kvalitativ studie är 
inte trovärdigheten endast relaterad till datainsamlingen. Strävan efter trovärdighet genomsyrar 
forskningsprocessens samtliga delar. Detta genom att tillämpa och upprätthålla förståelse 
genom hela forskningsprocessen (Patel & Davidson, 2003). Vi har genom hela 
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forskningsprocessen belyst vår förståelse för Big Data och GDPR, detta genom att inledningsvis 
beskriva problemområdet, valet av litteratur samt hur det empiriska materialet har samlats in, 
tolkats och analyserats. Vi har beaktat begreppet överförbarhet genom att de slutsatser vi drar 
utifrån vår studie inte endast gäller för det studerade detaljhandelsföretaget. Slutsatserna 
presenteras på en allmän nivå där andra företag inom detaljhandeln kan ha nytta av 
beskrivningen. Trots att generaliserbarhet inte är tillämplig kan kunskap som genereras genom 
kvalitativa metoder fortfarande överföras och vara användbar i andra avseenden (Tracy 2010). 
GDPR är ett regelverk och bestämmelserna gäller för alla, därigenom medför det att de 
slutsatser vi har dragit i vår studie kan överföras till andra sammanhang. Detta då kraven som 
GDPR medför måste efterlevas av alla företag. 
 
3.7 Etiska överväganden 
Vi har i studien utgått från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer som innefattas 
av individskyddskravet. Detta krav kan delas upp i fyra allmänna huvudkrav, vilka är; 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav 
har vi tagit hänsyn till och beaktat genom hela undersökningen. 
  
Informationskravet har inneburit att vi har informerat intervjupersonerna om deras villkor 
gällande deras deltagande i undersökningen. Vi har också upplyst deltagare om att deltagandet 
är frivilligt och intervjupersonen har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Informationen 
som delgivits har omfattat alla inslag i den aktuella undersökningen som kan tänkas påverka 
deltagarens villighet att delta i undersökningen. Uppgifter har lämnats som berör hur och var 
studiens resultat kommer att offentliggöras. Denna information har vi tillgodosett 
informanterna med muntligt. Detta skedde under intervjutillfällena. 
  
Samtyckeskravet innebar att vi inhämtade undersökningens deltagares samtycke. I en 
undersökning med en aktiv insats från deltagare skall samtycke alltid inhämtas. De som 
medverkar i en undersökning har alltid rätt att själva bestämma hur länge och på vilka villkor 
de deltar. Deltagare skall kunna avbryta sin medverkan i undersökningen utan att detta medför 
negativa konsekvenser för dem. I undersökningen där deltagarna är aktiva är denna regel 
oproblematisk. Om en deltagare ville avbryta sin medverkan mitt i en intervju var det fritt att 
göra det. 
  
Under vår studie hade vi konfidentialitetskravet i åtanke, detta innefattar att uppgifter om 
identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sätt att som gör att dessa 
människor inte kan identifieras av utomstående. Detta gäller främst uppgifter som kan uppfattas 
som etiskt känsliga. Det vill säga att det skall vara omöjligt för utomstående att komma åt 
uppgifterna. Medvetenhet skall finnas om att även om personuppgifter publiceras utan att 
enskildas namn, kan det, om data är tillräckligt detaljerad, vara möjligt för vissa läsare att 
identifiera någon individ. Vi har därför vidtagit åtgärder för att försvåra för utomstående att 
kunna identifiera enskilda individer eller grupper av individer. Detta har vi gjort genom att inte 
ange de specifika titlar som intervjupersonerna i undersökningen har i sitt arbete. 
  
Avslutningsvis har vi beaktat nyttjandekravet, vilket innefattar att uppgifter om enskilda 
individer, samlades in för forskningsändamål och kommer inte att användas för kommersiellt 
bruk. Personuppgifter som samlats in under undersökningen kommer inte heller att användas 
för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde individen utan ett medgivande av den 
individ som är berörd. 
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4  Resultat 
Nedan presenteras resultatet enligt de teman som vi identifierade i den tematiska analysen. De 
teman som identifierats är; Grund för behandling, Separata och tydliggjorda villkor, 
Tillgången till kunddata, Anonymisering av kunddata, Syftesbeskrivning, Mer omfattande 
process, Restriktivare datatillgång, Kravanpassning och Lagringssyfte. I resultatet kommer 
även citat från intervjupersonerna att framföras. 
 
4.1 Grund för behandling 
Per berättade att företag måste kunna visa att de har individens tillstånd att använda 
personuppgifter och att införskaffa ett samtycke är inte lika lätt som förut. Det har skiftat från 
att kunna säga att företaget ägde personuppgiften till att företaget bara lånar personuppgifter 
och måste påvisa varför de vill låna personuppgifterna. Samtycket ska vara frivilligt och 
separerat samt mycket tydligare än vad det var förut. Det har således blivit mycket svårare att 
använda samtycket som en grund för behandling och Per berättar att den stora frågan är om det 
är värt det merarbetet som det innebär att införskaffa samtycke idag, mot vad det var förut. 
Samtycket får inte blandas, exempelvis med allmänna villkor som det kunde göra förut. Per 
berättar att samtyckestexten måste vara separerad, exempelvis ha en egen kryssruta eller en 
egen aktiv handling som ska bevisas från mothåll att individen har förstått, att individen läst 
igenom och förstått själva samtyckestexten. Det räcker inte längre att kombinera samtycket med 
allmänna villkor. 
  

“...Det som skiljer GDPR från PuL är framförallt det här att man har ändrat fokus på 
vem man kan säga äga personuppgiften i sig. Om du ser till hur PuL var uppbyggt så 
var det så att många företag ansåg ju att dom själva ägde sin kunddatabas. Medans så 
att säga, i och med att dom hade fått ett underförstått samtycke från individen att 
använda deras personuppgifter och de samtyckena kunde vara mycket mer luddigt 
skrivna så man liksom kunde komma undan med ganska mycket...” - (Per, Jurist) 

 
Vid insamling av kunddata berättar Johan att de försöker skriva generella villkor, detta för att 
inte skriva specifikt att de analyserar exempelvis en individs postnummer. De skriver därför 
istället att de utför analyser på en kund för att kunna leverera bättre erbjudande. Då behöver de 
inte inhämta ett nytt samtycke varje gång de ska utföra en behandling. Istället för att skriva 
exakt vad de gör berättar Johan att de skriver att de gör ett kunderbjudande, då har de skrivit att 
de ska genomföra en behandling för att leverera kunderbjudande. Då kan de behandlingar som 
ingår i begreppet kunderbjudande genomföras och endast de behandlingar som går utanför 
ramarna för begreppet behövs ett nytt samtycke. 
 
Camilla berättar att de försöker allt mer att använda sig av datadrivna strategier. Detta innebär 
då hantera och analysera kunddata på ett sätt som gör att den bidrar till insikter kring 
kundbeteenden. De vill kunna dra insikter om hur kunder köper för att kunna leverera de mest 
relevanta erbjudanden i rätt tid. Detta kan exempelvis vara säsongsbaserade erbjudanden, 
exempelvis vill kanske inte en kund få erbjudande om glass i oktober. Generellt sett förväntar 
sig kunder i allt större utsträckning att få relevanta erbjudanden som uppfyller de behov som de 
har. 
  

“...Man har högre förväntan som kund att få erbjudanden som passar en själv och om 
man tittar framåt också så vill man ju inte bara kanske i framtiden ha det man haft 
tidigare. Exempelvis insikter om vad du har köpt, att du har köpt väldigt mycket glass 
till sommaren, så får du ett erbjudande om glass i oktober, det tycker du känns 
irrelevant, nu vill jag inte köpa glass, utan det var ju somras när det var supervarmt 
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som du tyckte att det kändes relevant att få erbjudanden om glass...” - (Camilla, 
dataskyddsfrågor) 

 
Karin berättar att det i nuläget är oklart hur data lämnas ut till tredje part. Företag har inte full 
kontroll över olika dataflöden. Ett exempel är vid implementation av en tjänst, vilket sedan ska 
matchats mot en målgrupp som framkommit från en annan databas, där blir det någon form av 
samkörning av register och uppgifter som blandas mellan olika databaser. Då är det oklart om 
hur företag ska informera individen om behandlingen. Behövs ett samtycke inhämtas vid sådana 
tillfällen. Det är svårt för organisationer att ta ställning för saker som de inte känner till och 
svårt att veta vilka uppgifter det är som används för varje enskilt fall. Det är även svårt att veta 
hur uppgifter lämnas ut och hur tekniken ser ut. Detta berättar Karin att hon verkligen ser som 
en utmaning som är rörig och oklar. 
  
Hans berättar att de såg GDPR som en konkurrensfördel, detta eftersom kunde säkerställa och 
bli ännu bättre med att kvalitetssäkra data och sin tydlighet mot kund. Hans berättar även att 
verksamheten bygger väldigt mycket på att hantera kunddata och kundinsikter. Därför är det 
viktigt att kunden har förtroende för att de ska kunna fortlöpa med sin hantering av kunddata. 
 
  
4.2 Separata och tydliggjorda villkor 
Johan berättar att GDPR har inneburit en kvalitetssäkring, det vill säga att data har blivit rättad. 
Befintlig kunddata är korrekt i större utsträckning än före GDPR. Det har inneburit säkrare 
rutiner för att rensa i data som inte längre är aktuell, det vill säga att GDPR ställer hårda krav 
på att data ska matcha det ursprungligt angivna ändamålet. Johan berättar även att tydlighet i 
benämningar av attribut har blivit betydligt bättre tack vare GDPR. Tidigare kunde datafält i en 
kolumn i en tabell ha en IT benämning, där det var svårare för kunderna att förstå innebörden 
av villkoret. Vid införandet av de krav som GDPR ställer har dataskyddstexter tydliggjorts och 
blivit mer förståeliga för kunder. 
  

“...Jämfört med tidigare så var det ju villkor, kundvillkor, för att blir lojalitetskund hos 
oss. Man var tvungen att acceptera som kund, en juridisk text på 6 punkters storlek över 
två sidor. Nu är det dataskyddstexter som beskriver vad vi använder och på vilket sätt 
och med vilket syfte och ändamål...” - (Johan, Big Data-Plattformar) 

 
Camilla berättar att GDPR har påverkat de prediktiva analyser som de använder sig av, detta 
då det har inneburit att de måste vara mer explicita. När det gäller behandling av stora mängder 
data i realtid genom olika tekniker måste de ha ett explicit samtycke av kunden innan 
behandlingen sker. Automatiserat beslutsfattande genom prediktiva analyser kan leda till ett 
direkt beslut som har en negativ påverkan på individen. Det måste därför finnas ett samtycke 
innan behandlingen. Camilla berättar att GDPR har påverkat deras användning av prediktiva 
analyser. 
  

“...Det måste finnas en gräns för vilka analyser som kan och får lov att genomföras, 
GDPR borde inkludera den etiska aspekten vad gäller hanteringen av data. Det ska inte 
vara okej att genomföra all kundbehandling som går att genomföra...” - (Camilla, 
dataskyddsfrågor) 
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4.3 Tillgången till kunddata 
Hans berättade att de har minskat eller rättare sagt inte längre köper in kunddata externt som en 
konsekvens av GDPR. Detta eftersom det måste stå i dataskyddstexten uttryckligen varför de 
köper kunddata och dessutom måste det stå vem som tillhandahållaren av kunddata är. Detta 
skulle innebära svårigheter vid utformandet och redogörandet i villkoren. Hans berättar att 
istället för att köpa in externa data om kund är nu attribut om kunden istället algoritmberäknade 
och att de uteslutande kollar på köpbeteende av artiklar. Tidigare köpte de en uppgift om ett 
hushåll, exempelvis om det fanns barn i hushållet eller inte. Nu tittar de uteslutande på 
köpbeteende av en viss typ av artiklar som är typiska för till exempel barnfamiljer/babyshushåll.  
  

“...Det betyder också att benämningsmässigt så kan vi inte säga eller kalla ett sådant 
segment för hushåll med baby, utan vi säger köpare utav babyprodukter. Köpare av 
babyprodukter kan vara mor och farföräldrar som passar barnet vi något tillfälle och 
köper blöjor och sånt där. Dem är ju förstås inte babyhushåll men dem är köpare av 
babyprodukter...” - (Hans, hantering av master-data) 

 

4.4 Anonymisering av kunddata 
Per berättar att detaljhandeln måste hitta andra metoder för hur de ska kunna behålla 
personuppgifter för att se mönster och köpbeteende i sin kunddatabas. Per berättar då om vikten 
av att våga anonymisera personuppgifter. Att våga ta bort identifikatorerna som möjliggör 
identifiering som gör individen i fråga unik. Företag bör istället ta reda vad är det de egentligen 
vill komma åt. På frågan om hur företag kan få ut värde av sina kunddata när den är 
anonymiserad berättade Per att det är viktigt att företag anonymiserar kunddata på rätt sätt. De 
behöver inte veta adressen, utan det räcker att personerna som analyserar kunddata vet vilket 
område det är, då får de ungefär reda på köpbeteendet för det specifika området. Per berättar att 
företag inom detaljhandeln inte behöver veta att det är en specifik individ som handlar utan de 
behöver veta vilken målgrupp individen tillhör. 
  

“...Då kan du ju genomlysa det sen, om du hittar ett beteende hittar du dina bästa 
kunder. Säg att dina bästa kunder är män mellan 35 och 50 år. Din största sektion. Då 
tittar du i din kunddatabas, vilka av mina kunder är män mellan 35 och 50 år. Dom ska 
jag satsa extra på. Du behöver inte veta att det var Kalle, Johan eller Axel och Ludwig. 
Utan bara veta att det är dom här männen...” - (Per, jurist) 

 
Roger berättar att vid analys av kunddata väljer de att anonymisera data och ibland använder 
de sig av aggregerade data, vilket inte alltid kräver ett godkännande. Utan då tittar de istället på 
en övergripande nivå där de inte kan identifiera en specifik kund. Däremot kan det bli att de har 
tillgång till postnummer och ålder, vilket innebär att du teoretiskt skulle kunna ta reda på vem 
individen är. Detta då det finns postnummer där det är väldigt få som bor och där det genom en 
kombination av olika data möjliggör identifiering av kunden. Roger berättar att det därför är 
viktigt att vara noggrann med behandlingen och när det är tillåtet att få använda data för att 
genomföra en analys. Analyserna genomförs för att nå ut till sina kunder genom personifierade 
erbjudanden och rekommendationer som de anser att en kund behöver. Några exakta detaljer 
kring analysstrategier och hur dessa genomförs är inget Roger kan berätta om. 
 
Hans berättar att vid nästintill all användning av kunddata är den inte spårbar till en specifik 
person utan de använder sig av ett ID-nummer. ID-numret visar attribut som exempelvis ålder 
och vilken typ av produkt som personen är köpare av. Däremot visar ID-numret inga attribut 
som gör att personen går att fysiskt identifiera. De har gjort det svårt för majoriteten av 
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användandet av kunddata och att nå vem som är den fysiska personen bakom. För det mesta är 
det pseudonymiserat och för de allra flesta får de en volymuppgift, som indikerar på hur många 
köpare av exempelvis barnprodukter en viss butik, region eller stad har. Utifrån detta profilerar 
de för att identifiera vad de anonymiserade personerna har för olika köpintervall och 
köpmönster. 
 
4.5 Syftesbeskrivning 
Vad det är som sätter ramarna för vad som är tillräckligt specifikt berättar Karin att det är en 
svår avvägning, hur företag ska identifiera sina ändamål. Dels finns kravet på information till 
individerna, det är viktigt att företag informerar individer om varför de behandlar deras 
personuppgifter och ändamålen med dessa. Hur beskrivs detta på ett tydligt sätt för individen, 
för att denne skall förstå meningen med det till fullo. Det måste finnas transparens inom 
organisationen för att de interna processerna skall vara synkade och att företaget internt ska ha 
koll på de olika ändamålen med personuppgiftsbehandling. Karin berättar att det är inte 
tillräckligt specifikt att skriva att personuppgifterna skall användas för analys, det måste vara 
tydligt angivet vad det är för typ av analys. Analyser kan ske inom många olika områden och 
det måste därför vara tydligt angivet vad ändamålet med analysen är. 

 
“...Vissa företag kan ju ex informera att personuppgifterna kommer användas för 
analys, okej men vadå för typ av analys? Man kan ju göra supermycket analyser, det 
kan vara analys för marknadsföring, det kan vara analyser för att kunna utveckla 
verksamheten, konverteringen, det är ju hur mycket som helst...” - (Karin, jurist) 

 
Johan berättar att det måste finnas ett klart syfte med behandlingen där varje behandling är unik. 
Vid behandling av kunddata gås villkoren igenom för att se vilket use case som finns, därefter 
klargörs det vad som skall utföras för att sedan motsvara detta med de befintliga villkoren för 
att komma med ett erbjudande. Skulle kunden då motsätta sig villkoret, behöver det ses över 
om det motsvarar villkoren för att det ska vara klart och tydligt. 
 
4.6 Mer omfattande process 
Roger berättar att GDPR inte har påverkat hur analyser av kunddata genomförs. Vidare berättar 
Roger att det har blivit fler steg i processen vid en behandling av personuppgifter och att det är 
fler steg som måste godkännas. Sedan GDPR har trätt i kraft berättar Roger att han behövt 
arbeta mer strukturerat. Detta i form av att det måste finnas ett tydligt syfte och affärsvärdet 
med behandlingen måste framgå. Den data som skall användas för behandlingen måste vara 
mer noggrann beskriven. Tidigare kunde de få tillgång till databasen och den data som 
behövdes. Nu måste det framgå vilken databas de behöver åtkomst till samt vilka kolumner i 
databasen som är av intresse. Roger berättar även att innan de kan få åtkomst till önskade 
uppgifter måste behandlingen godkännas. 
  

“...Förut så kanske det var mer så här att “jag behöver tillgång till den här datan" och 
då fick jag tillgång till en databas i stort sett, med det jag behövde. Men idag så är det 
mycket mer så här att, här är databasen, det här är dom kolumnerna jag behöver. Det 
är ju mer granulärt om den informationen jag måste ta fram för att påvisa vad jag 
behöver...” - (Roger, Big Data-analyser) 

 
Även intervjupersonen Johan beskriver att förändringarna som tillkommit i samband med 
GDPR’s ikraftträdande har inneburit en restriktivare behandling av kunder och deras 
personuppgifter. Det har blivit ett ytterligare steg i processen vid behandling av kunduppgifter 
då de kräver godkännande av en annan part. Detta kan exempelvis vara från en Data Protection 
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Officer som måste godkänna ärendet innan personuppgiftsbehandlingen kan fortskrida. Det 
ytterligare steget i processen har blivit en tidskrävande uppgift, både för personer som hanterar 
kunddata men även särskilt krävande för de personer som hanterar ärendet. Det är viktigt att 
den behandling som skall genomföras motsvarar de villkor som kunden har accepterat. Om 
behandlingen inte motsvarar de ursprungliga villkoren, måste villkoren skrivas om och 
godkännas på nytt av kund för att få genomföras. 
  

“...Det gör att processen blir längre, för varje steg som läggs till i en process så blir 
det lite mer omständigt, lite längre. Det är ju för att vi ska veta att vi gör rätt saker och 
att kunden ska känna sig trygg med att lämna uppgifter till oss…”  - (Johan, Big Data-
plattformar) 

 
Vid insamling av data berättar Roger att han ser över de krav som har tagits emot från ansvarig 
för den specifika behandlingen, sedan ser han över vilka datakällor som behövs, men även vilka 
databaser, kolumner och fält som är nödvändiga. Roger berättar även att han måste se om det 
finns ett godkännande från kunden att genomföra behandlingen. Detta motsvarar då det som 
finns angivet i de villkor som kunden har accepterat angående behandlingen. 
Dataskyddstexterna måste täcka de användningsområdet som insamlad data är tänkt att 
användas för. Roger berättar att det däremot inte alltid behövs ett godkännande från kund vid 
behandling av kunddata. Detta kan exempelvis vara vid aggregering av kunddata, då använder 
de data på ett sätt som gör att den inte kan tillskrivas en fysisk person. Vid aggregering av 
kunddata berättar Roger att det finns olika sätt att aggregera data på. Ett exempel kan vara att 
använda sig av postnummer och de första två eller tre siffrorna som det utgörs av, de kan då 
använda dessa siffror för att nå alla de kunder som befinner sig i detta geografiska område. Då 
kan de dels se över kunders köpbeteende inom områden men även hur kunder handlar på 
butikerna inom området. Johan berättar även att de kan aggregera kunddata genom att titta på 
en specifik ålderskategori för att nå önskad målgrupp eller önskat segment. 
  

“...Det kan ju vara att man vill titta på, istället för att titta på individen så kanske man 
vill titta på ett postnummer som ju består av fem siffor, då kanske man vill titta på alla 
personer som bor inom ett postnummer som börjar på 75 eller 425. Då får vi med 
aggregering istället, då kan man titta på ett geografiskt område...” - (Roger, Big Data-
analyser) 

 
4.7 Restriktivare datatillgång 
Roger berättar att innan GDPR trätt i kraft kunde deras behandlingar av kunddata genomföras 
friare. PuL var den lag som var aktuell tidigare, och den var inte lika begränsande när det gällde 
behandlingar. Tidigare fanns det framförallt inga incitament om straffavgifter. Det är en del 
som har blivit hårdare i lagstiftningen. Kunden var inte heller lika skyddad förut och Roger 
berättar att de hade villkor tidigare gällande deras hantering av kunddata. Dessa var däremot 
inte lika omfattande och det har förändrats på olika sätt men bland annat genom sättet de måste 
uttrycka sig i dataskyddstexterna för att den kund som blir behandlad skall förstå innebörden. 
Roger berättar att tidigare beaktades inte dataskyddsfrågor i samma utsträckning som nu när 
GDPR-kraven har implementerats. Tidigare kunde sökningar inför en behandling av kunder 
genomföras utan godkännande från annan part i organisationen, men idag är det mycket mer 
restriktivt vad som får göras och inte göras. 
 
Camilla berättar att när det gäller hantering av kunddata och kundanalyser finns det en person 
inom företaget som är behandlingsansvarig för varje specifik behandling. Den ansvarige 
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personen har en Data Protection Guardian (DPG) som hjälp. En DPG är en person som är 
kunnig inom området GDPR och hjälper de olika avdelningarna kring hur de ska förhålla sig 
till de delar som GPDR omfattar vid behandling av personuppgifter. Camilla berättar att det 
finns instruktioner och processer för olika typer av behandlingar. Om det är en ny behandling 
som skall genomföras måste denna genomgå en process där ett antal frågor måste besvaras 
innan det nya initiativet kan påbörjas. Camilla berättar att de tydligt beskriver vilka kategorier 
av personuppgifter som de behandlar, där går det även att utläsa vad de menar med kategorierna 
separat, av personuppgifter. Camilla berättar att de är väldigt specifika och noggranna med hur 
de formulerar ändamålen utifrån den legala grunden. 
 

4.8 Kravanpassning 
Hans berättar att implementation av kraven som GDPR ställer inleddes med en inventering över 
de applikationer, system och plattformar som innehöll personuppgifter. Sedan genomförs 
analyser av de olika applikationerna, systemen och plattformarna för att se hur väl de uppfyller 
kraven. Hans berättar även att en åtgärdslista skapades där ett antal Data Protection Guardians, 
uppdelade per funktion, följde upp åtgärderna flera gånger i veckan för att se hur arbetet med 
anpassningarna i respektive applikation och i respektive funktionsområde efterlevs. Hans 
berättar även att en integrationslösning skapades, som möjliggjorde radering av kunddata vid 
behov i olika plattformar, applikationer och system. Skulle kunden be om en fullständig 
radering av sin data, vilket faller under rätten att bli bortglömd, möjliggör integrationslösningen 
en fullständig radering av kundens data tillsammans med registerutdrag. 
  

“...Vi inledde med en inventering i de många olika applikationer, system, plattformar som 
har personuppgifter. Så gjorde vi helt enkelt en analys på var och en utav dem för att se 
hur väl man uppfyller GDPR kraven...” - (Hans, hantering av master-data) 

 
4.9 Lagringssyfte 
Per berättar att efter GDPR trätt i kraft räcker det inte med att skriva att det finns ett samtycke 
från en kund, företag måste formulera specifikt vad det är kunden godkänner på ett tydligt sätt. 
Genom att kunden godkänner användandet av personuppgifter, får uppgifterna sparas i tre år i 
marknadsföringssyfte. Därefter kan företag behöva behålla uppgifterna i ytterligare antal år på 
grund av annan lagstiftning som exempelvis bokföringslagen. Det betyder att företag som har 
uppgifter om en individ som slutar vara kund, fortfarande måste spara uppgifterna. 
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5 Analys 
I analyskapitlet kommer insamlade data i resultatet analyseras och utifrån resultatet kommer 
de teman som framkom i den tematiska analysen att placeras under nya teman, som subteman. 
Dessa teman baseras på de olika stegen i hanteringen av data. Detta för att förtydliga hur 
hanteringen av kunddata har påverkats av GDPR och hur datahanteringen har anpassats till 
de krav som GDPR ställer. Dessa teman är; insamling, analys och aggregering samt lagring. 
Alla teman kommer att analyseras var för sig. Vi har i vår studie tolkat att av den Big Data som 
samlas in, benämner intervjupersonerna datan som kunddata, detta eftersom det är denne som 
berörs av de krav som GDPR ställer på hantering av personuppgifter. Vi väljer därför att 
benämna datan som kunddata genomgående i analys, diskussion och slutsats. 
 
5.1 Insamling 
Vi har valt att använda oss av det övergripande temat insamling. Detta tema innehåller följande 
subteman; Grund för behandling, separata och tydliggjorda villkor samt tillgången till 
kunddata. Nedan presenteras vår tolkning av analysresultatet.  
 
Utifrån vår studie tolkade vi att grunden för behandling har påverkat insamling av kunddata. 
Detta genom att vid insamling av kunddata skall detaljhandelsföretaget kunna visa att de har 
kundens tillstånd att använda personuppgifter. Vad vi tolkar som en skillnad från tidigare 
lagstiftning är att företag endast lånar kunddata och måste påvisa varför de vill låna och använda 
data. Vi har även tolkat att införskaffa samtycke från individen har blivit svårare för företaget. 
Vi har tolkat att separata och tydliggjorda villkor har påverkat insamling av kunddata genom 
att samtycket måste vara separat och frivilligt, samt vara utformat på ett tydligt sätt. Detta har 
inneburit att det har blivit svårare att använda samtycket som en grund för behandling. 
Samtycket får inte blandas med de allmänna villkor som det tidigare kunde göras. 
Samtyckestexten måste vara separerad och inte kombinerad med allmänna villkor och måste 
bevisas genom en aktiv handling från individen där denne visar att den läst och förstått vad 
samtyckets innebörd. I vår studie har vi tolkat att införandet av GDPR har inneburit en 
restriktivare behandling av kunddata. Villkoren som användes innan GDPR var inte lika 
omfattande och dataskyddstexterna har vi tolkat som att de blivit mer deskriptiva. 
Dataskyddsfrågor beaktades inte i lika stor utsträckning innan GDPR trädde i kraft och 
behandlingar av kunddata kunde genomföras utan godkännande. 
 
I vår studie framkom det som en konsekvens av GDPR att tillgången till kunddata har påverkat 
insamlingen av kunddata. Detta genom att inköp av kunddata upphört i företaget. Detta har 
upphört eftersom att de skall beskriva i dataskyddstexterna varför de köper kunddata samt vem 
tillhandahållaren av data är, vilket har inneburit svårigheter vid utformandet och redogörandet 
av villkor. Istället för att köpa in data externt om kund använder nu detaljhandelsföretaget 
algoritmbaserad insamling vilket baseras på attribut om kunden, exempelvis köpbeteende. Vi 
tolkar att tillgången till kunddata har påverkat insamling av kunddata då detaljhandelsföretaget 
behöver se över de krav som mottagits för den specifika behandlingen. Detta omfattar krav på 
vilka databaser, datakällor, kolumner och fält som är nödvändiga för behandlingen. Det finns 
nu ett krav på att godkännandet från kunden ska vara säkerställt och dataskyddstexterna ska 
täcka de användningsområden som data är tänkt att användas för. 
 
Vi kunde i vår studie tolka att som en konsekvens av GDPR använder detaljhandelsföretaget 
generella villkor vid insamling av kunddata. Detta görs för att inte ange specifikt vad de 
analyserar utan istället analyserar för att kunna leverera ett bättre erbjudande till kund. Detta 
för att slippa inhämta ett nytt samtycke varje gång en behandling skall genomföras. De anger 
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exempelvis “behandling för att leverera kunderbjudande”, då kan behandlingar som ingår i 
begreppet kunderbjudande genomföras utan att behöva inhämta ett nytt samtycke. 
 
5.2  Analys och aggregering 
Vi har valt att använda oss av det övergripande temat analys och aggregering. Temat innefattar 
subteman; anonymisering av kunddata, syftesbeskrivning, mer omfattande process samt 
restriktivare datatillgång. 
 
I vår studie framkom det att anonymisering av kunddata har påverkat analyserna av kunddata. 
Detta genom att detaljhandelsföretaget som en påföljd av GDPR använder nya metoder för att 
kunna analysera kunddata, detta för att kunna se mönster och köpbeteende i sin kunddatabas. 
Det är viktigt att anonymisera personuppgifter och ta bort identifikatorerna som möjliggör 
identifiering, men även att anonymisera kunddata på rätt sätt. Det är viktigt att fastställa målet 
med analyserna. Vid analyser är inte en specifik adress nödvändig, det räcker att ha vetskap om 
vilket område kunden är bosatt i för att genomföra analysen. Med GDPR som aktuell 
lagstiftning fokuserar numera detaljhandelsföretaget på vilken målgrupp en individ tillhör 
istället för att fokusera på specifika individer. Vid analys av kunddata är den till största del inte 
spårbar till en specifik person. Istället används ett ID-nummer som innehåller olika attribut om 
kunden vilket är nödvändigt för att genomföra analysen. ID-numret visar däremot inga attribut 
som möjliggör identifikation av personen. De olika ID-numren profileras för att identifiera de 
anonymiserade personernas köpintervall och köpmönster. 
 
Vi har i vår studie tolkat att syftesbeskrivning har påverkat analys av kunddata. Detta genom 
att GDPR har påverkat användningen av prediktiva analyser och användningsfallen för 
analysen skall vara mer explicita. Prediktiva analyser kräver ett explicit samtycke av kunden 
innan en behandling kan ske. Detta är viktigt eftersom att automatiserat beslutsfattande genom 
prediktiva analyser kan få en negativ påverkan på en individ. Utifrån vad som framkom i studien 
har vi tolkat att vid analys av kunddata används anonymiserad och aggregerad data. Detta 
eftersom att det inte alltid krävs ett godkännande av kund. Vid aggregering av kunddata utgår 
detaljhandelsföretaget från en övergripande nivå där det inte går att specifikt identifiera en 
kund. När tillgång finns till exempelvis postnummer och ålder, är det möjligt att kunna ta reda 
på vem individen är, därför det är viktigt att vara restriktiv i behandlingarna. Vi tolkade i vår 
studie att vid behandling av kunddata är det viktigt att vara noggrann med när och hur det är 
tillåtet att använda data för att genomföra en analys. Analyser av kunddata genomförs för att nå 
ut till sina kunder, bland annat genom personifierade erbjudanden och rekommendationer som 
en kund är i behov av. 
 
Vi har utifrån vår studie tolkat att det är svårt att avgöra vad som är tillräckligt specifikt vid 
utformandet av ändamål, detta är något som företag har svårigheter med. Det är därför viktigt 
att veta vilka krav som finns på information till individerna samt hur informationen skall nå ut 
till individen om varför deras personuppgifter används vid behandling samt ändamålen med 
dessa. Detta måste beskrivas på ett sätt som gör att individen kan förstå det fullt ut. Det måste 
även finnas transparens inom organisationen för att detaljhandelsföretaget internt skall ha koll 
på sina processer att ändamålen når ut i hela verksamheten när det kommer till behandling av 
personuppgifter. Det framkom i studien att det inte är tillräckligt specifikt att skriva att 
personuppgifterna skall användas för analys, detta eftersom att de måste anges vad det är för 
typ av analys. Analyser kan genomföras inom olika områden och det måste därför vara tydligt 
angivet vad ändamålet med analysen är. 
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Den tolkning vi har gjort utifrån vår studie är att det har blivit en mer omfattande process för 
analysen av kunddata. Detta genom att en förändring som har tillkommit som en påföljd av 
GDPR är en restriktivare behandling av kunder och deras personuppgifter. Detta då ett 
ytterligare steg i processen har tillkommit vid behandling av kunder och deras personuppgifter. 
Detta har varit genom att behandlingen kräver ett godkännande från en annan part. Detta kan 
omfattas av exempelvis en Data Protection Officer (DPO) som måste godkännande ärendet 
innan personuppgiftsbehandlingen kan genomföras. Det steg som har tillkommit i processen 
har vi tolkat som tidskrävande, både för de som hanterar och genomför behandlingen, men 
särskilt tidskrävande har det blivit för de personer som måste godkänna behandlingen. 
Behandlingen som önskas genomföras måste motsvara de villkor som kunden har accepterat. 
Motsvarar inte behandlingen de ursprungliga villkor som accepterats, måste dessa skrivas om 
och kunden måste godkänna det på nytt för att behandlingen skall kunna genomföras. Vi har 
tolkat att syftesbeskrivning har påverkat analys av kunddata genom att GDPR har medfört ett 
mer strukturerat arbetssätt, detta då ett tydligt syfte och affärsvärde med den särskilda 
behandlingen måste framgå. Den data som skall användas vid behandlingen måste vara 
noggrannare beskriven. Vi har vid analysen tolkat att det vid behandling tidigare fanns 
obegränsad tillgång till databaser samt önskad data. I vår analys har vi även tolkat att en 
restriktivare datatillgång har påverkat analysen av kunddata. Detta då det numera måste framgå 
vilken databas som är nödvändig för behandlingen, samt vilka specifika kolumner i databasen 
som är av intresse för behandlingen. Innan åtkomst kan upprätthållas för dessa uppgifter, måste 
behandlingen godkännas av en annan part. 
 
Utifrån vad som framkom i vår studie har vi kunnat tolka att ett godkännande av kund inte alltid 
är nödvändigt när en behandling av kunddata skall genomföras. Vid aggregering av kunddata, 
används data istället på ett sätt som innebär att det inte går att tillskriva den till en specifikt 
fysisk person. Det framkom även i studien att det finns olika sätt att aggregera data på, ett sätt 
är att använda sig av postnummer och de siffror som det utgörs av, siffrorna kan sedan användas 
för att nå ut till kunder i specifika geografiska områden. Detta bidrar till att identifiera kunders 
köpbeteende inom önskade områden, men även hur kunder handlar i olika specifika butiker i 
området. Aggregering av kunddata kan även ske genom att titta på en specifik ålderskategori 
eller åldersintervall för att nå en önskad målgrupp eller önskat segment. 
 
5.3 Lagring 
Vi har valt att använda oss av det övergripande temat Lagring. Detta tema består av följande 
subteman; kravanpassning och lagringssyfte 
 
I vår studie framkom det att GDPR påverkat lagringen av kunddata genom en kravanpassning. 
Denna inleddes med en inventering i de applikationer, system och plattformar som innehöll 
personuppgifter. Dessa analyserades sedan för att se hur väl de uppfyller de olika krav som 
GDPR ställer. Utifrån resultatet av inventeringen skapades en åtgärdslista där ett antal ansvariga 
bestående av bland annat Data Protection Guardians, följde upp arbete med anpassningarna i 
applikationer och system för att se hur detta efterlevs. Vi tolkade att lagring av kunddata 
påverkats genom att detaljhandelsföretaget måste specifikt formulera lagringssyftet. Om 
kunden godkänner användandet av data, får uppgifterna sparas i tre år i marknadsföringssyfte. 
Därefter får detaljhandelsföretaget behålla uppgifterna ytterligare ett antal år på grund av 
bokföringslagen vilket innebär att om individen slutar vara kund, måste de fortfarande spara 
uppgifterna från kunden. Vi kunde även utifrån vår studie tolka att vid radering av kunddata 
använder sig detaljhandelsföretaget av en integrationslösning, som möjliggör radering vid 
behov genom olika plattformar, applikationer och system. Detta tolkar vi har påverkat lagringen 
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av kunddatan. Skulle en kund be om en fullständig radering av sin data, möjliggör således 
integrationslösningen en fullständig radering av kundens data. 
 
Sammanfattningsvis har de teman som vi tolkat påverkar insamling, analys och aggregering 
samt lagring av kunddata, summerats i tabellen nedan. Tabellen visar hur vi tolkat att de olika 
stegen i hanteringen av kunddata har påverkats, där påverkan illustreras i form av subteman.  
 

Tabell 2. Teman och subteman 
Tema ett: Insamling Tema två: Analys och 

aggregering 
Tema tre: Lagring 

Subtema Subtema Subtema 
Grund för behandling Anonymisering av kunddata Kravanpassning 
Separata och tydliggjorda 
villkor 

Syftesbeskrivning Lagringssyfte 

Tillgången till kunddata Mer omfattande process 
 

 
Restriktivare datatillgång 
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6 Diskussion 
Nedan följer en diskussion där vi diskuterar de analysresultat som framkommit i vår studie, 
Dessa resultat kopplar vi till den litteratur som ligger till grund för litteraturstudien. 
  
Studiens resultat tyder på att insamling av kunddata har blivit allt mer strikt och förändrad sedan 
GDPR trädde i kraft. I studien framkom det att inköp av kunddata från externa leverantörer har 
upphört. Det har upphört eftersom de hade behövt redogöra för varför de köper in data, samt 
vem de köper kunddata av i deras dataskyddstexter. Detta skulle innebära svårigheter vid 
utformandet av deras dataskyddstexter. Tidigare kunde detaljhandelsföretaget köpa en uppgift 
om ett hushåll, nu tittar de istället på hur köpbeteende för en viss typ av artiklar ser ut för ett 
visst segment. I studien framkom det att istället för att köpa in data externt, använder de sig av 
algoritmer för att räkna och se över köpbeteende hos sina kunder. 
  
Vid insamling av kunddata måste detaljhandelsföretaget se över de krav som finns för den 
specifika behandlingen innan den kan påbörjas. En utmaning som identifierades är att 
nödvändiga datakällor och databaser måste identifieras samt vilka specifika kolumner och fält 
som är nödvändiga för behandlingen. Det måste även finnas ett godkännande från kund innan 
insamlingen kan påbörjas och att det måste vara säkerställt att dataskyddstexterna täcker de 
användningsområden som data är tänkt att användas för. Detta motsvarar det som finns angivet 
i de villkor som kunden har accepterat i samband med behandlingen. Mayer-Schonberger och 
Padova, (2015) skriver att data samlas in när det finns möjlighet att samla in data, detta även 
om inget konkret användningsfall är uppenbart, det vill säga att insamlingen är anpassningsbar 
snarare än målmedveten. I vår studie framkom det däremot att vid varje behandling ska det 
finnas ett specifikt användningsområde, vilket ska motsvara de angivna villkoren. 
  
I vår studie framkom det att ändamålen i villkoren försöker utformas generellt. I studien 
framkom det även en otydlighet gällande hur specifikt ett ändamål ska vara vid insamling av 
kunddata. Företag upplever svårigheter vid formulerandet av sina ändamål på ett tydligt sätt 
och som dessutom skall beskriva all personuppgiftsbehandling som utförs för det specifika 
ändamålet [5]. Det framkom i studien att detaljhandelsföretaget inte vill gå in på specifika 
detaljer angående exempelvis deras analyser vid insamling av kunddata. Detta eftersom det 
skulle innebära att de skulle behöva inhämta ett nytt samtycke inför varje behandling. Istället 
utformar de villkoren utifrån att de vill ge kunden relevanta erbjudanden, det som faller inom 
begreppet kunderbjudande kan då vara en tillräcklig grund för behandling. GDPR föreskriver 
att personuppgifter får samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Det 
måste vara klargjort varför personuppgifter ska behandlas innan de börjar samlas in. Ändamålen 
sätter ramarna kring vad som får göras och inte göras. Om redan insamlade personuppgifter 
skall behandlas på ett nytt sätt måste detta vara förenligt med de ursprungliga ändamålen [2].  
 
Det framkom även under studien att det inte är tillräckligt specifikt att ange analys som ett 
ändamål för personuppgiftsbehandlingen. Det måste vara tydligt angivet vad det är för typ av 
analys. Analys kan ske inom olika områden och därför är det viktigt att ange specifikt vad det 
är för typ av analys. Vad som är tillräckligt specifikt formulerat som ett ändamål framkom under 
studien som en svår avvägning. Företag måste identifiera sina ändamål, och nå fram till sina 
kunder genom att utforma sina villkor på ett sätt som gör att kunden förstår innebörden av 
behandlingen. Greene et al., (2019) skriver att företag måste se över de personuppgifter som 
samlas in och motivera varför det är nödvändigt för ändamålet. Det räcker inte att företag 
exempelvis skriver att de behöver behandla personuppgifter för att tillhandahålla en tjänst. 
Företag måste ange hur och varför sådan behandling är nödvändig för tillhandahållandet av 
tjänsten. Detta innebär att syftesbegränsningen i GDPR förhindrar företag från att samla in 
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personuppgifter för att sedan återanvända de för ospecificerade sekundära ändamål (Greene et 
al., 2019).  
 
I studiens resultat framkom det att arbetet med analyser av kunddata har förändrats sedan GDPR 
trädde i kraft. Det har inneburit en restriktivare behandling av kunder och deras personuppgifter. 
Utöver den restriktivare behandlingen har det sedan införandet av GDPR tillkommit ett 
ytterligare steg i processen vid behandling av kunduppgifter. Detta då behandlingen kräver ett 
godkännande av en annan part, i studiens fall en Data Protection Officer. Det framkom även att 
det ytterligare steget är en tidskrävande uppgift främst för de som ska analysera kunddata men 
även för de som ska godkänna behandlingen och analyseringen. GDPR kan förändra det sätt 
som Big Data-analyser utförs på, vilket skulle kunna leda till att de blir ineffektiva (Zarsky, 
2016). I vår studie framkom det att analyserna inte har blivit ineffektiva, utan mer tidskrävande. 
Vid analys av kunddata framkom det även i studien att behandlingen ska motsvara de villkor 
som kunden tidigare har accepterat. Införandet av GDPR har inneburit ett mer strukturerat 
arbete, inte bara genom ett tydligt syfte som nämns ovan utan även att affärsvärdet med 
behandlingen och analysen måste framgå vid varje behandling. Innan GDPR trätt i kraft hade 
de inom detaljhandelsföretaget tillgång till alla databaser och all data som behövdes. Nu 
behöver de noggrant ange vilka databaser, vilken data samt vilka fält och kolumner som behövs 
innan behandlingen kan genomföras. 
 
En utmaning som framkom i studien är att detaljhandelsföretag skall våga anonymisera data på 
rätt sätt. Detta innebär att hitta andra metoder för att kunna lagra och behålla kunddata i 
analyssyfte. Det är viktigt att identifiera syftet och målet med behandlingen istället för den 
specifika individen är. Det framkom i studien att vid analys av kunddata, väljer 
detaljhandelsföretaget att anonymisera data. Detta eftersom uppgifter om en specifik individ 
inte alltid är nödvändigt, de kan istället använda sig av andra uppgifter som inte kan tillskrivas 
en specifik person. Den åtgärd GDPR föreskriver är dataminimering vilket kan uppnås genom 
pseudonymisering, detta innebär att tillämpa tekniska och statistiska skyddsåtgärder som inte 
tillåter identifiering av en fysisk person (Zarsky, 2016). Att använda sig av dataminimering kan 
däremot begränsa fördelarna med Big Data. Detta eftersom att borttagning av identifikatorerna 
för att uppnå pseudonymisering kan försämra kvaliteten på de erhållna resultaten, eftersom 
uppgifterna ändamålsenligt skulle förändras och aggregeringen av olika dataset skulle försvåras 
(Zarsky 2016; Greene et., al 2019). Vid aggregering av kunddata, framkom det i studien att 
istället för att aggregera data från specifika personuppgifter, används nu istället postnummer 
och de första två eller tre siffrorna som det utgörs av, för att analysera kunderna och deras 
köpmönster i ett specifikt geografiskt område. Aggregeringen av kunddata används även på en 
specifik ålderskategori för att nå önskad målgrupp. Studiens resultat tyder på att aggregering 
av kunddata har således inte försvårats, utan som en konsekvens av GDPR har 
detaljhandelsföretaget förändrat vilka datakällor som används.  
  
Pseudonymisering möjliggörs genom användandet av ID-nummer istället för namn och 
personnummer vilket gör att personen inte kan identifieras vid en behandling. Däremot 
framkom det i vår studie att pseudonymisering inte alltid säkerställer omöjliggörandet av en 
identifikation. Greene et al., (2019) skriver att kravet på pseudonymisering är hårdare för 
företag med mindre kunddatabaser. Detta beror på att identifiering av individer förenklas 
genom aggregerad data då antalet aggregerade uppgifter minskar (Greene et al., 2019). Vid 
kombination mellan olika datakällor och kolumner framkom det i vår studie att det kan vara 
möjligt att identifiera en specifik individ. Detta kan bero på att det exempelvis är väldigt få som 
bor i ett visst område och att en viss kombination av datakällor möjliggör identifikation av 
individen. För detaljhandelsföretaget som inte har mindre kunddatabaser finns det trots allt 
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möjlighet att identifiera individer, detta när analyser genomförs på aggregerad data där färre 
aggregerade enheter finns tillgängliga. I vår studie framkom det som viktigt att vara noggrann 
med behandling och den data som används vid analys av kunder. Användningen av prediktiva 
analyser är något vår studie tyder på har förändrats som en direkt konsekvens av GDPR, detta 
eftersom de har inneburit att detaljhandelsföretaget måste vara mer explicita med sin 
användning. Det framkom i vår studie att eftersom automatiserat beslutsfattade, vilket innefattar 
prediktiva analyser, kan ha en negativ påverkan på individen, är det viktigt att det finns ett 
explicit samtycke från individen. 
  
Det framkom i vår studie att i samband med att GPDR trädde i kraft genomfördes en inventering 
över applikationer, system och plattformar som innehöll personuppgifter. Dessa analyserades 
sedan för att se hur de uppfyller de krav som GDPR ställer. Tikkinen-Piri et al., (2018) skriver 
att företag måste se över sina strategier, informationssystem och dokumentation för att anpassa 
de utefter de krav som GDPR ställer. I studien framkom det att utifrån resultatet av 
inventeringen skapades en åtgärdslista där ett antal ansvariga bestående av bland annat Data 
Protection Guardians, följde upp arbete med anpassningarna i applikationer och system för att 
se hur detta efterlevs. 
 
I vår studie framkom det att som en konsekvens av GDPR skapades en integrationslösning, 
vilket möjliggjorde att radera kunddata utefter de behov som finns i olika plattformar, 
applikationer och system. Hoofnagle et al., (2019) skriver att GDPR medför förändringar 
genom att de ställer krav som innebär att företag måste vara noggranna med hur de hanterar 
personuppgifter. GDPR föreskriver att varje specifik individ har rätt att få sina uppgifter rättade, 
raderade eller blockerade, men även få ut eller flytta sina uppgifter [2]. När kunden ber om att 
få sina uppgifter raderade, vilket går under rätten att bli bortglömd, möjliggör 
integrationslösningen en fullständig radering av kundens data men även ett registerutdrag. 
Däremot framkom det i studien att trots kundens rätt att bli bortglömd, får kunddata lagras i ett 
antal år i andra syften. Detta omfattar marknadsföringssyfte och bokföringssyfte och får då ej 
användas för andra ändamål. Detta innebär att data om kunden måste lagras trots att det inte är 
en aktiv kund längre.  
 
I studien har det framkommit en del motsägelser från de olika intervjupersonerna. 
Motsägelserna har bland annat tagit sig uttryck vid frågor om hur GDPR har påverkat deras 
arbete med hantering av kunddata. Denna fråga besvarades med att det inte varit någon direkt 
påverkan. Detta har sedan övergått till att beskriva att processen blivit längre när det gäller en 
behandling av kunddata. Extra steg i processen i form av ett godkännande från en extern part 
har tillkommit, det har även blivit mycket mer noggrant gällande åtkomst till olika data och 
databaser för behandling av kunddata. Det måste finnas ett tydligt syfte och affärsvärde med 
den behandling som skall genomföras, och slutligen måste ändamålen och villkoren som skrivs 
gentemot kund var väldigt specifika för att kunden skall förstå hur och varför dennes 
personuppgifter används. Vid ett annat tillfälle uttrycker intervjupersonen att de försöker skriva 
villkoren generella för att kunna täcka ett bredare användningsområde, vilket kan tolkas som 
motsägelsefullt då personuppgifter endast får samlas in för särskilda och explicita ändamål. 
Vad är det som utgör vad som är tillräckligt specifikt är en tolkningsfråga och svårt att få svar 
på. 
 
Eftersom att detaljhandelsföretaget bygger på kundrelationer och hantering av kunddata samt 
kundinsikter, är det viktigt att kunderna har förtroende för att de som företag ska kunna fortsätta 
med sin hantering av kunddata. Safari (2016) uttrycker en oro kring hur företag skall anpassa 
sig till förändringarna som GDPR medför. I studien framkom det att de inom 
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detaljhandelsföretaget anpassat sig till GDPR och de krav lagstiftningen ställer, och istället sett 
det som en konkurrensfördel. Detta genom att vara väldigt noggranna och hela tiden utvecklas 
gällande att kvalitetssäkra sin data och tydlighet gentemot kund, detta för att ligga steget före 
sina konkurrenter. 
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7  Slutsatser  
Vi har undersökt hur GDPR påverkar detaljhandelns hantering av kunddata. Syftet med studien 
var att undersöka och beskriva hur detaljhandelsföretag anpassar sin datahantering till de krav 
som GDPR ställer. Frågeställningen som studien besvarar är: Hur påverkar GDPR 
detaljhandelns hantering av kunddata? Vår studie har resulterat i en beskrivning av hur GDPR 
påverkar detaljhandelns hantering av kunddata. Utifrån vår studie har vi konstaterat följande;  
 

• Insamlingen av kunddata har påverkats genom att detaljhandelns arbete blivit mer 
strukturerat och strikt sedan GDPR trätt i kraft. I vår studie har vi även konstaterat att 
inköp av kunddata från externa leverantörer har upphört.  

 
• Analys av kunddata har påverkats genom att det tillkommit ett ytterligare steg i 

processen vid behandling av kunddata. Vidare har vi kunnat konstatera att analysen av 
kunddata har påverkats genom en restriktivare tillgång till databaser och ett striktare 
krav på att ange vilken data som krävs för varje specifik behandling.  

 
• Aggregeringen av kunddata har påverkats genom förändrad användning av datakällor.  

 
• Lagringen av kunddata har påverkats av GDPR genom att en integrationslösning som 

möjliggör radering av kunddata i olika databaser, var tvungen att skapas för att efterleva 
de krav som GDPR ställer. 

 
De slutsatser som vi har kunnat dra utifrån vår studie kan underlätta för detaljhandeln i deras 
arbete med att hantera kunddata. Beskrivningen av hur detaljhandelns hantering av kunddata 
påverkas av GDPR, kan appliceras i andra detaljhandelsföretag då GDPR som lagstiftning 
gäller för alla företag som behandlar personuppgifter. Utifrån vår studie har vi konstaterat att 
GDPR inte hämmar användningen av Big Data utan snarare förändrar sättet som insamling, 
analys och aggregering samt lagring av kunddata genomförs på. GDPR har inneburit att 
detaljhandelsföretag kan kvalitetssäkra sin data och skydda individers personliga integritet.  
 
7.1 Samhälleliga och etiska reflektioner 
GDPR kan medföra att företag inte endast kvalitetssäkrar sin data, det kan även medföra att 
företag vill ligga i framkant med kvalitetssäkringen och använda GDPR som en 
konkurrensfördel, detta för att få oss som konsumenter att vända sig till dem. Utifrån ett 
individperspektiv kan detta även medföra en trygghet för oss som individer, som står i valet 
mellan olika detaljhandelsföretag, då GDPR är till för individen och syftar till att skydda den 
personliga integriteten. Individer är idag allt mer uppkopplade via digitala enheter vilket gör att 
deras personliga integritet allt mer hamnar i en utsatt situation. Det är därför viktigt att företag 
inte implementerar kraven bara för att lagen kräver det, utan för att värna om den personliga 
integriteten. Samtidigt som Big Data och prediktiva analyser kan användas på ett sätt som 
skadar den personliga integriteten, kan det även användas på ett lagenligt sätt för kunder som 
önskar att få personifierade och individanpassade erbjudanden.  
 
I dagsaktuell press kan vi läsa om att GDPR det senaste året har inneburit stora kostnader för 
företag. Det har under det gångna året rapporterats runt 4300 incidenter i Sverige. Det är därför 
viktigt för företag att säkerställa sin personuppgiftsbehandling på ett sätt som medför att de kan 
fortsätta göra affärer och vara konkurrenskraftiga, samtidigt som de är transparenta mot sina 
kunder och hur de behandlar sina kunders personliga data för att värna om den personliga 
integriteten.  
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7.2 Framtida forskning 
Utifrån de slutsatser vi har dragit i denna studie skulle framtida undersökningar kunna fokusera 
på hur företag som arbetar med Big Data, kan säkerställa att data raderas från deras databaser 
när en individ ber om att få bli bortglömd. Framtida undersökningar skulle även kunna fokusera 
på hur mindre företag med en liten kunddatabas säkerställer att personlig information är 
avidentifierad vid pseudonymisering. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Intervjuguide för intervjupersoner som hanterar kunddata 
Inledande och 
allmänna frågor  

Litteratur 

Vad har du för 
befattning inom 
företaget? 
 
Hur länge har du 
haft den 
befattningen? 
 
Vad hade du för 
befattning/roll 
tidigare? 
 
Vad består dina 
huvudsakliga 
arbetsuppgifter av? 

 

Hantering av 
kunddata 

Litteratur 

Kan du berätta om 
hur er process för 
hanteringen av 
kunddata ser ut?  
 
Kan du berätta om 
hur ni samlar in 
kunddata?  
 
Vad erbjuder ni för 
värde till era 
kunder genom 
användningen av 
deras personliga 
data?  
 
Kan du berätta om 
vad hanteringen av 
kunddata innebär 
för värde för er som 
organisation? 
 
Kan du berätta om 
hur ni når ut till 
kunder som inte är 
medlemmar i er 
lojalitetsklubb?  
 

 
 

Data samlas in när det finns möjlighet att samla in, även om inget konkret 
användningsfall för data är uppenbart (Mayer-Schonberger & Padova, 
2015) 
 
 
 
Prediktiva analyser omfattar olika tekniker som förutsätter framtida 
resultat, detta baseras på historiska och aktuella data. I praktiken kan 
prediktiva analyser tillämpas i nästan alla discipliner, exempelvis, att 
förutsäga en kunds nästa köp baserat på vad de tidigare köpt (Gandomi & 
Haider, 2015).  
 
Big Data processen kan brytas ned i fem steg. Dessa steg består av två 
processer (Gandomi & Haider, 2015). 



 

Kan du berätta om 
systemen/verktygen 
ni använder er av 
vid hanteringen av 
kunddata? 
 
Använder ni er av 
prediktiva analyser 
för att nå insikter 
om icke kunder? 
Isåfall hur? 
 
Kan du beskriva 
hur processen ser ut 
för Big Data-
analyser? 
 

Kan du berätta om 
de verktygen ni 
använder er av vid 
Big Data-analyser? 
 
Skulle du kunna 
beskriva era 
användningsområde 
för Big Data? 
GDPR - påverkan 
och förändringar 

Litteratur 

Hur gick 
förberedelserna till 
inför att GDPR 
trädde i kraft? 
 
Hur såg er 
hantering av 
kunddata ut innan 
GDPR trätt i 
kraft?   
 
Kan du berätta om 
vad införandet av 
GDPR inneburit för 
er som 
organisation? 
 
Kan du berätta om 
vad GDPR har 
inneburit för er 

Tikkinen-Piri et al., (2018) skriver att GDPR har medfört förtydligande 
regler och instruktioner, men företag ansvarar själva för att implementera 
lösningar och leva upp till bestämmelserna i praktiken. 
 
Det är viktigt att undersöka implementeringen av GDPR i företag för att 
undersöka hur implementation genomförs samt hur utmaningarna 
hanteras Tikkinen-Piri et al., (2018). 
 
GDPR föreskriver att personuppgifter får samlas in för särskilda, 
uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Det måste vara klargjort 
varför personuppgifter ska behandlas innan de börjar samlas in. 
Ändamålen sätter ramarna kring vad som får göras och inte . Om redan 
insamlade personuppgifter skall behandlas på ett nytt sätt måste detta vara 
förenligt med de ursprungliga ändamålen [1]. 
 
Att använda sig av pseudonymisering kan däremot begränsa fördelarna 
med Big Data och skada kvaliteten på data som samlas in (Zarsky, 2016). 
 
Zarsky (2016) uttrycker att GDPR och dess bestämmelser är 
inkompatibla med den datamiljö som möjliggör tillgängligheten av Big 



 

hantering av 
kunddata? 
 
Kan du berätta om 
vad GDPR har 
inneburit för 
användning av Big 
Data-analyser? 
 
Kan du berätta om 
hur ni har 
implementerat de 
kraven som GDPR 
ställer? 
 
Vad har 
förändringarna 
inneburit för ditt 
arbete? 
 
Vad har införandet 
av GDPR inneburit 
för ert sätt att skapa 
värde för era 
kunder? 
 
Kan du berätta om 
vilka utmaningar 
som uppkommit i 
samband med 
implementationen 
av kraven som 
GDPR ställer? 
 
Har GDPR 
förändrat ert sätt att 
genomföra Big 
Data analyser? 
isåfall hur? 
 
Hur går ni tillväga 
när data ska 
raderas?  

Data. GDPR kan även förändra det sätt som Big Data-analyser utförs på, 
vilket skulle kunna leda till att de blir ineffektiva. 
 
Big Data används och analyseras för att ständigt uppnå 
konkurrensfördelar. Företagen samlar alla individers köpmönster för att 
hela tiden komma med konkreta förslag baserat på tidigare köp. (Hurwitz 
et al., 2013). 

 
 
 
 



 

Bilaga 2 Intervjuguide  
 
Intervjuguide för intervjuperson inom dataskyddsfrågor 
Inledande och allmänna 
frågor  

Litteratur 

Vad har du för befattning inom 
företaget? 
 
Hur länge har du haft den 
befattningen? 
 
Vad hade du för befattning/roll 
tidigare? 
 
Vad består dina huvudsakliga 
arbetsuppgifter av? 

 

Innebörden av GDPR för 
detaljhandeln 

Litteratur 

Kan du berätta om vad 
införandet av GDPR inneburit 
för er som organisation? 
 
Kan du berätta om vad GDPR 
har inneburit för er hantering 
av kunddata? 
 
Hur gick förberedelserna till 
inför att GDPR trädde i kraft? 
 
Kan du berätta om hur ni har 
implementerat de kraven som 
GDPR ställer? 
 
Vad har GDPR inneburit för 
ditt arbete? 
 
Vad har införandet av GDPR 
inneburit för ert sätt att skapa 
värde för era kunder? 
 
Kan du berätta om vilka 
utmaningar som uppkommit i 
samband med 
implementationen av kraven 
som GDPR ställer? 

GDPR föreskriver att personuppgifter får samlas in för 
särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. 
Det måste vara klargjort varför personuppgifter ska 
behandlas innan de börjar samlas in. Ändamålen sätter 
ramarna kring vad som får göras och inte . Om redan 
insamlade personuppgifter skall behandlas på ett nytt sätt 
måste detta vara förenligt med de ursprungliga ändamålen 
[1].  

 



 

Bilaga 3 Intervjuguide 
 
Intervjuguide Jurister 
Inledande och 
allmänna frågor  

Litteratur 

Vad har du för befattning 
inom företaget? 
 
Hur länge har du haft 
den befattningen? 
 
Vad hade du för 
befattning/roll tidigare? 
 
Vad består dina 
huvudsakliga 
arbetsuppgifter av? 

 

PuL respektive GDPR Litteratur 

Skulle du kunna berätta 
om hur GDPR skiljer sig 
från PuL? 
 
Vad har GDPR inneburit 
för företag? 
 
Vad har GDPR medfört 
för konsekvenser för 
företag?  

GDPR föreskriver att personuppgifter får samlas in för 
särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Det 
måste vara klargjort varför personuppgifter ska behandlas innan 
de börjar samlas in. Ändamålen sätter ramarna kring vad som 
får göras och inte . Om redan insamlade personuppgifter skall 
behandlas på ett nytt sätt måste detta vara förenligt med de 
ursprungliga ändamålen [1]. 
 
Vad som skiljer GDPR från PuL innefattar bland annat 
Ansvarsskyldighet, vilket innebär att med GDPR måste företag 
även kunna visa vad de vill göra med personuppgifterna som 
samlats in, registreras eller sparas. PuL handlade om vad som 
görs med informationen när den väl är insamlad eller registrerad 
[7].  

Innebörden av GDPR 
för detaljhandeln 

Litteratur 

Vad innebär GDPR för 
detaljhandeln? 
 
Kan du berätta lite om 
hur GDPR har påverkat 
detaljhandelns hantering 
av kunddata? 
 
 

 



 

Vilka utmaningar står 
detaljhandeln inför nu 
när GDPR trätt i kraft? 
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