
GDPR-Säkra din verksamhet

GDPR effekten och lösningar

En Swedwise e-bok i samarbete med OpenText 



Från 25 maj 2018 ska alla företags dagliga arbete 
med personinformation följa regelverket GDPR 
(General Data Protection Regulation). Mängden 
information och det faktum att den finns på många 
olika ställen innebär för många en stor utmaning att 
kontrollera, underhålla och dela informationen på ett 
korrekt sätt. 

De 6 första månaderna, sedan lagen började gälla, 
hade över 1 200 anmälningar om överträdelser 
inkommit till svenska Datainspektionen. 

GDPR  - Vad som har hänt 
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Påverkas din organisation av GDPR?
Alla företag organisationer som samlar in och 
bearbetar personliga data om EU-medborgare 
måste följa bestämmelserna i GDPR och kan vara 
ansvarig för de påföljder som kan komma av att 
inte följa bestämmelserna. Personliga data, som 
berörs av GDPR, inkluderar information om 
kunder, varuleverantörer, tjänsteleverantörer och 
andra som organisationen har att göra med. Det 
gäller även information om hur den utbyter data 
med handelspartners och andra nätverk.  

Det är ytterst viktigt att komma ihåg att 
organisationer utanför EU även de omfattas av 
GDPR och de straff och påföljder som finns för 
bristande efterlevnad. Alla organisationer som 
samlar in personliga uppgifter om EU-medborgare 
måste följa de regler som GDPR anger. 

Swedwise 2019, all rights reserved. 



Vad definierar GDPR personliga data?
Som anges i själva förordningen så innebär 
personliga data ”information relaterad till en 
identifierad eller identifierbar verklig person 
(’data-subjekt’); en identifierbar verklig person är 
en person som kan identifieras, direkt eller 
indirekt, särskilt med referens till en identifierare 
som till exempel ett namn, ett ID-nummer, 
platsinformation, en nätbaserad identifierare 
eller till en eller flera faktorer specifika för fysisk, 
psykisk, generisk, mental, ekonomisk, kulturell 
eller social identitet som den verkliga personen 
tillhör.” 

GDPR är ämnat att täcka all personlig 
information som rutinmässigt delas av 
medborgare under handelsrelaterade aktiviteter 
med vilken entitet som helst. 
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Anmärkningsvärda förändringar

STRIKTARE 
REGLER FÖR 
SAMTYCKE 

GDPR kräver att 
individer ger en 
tydligt, informerat 
samtycke innan 
deras information 
får behandlas. 
Samtycke kan inte 
antas baserat på 
inaktivitet. 

ÖKADERÄTTIGHET
ER FÖR 
DATASUBJEKT 

Individer har fler 
rättigheter under 
GDPR, inklusive rätten 
att få sin personliga 
data raderad, få 
inkorrekt data ändrad, 
helt tas bort från 
digital 
marknadsföring, samt 
begära att få sin data 
flyttad till en annan 
datatjänst. 

UNDERRÄTTELSE 
OM DATAINTRÅNG 

Organisationer måste 
informera de som 
påverkats av ett 
intrång inom 72 
timmar efter att 
intrånget skett. 

ÖKAD 
ANSVARSSKYLDIGHET  

Det finns flera nya 
styrningskrav för de 
påverkade organisationerna, 
inklusive att utföra 
bedömningar om vilken 
påverkan den personliga 
informationen har samt att 
utse en ansvarig för 
dataskydd. 

ALLVARLIGA  
BÖTER 

Böter kan uppgå till 
€20 miljoner eller 4% 
av den årliga globala 
inkomsten, vilken 
som än är störst. 
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Hur påverkar GDPR  
Juridiska avdelningar?
Juridiska avdelningar måste se över GDPR för att fullt ut förstå 
alla krav inklusive nya eller förändrade processer, roller, ansvar 
och utbildningskrav. Detta är inte enbart en fråga om lag och 
efterlevnad. Det kommer snarare att kräva en samordnad insats 
med alla delar av organisationen som hanterar personliga data. 

Allt ansvar ligger i slutändan hos den juridiska avdelningen, 
men nästan alla avdelningar kommer att påverkas och ha 
ansvar för att förordningen följs. 

Straffen, som tidigare nämnda, är höga. Du har att göra med en 
förordning som ger individer ”rätten att bli glömda”. Om du 
garanterar att den rättigheten uppfyllts men sedan fortfarande 
har lagrad information om den individen kommer ansvariga att 
ställas till svars. Alla organisationer måste noga se över varje 
policy och process som involverar personliga uppgifter och 
försäkra om att organisationen lever upp till  alla krav gällande 
integritet och privatliv. 
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Hur påverkar GDPR Marknads avdelningar?

Ser man långsiktigt på det bör man se GDPR som 
goda nyheter. Det är ett steg mot att reducera 
felriktade marknadsbudskap. Varumärken kommer 
aktivt att bli tvungna att samla in kundernas 
samtycke för att kunna. Sådant samtycke måste ges 
med kundens fulla vetskap och aktivt agerande för 
att följa GDPR:s riktlinjer. 

Marknadsförare kommer att behöva hitta på och 
utveckla anpassade sätt att följa reglerna på 
samtidigt som de fortsätter leverera de effektiva, 
personliga produktförslag, tjänster och 
kundupplevelser som kunderna kräver. Den klassiska 
metoden att ”samla så mycket kunddata som möjligt 
nu och komma på användningsområden senare” 
kommer att bli en högriskstrategi eftersom 
minimering av data eftersträvas.

GDPR försöker reducera eller eliminera många av 
de vilseledande samtyckestrategier som finns i dag 
och som marknadsförare använder för att helt 
enkelt nå ut till så många kontakter som möjligt. 
Istället uppmanas företag skaffa samtycke för 
marknadsföring från den enskilde. 

När GDPR implementeras på rätt sätt kommer det 
att leda till en reducering av dåligt identifierade 
potentiella nya kunder, automatiserade 
bedrägerier från datorer, och slutligen en 
eliminering av det slumpartade tillvägagångssätt 
många har utnyttjat hittills.
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Hur påverkar GDPR register & informationshantering?
Som med många förordningar ställer GDPR krav på dokument och 
arkivhantering för att organisationer effektivt ska kunna rapportera 
om och demonstrera att de följer förordningen. Organisationen 
förväntas etablera och upprätthålla tydliga riktlinjer för registrering 
och lagring av personlig information om sådana inte redan finns, eller 
att uppdatera existerande riktlinjer för att reflektera GDPR-kraven. 

Uppdatering av system som klassificerar information, 
datalagringsmetoder och bearbetningssystem kommer troligen att 
krävas för att säkerställa att kraven på datamobilitet, borttagning 
eller rättelse inte endast är möjligt utan även effektivt. GDPR kräver 
även att specifik data och loggar bibehålls, inklusive: 
dataskyddsbedömningar, samtyckehistorik, historik gällande 
databehandlingsaktiviteter och eventuella dataintrång. 

Informationsägarna kommer att behöva se över, uppdatera och skapa 
riktlinjer som följer GDPR och kommer troligen att behöva utöka sin 
vaksamhet för att säkra fortgående verksamhet.
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Hur påverkar GDPR IT avdelningar?

IT-beslutsfattare måste se till att 
molnleverantörer möter de krav som GDPR 
ställer, som till exempel deras förmåga att 
besvara begäran på att data ska tas bort, 
ändras eller flyttas, så väl som att göra det 
tydligt var datacentra finns och om 
personliga uppgifter kommer att flyttas 
utanför regionala gränser. 

GDPR handlar helt och hållet om din IT-
funktionalitet. Förordningen styr 
dataflödet genom din organisation från 
stunden den samlas in till dess att 
kundens uppgifter raderas, och all 
bearbetning av informationen 
däremellan. 

Under GDPR måste effektiva processer 
och system finans på plats för att 
tillmötesgå kraven på dataförflyttning, 
borttagning och rättelser närhelst det 
behövs. Dataskyddsprinciperna måste 
nu till sin design och standardisering 
vara obligatoriska diskussionsämnen 
med samarbetspartners när framtida 
IT-funktioner utvärderas tillsammans 
med leverantörer och återförsäljare. 

En allvarlig utmaning som IT-organisationer 
överallt kommer att mötas av är behovet av 
att dokumentera alla 
databearbetningsprocesser och att ha 
informationen enkelt sammanställd när det 
krävs. Slutligen kommer IT och IT-säkerhet 
att spela en stor roll för att försäkra att det 
informeras om eventuella dataintrång och 
att processer för detta finns på plats och 
följs.
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Hur påverkar GDPR personal avdelningar?
En av stadgarna i GDPR låter EU-stater skapa ytterligare egna lagar 
specifika till hur personliga uppgifter om anställda hanteras. Detta gör 
att hanteringen av personaluppgifter bli än mer komplicerad än 
hanteringen av kunduppgifter. 

I relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan arbetsgivaren 
ses som att den har övertaget och samtycke från arbetstagaren ges 
således tekniskt sett inte av egen fri vilja. Arbetsgivare behöver 
eventuellt inte samla in samtycke från de anställda under GDPR på det 
sätt som de måste göra det för kunder eftersom de anställda har 
möjligheten att förlita sig på legitima företagsbehov och intressen, eller 
som det uttrycks i förordningen, ”andra lagliga grunder” som till exempel 
personalrelaterade ärenden. Samtycke måste dock ges om processen 
sträcker sig längre än vanliga, legitima personalärenden. 

GDPR kräver öppet samtycke för kunduppgifter, men en anställd som 
önskar fortsätta arbeta har inte samma makt gällande frihet och 
öppenhet om sina personliga data. Saker som kriminell bakgrund, 
drogtester och andra undersökningsdata leder till än fler nya 
utmaningar, likaså kravet på mobilitet vilket kan tillåta anställda att kräva 
att deras uppgifter flyttas till en ny arbetsgivare efter att de har avslutat 
sin anställning. Personalavdelningar kommer att behöva söka juridisk 
rådgivning för att fullt ut förstå hur de ska hantera och följa GDPR.

Swedwise 2019, all rights reserved. 



För att tillmötesgå GDPR-kraven 

Säkerställ en godtycklig nivå av säkerhet, inklusive  
konfidentialitet 

Skydda personliga uppgifter från otillåten tillgång 

Säkra data som förflyttas 

Ge rätten att radera personlig information 

Ge rätten att rätta felaktig personlig information 

Ge rätten att flytta personlig information 

Minimera datamängden 

Följ noga records management 

Säkerställ att data skyddas som standard i  
processens design 
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Hur Swedwise kan hjälpa er verksamhet med GDPR

Förenkla, förstärk & förädla 

Swedwise hjälper företag att GDPR-säkra information- 
och dokumenthantering. Med våra lösningar upplever 
kunderna att de förenklar rutiner och processer.  

Verktyget OpenText Content Suite ger enligt Gartner 
(okt 2018) en branschledande dokumentlösning för att 
uppfylla GDPR:s krav på Svenska företag. En central 
förvaring och förvaltning av företagets samtliga 
dokument.

Integrera innehåll till 
företagsprocesser och styr det som 
en stor tillgång för företaget  

Leverera och dela material för att ge 
det dess full värde 

 
Förstärk informationens säkerhet och 
integritet genom hela processen  

 
Integrera sömlösa lösningar med 
andra strategiska leverantörer  

 
Hantera stora volymer av information 
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https://www.opentext.com/file_source/OpenText/en_US/PDF/opentext-product-overview-co-opentext-content-server-en.pdf


Dagens verksamheter och organisationer hanterar en 
ständigt ökande volym av information. Ofta sker det i 
samarbete, både internt och externt, i olika 
konstellationer samt med olika mottagare. Det är ofta 
ont om tid, inkorgen är full och det är svårt att avgöra 
om en person har rätt version av ett dokument. 

ENKELT ATT LAGRA, SÖKA OCH DELA  

Vi har omfattande erfarenhet av användning av 
OpenText ™ Content Suite som är grundstenen i 
OpenText™ Enterprise Information Managements (EIM) 
verktygslåda. Content Suite är utformat för att hantera 
designflöden och är en del av ett allomfattande 
Enterprise Content Management (ECM) -system. Med 
Content Suite höjs säkerheten genom att garantera 
regelefterlevnad och dokumentstandarder.  

OpenText Content Suite
UTVECKLA, KONTROLLERA OCH SÄKRA 
ER INFORMATION
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Swedwise har mångårig och djup kompetens 
av att leverera OpenText lösningar.  
  

För mer information och dialog kontakta 
David Hedström på +46 730 82 31 80. 
 

Om Swedwise 

Swedwise, med 20 år i branschen, är ett svenskt 
bolag inom informationshantering med huvudkontor 
i Karlstad och kontor i Stockholm och Göteborg. 
Swedwise arbetar med att utveckla och digitalisera 
kundernas processer. Vi levererar både mindre och 
komplexa integrationslösningar som förenklar 
hanteringen av kundernas affärsdata. Kunderna 
återfinns inom både privat och offentlig sektor. 

Kontakta oss
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