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Analysefirmaet Cambridge Analytica spillede 
formentlig en afgørende rolle i, at Donald 
Trump blev præsident, idet firmaet anvendte 
data fra over 50 millioner amerikanske 
Facebook-profiler til at målrette information 
mod disse brugere. Afsløringen i marts 2018 
– to måneder før de nye GDPR regler trådte i 
kraft – satte for alvor fokus på betydningen af 
at beskytte folks personlige data.

Men det har for især mindre og mellemstore 
virksomheder (SMV) med begrænsede 
ressourcer været en stor mundfuld at leve op 
til GDPR. Mange har benyttet sig af advokater 
til at lave interne vejledninger, men har ikke 
lavet egentlige systemiske ændringer. Denne 
tilgang til GDPR betyder, at mange stadig 
ikke helt har forstået, hvad GDPR betyder for 

Ordene kommer fra Holger Foss, CEO i 
Exformatics, der i 15 år har leveret systemer 
til danske videnstunge virksomheder omkring 
bl.a. sagsbehandling og aktivitetsstyring, 
som sikrer en tæt styring af hver enkelt sag, 
som al vedrørende kommunikation og alle 
dokumenter knyttes til.

”Hvis din virksomhed har en struktureret 
hverdag og en platform, der understøtter 
det, så er GDPR reelt ikke noget problem”, 
påpeger Holger Foss.

Men det er lige der, det stadig er svært for en 
del virksomheder, hvis de manuelt forsøger 
at efterleve reglerne og ikke har en automati-
seret platform til at understøtte det. 

GDPR er en naturlig del  
af den digitale omstilling

”Det er ikke let, hvis man forsøger at gøre det 
manuelt, fordi der er så mange regler og processer, 
man skal have overblik over og tage hensyn til. 
Fx alle de regler og processer, der måtte være 
for, hvordan man håndterer en bestemt sag, en 
mail, en ansøgning eller lignende. Hvis man skal 
håndtere det i et analogt system, så er det langt 
sværere at efterleve GDPR, end hvis man følger 
processerne i et digitaliseret system.”

I virkeligheden handler det om, at man som det 
første skridt skal skabe sig et overblik over, hvordan 
virksomhedens processer egentlig fungerer. 

”Men alene det at formulere og nedskrive en 
proces har vist sig svært for mange. ’Vi plejer 
at gøre sådan’ nytter ikke noget. Du skal have 
en nedskrevet proces, som fortæller præcist, 
hvad du gør med data, der kan indeholde 
personfølsomme oplysninger. Men det kan 
være en vanskelig opgave, for er du helt sikker 
på, at det er sådan, du gør, og er du sikker på, 
at dine kolleger gør det på samme måde? Det 
er det gode ved at digitalisere en proces og et 
workflow. I et processtyringssystem sikrer du, 
at alle gør det på samme måde og følger den 
samme procedure hver gang.”

Selv om de nye regler kan virke irriterende og 
hæmmende for nogen, så opfordrer Holger 
Foss virksomhederne til at se dem som et 
oplagt afsæt til at iværksætte en digitalisering 
af virksomheden, som sikrer en strømlining af 
arbejdsprocesserne, højere effektivitet i arbejdet 
og en mere ensartet kvalitet og service. Start 
med de lavest hængende frugter, hvor det 
eksempelvis er vigtigst iht. GDPR, eller hvor 
forretningen er mest klar til det.
”Det her er jo et spørgsmål om, hvorvidt det er 
noget, der skal bruges aktivt – eller bare er en 
advokatrapport om GDPR, der ligger i en skuffe. 
Der er det, vi siger: Brug nu GDPR-kravet til at 
ruske op i organisationen og vær med til at lave 
en kulturændring og starten på digitalisering. 
Virksomheden vil opleve, at digitaliseringen på 
mange fronter giver dem en mere struktureret 
og effektiv virksomhed, og det kan ses på 
bundlinjen,” siger Holger Foss og fortsætter:
”I virkeligheden handler det her om, at man 
skal lære sin virksomhed at kende og kunne 
formulere dette i processer. Det er en af 
forudsætningerne for at kunne gennemføre 
en digital transformation, og det er det, vi 
kan hjælpe virksomhederne med. For der er 
næppe nogen, der er uenige i, at det er en 
nødvendighed for virksomheder fremadrettet at 
være mere omstillingsparate, og at der er behov 
for en digital transformation. Hvad enten det er 
på nettet eller på de administrative processer. 
For hvis din virksomhed ikke gør det, er der 
konkurrenter, der gør, og så bliver du kørt ud af 
markedet.” 

dem, og det har skabt en vis handlingslammelse 
hos virksomhederne, og de har endda muligvis 
udskudt implementering af dokument- eller 
aktivitetsstyringssystemer, såsom Elektroniske 
Sags- og Dokument Håndtering (ESDH) 
systemer. 

”GDPR kræver en mere struktureret og 
dokumenteret håndtering af personfølsomme 
data. Ved at sætte strøm til de processer, som 
styrer dette, vil det være lettere at efterleve GDPR, 
og det vil samtidig kunne være startskuddet til en 
digitalisering af virksomheden.”

For virksomheder med strukturerede arbejdsprocesser og projektstyring er GDPR reelt ikke noget problem.  
For andre er det en stor udfordring. Exformatics har løsningen, der samtidig kan blive en gevinst på bundlinjen.

Holger Foss. CEO i Exformatics


