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Introduktion 

Rådet for Digital Sikkerhed, DI, D-mærket, IDA og IT-Branchen har i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og 
med støtte fra Industriens Fond igangsat en undersøgelse, der har til formål at skaffe viden, der kan styrke 
Danmarks SMV’er i arbejdet med at øge it-sikkerheden og persondatabeskyttelsen for derigennem at styrke 
tilliden til virksomhederne. Centralt for undersøgelsen er spørgsmålet om dataansvarlighed som et 
konkurrenceparameter.   

Som læser får du med undersøgelsen1 et overblik over, hvor langt danske virksomheder er kommet med at 
arbejde dataansvarligt (begrebet dækker over arbejdet med it-sikkerhed, persondatabeskyttelse og 
dataetik). Du kan også blive klogere på virksomhedernes arbejde med implementering og forankring af 
deres dataansvarlighed og læse om hvor virksomhederne oplever udfordringer og har konkurrencemæssige 
fordele. I seks cases kan du få inspiration fra andre virksomheder til at igangsætte arbejdet hos jer. 

Carve Consulting har udført projektets analyser og evalueringer samt faciliteret planlægningen og 
gennemførelsen af projektet. 

Analysepointer  

Samlet set viser analysen, at der er en stor spredning i opfattelsen af hvilke temaer, der bidrager til at 
styrke virksomhederne. 

 

Figur 1 – Overordnet vurdering af hvad der styrker virksomhederne 

Mere end halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen peger på, at arbejdet med dataansvarlighed har 
styrket deres virksomhed. Effekten kommer især af arbejdet med at efterleve lovgivningen om 
persondatabeskyttelse i, men også af at virksomhederne viser deres kunder, hvordan de arbejder med 
dataetik. Det er kun en forholdsvis lille del af virksomhederne, der vurderer, at arbejdet med 
dataansvarlighed giver meromsætning. Helt overordnet kan det konkluderes på baggrund af 
undersøgelsen, at det for de deltagende virksomheder gælder, at: 

• Virksomheder, der har meromsætning, har forankret og implementeret it-sikkerhed 
• Gennemsigtighed i dataanvendelsen udgør et væsentligt konkurrenceparameter 

 
1 Med udgangspunkt i et spørgeskema, der blev sendt ud til 7.700 SMV’er i Danmark inden for virksomhedstyperne aktieselskaber, 
anpartsselskaber, andelsselskaber med begrænset ansvar og enkeltmandsselskaber med mere end fem medarbejdere på tværs af 
brancher, er der indsamlet 772 besvarelser.		
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På baggrund af analysens resultater er det samlede materiale disponeret således, at det giver indblik i 
virksomhedernes arbejde og erfaringer med it-sikkerhed, persondatabeskyttelse og dataetik på følgende 
områder: Forankring, Implementering og Udfordringer. 

Virksomhederne er gode til at forankre deres indsats i forhold til persondatabeskyttelse gennem blandt 
andet udarbejdelse af intern persondatapolitik. Men det er en mindre del af virksomhederne, der har en 
politik om informationssikkerhed. Dataetikken er overraskende godt med. 

Forankring: af indsatserne for ansvarlig dataanvendelse gennem organisatoriske foranstaltninger som politikker og 
procedurer, placering af roller og ansvar samt udførelse af kontroller og leverandørstyring. 
It-sikkerhed Informationssikkerhedspolitik 

(50%) 
Udpeget en ansvarlig for it-

sikkerhed (67%) 
Koordinering af opgaver mellem 

nøglepersoner (49%) 
Persondata-
beskyttelse 

Intern persondatapolitik (80%) 
 

Udpegning af en ansvarlig for 
GDPR-indsatsen (66%) 

Procedurer for sletning af data, 
håndtering af anmodninger om 

brug af datarettigheder og 
responsplan for databrud (61%) 

Dataetik Politik eller retningslinjer for 
dataetik (22%) 

Udpegning af en ansvarlig for 
dataetik (17%) 

Processer for at sikre 
gennemsigtighed og forklarlighed 

for kunder (36%) 
Tabel 1, Forankring 

 It-sikkerheden er forretningskritisk, og de danske SMV’er er gode til at sikre deres netværk og til at styre, 
hvem der har adgang til data, både under behandling og ved afskaffelse af dokumenter og udstyr. 
Overblikket over persondata er på plads og leverandørstyringen følger rimeligt godt med. Anvendelse af 
princippet om gennemsigtighed implementeres også af næsten halvdelen af virksomhederne. 
Implementering af dataetiske elementer sker oftest på områder som dataminimering og anonymisering, 
kundens mulighed for at vælge registrering fra og ved at sætte kundens rettigheder i centrum. 

Implementering: af it-sikkerhed, databeskyttelse og dataetik i daglig praksis, herunder gennem udførelse af sikkerhedstjek, 
risikovurderinger og konsekvensanalyser, samt ved konkrete tiltag, herunder kryptering, dataminimering, pseudonymisering, 
gennemsigtighed, etablering af klageadgang, træning og undervisning 
It-sikkerhed Netværkssikkerhed (89%) Adgangssikkerhed (68%) 

 
Sikker affaldshåndtering (71%) 

Persondata-
beskyttelse 

Kortlægning af persondata (87%) Databehandleraftaler (61%) Gennemsigtighed (48%) 

Dataetik Dataminimering og 
anonymisering (23%) 

Valgfrihed for kunden i forhold til 
at blive registreret (17%) 

 

Prioritering af kundens rettigheder 
fremfor kommercielle eller 

organisatoriske interesser (17%) 
 

Tabel 2, Implementering 

Virksomhederne oplever udfordringer i forhold til at indhente personoplysninger eller berige eksisterende 
data med data fra bl.a. sociale medier, og brug af data til forretningsudvikling. På it-siden viser tallene en lav 
gennemførelse af test og kontroller. Det tyder på udfordringer i forhold til at etablere robust it-sikkerhed. De 
dataetiske udfordringer kan især konstateres sporbarhed, klageadgang og miljømæssige 
konsekvensvurderinger. 

It-sikkerhed Penetrationstest og 
sårbarhedstest (19%) 

Systemsikkerhedstest (43%) Kontrol af logfiler (14%) 

Persondata-
beskyttelse 

Indsamling af personoplysninger 
(34%) 

Brug af persondata til 
forretningsudvikling (19%) 

 

Berigelser af 
personoplysninger med data 

fra sociale medier, registre 
eller andre datasæt (15%) 

Dataetik  Krav om sporbarhed i 
dataanvendelsen (13%) 

 

Klageadgang (12%) Vurdering af miljømæssige 
konsekvenser af teknologi eller 

databehandling (6%) 
Tabel 3, Udfordringer 
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Undersøgelsen viser, at når digitalisering går hånd i hånd med en prioritering af dataansvarlighed er det 
medvirkende til at skabe konkurrencemæssige fordele. Forankring af dataetik i ledelsen og dataetiske 
retningslinjer er en game changer, der kan være med til at styrke virksomhedernes position i markedet. En 
række af de deltagende virksomheder vurderer ligeledes at etablering af et robust sikkerheds-set up både 
beskytter mod angreb og styrker kunderelationer. 

 Erfaringer og anbefalinger fra Cases 

På baggrund af resultater fra den kvantitative analyse er der udpeget en række virksomheder til interviews 
til afdækning af, hvordan virksomhederne har arbejdet med dataansvarlighed. De udvalgte virksomheder 
præsenteres i case-beskrivelser, der skal sætte dataansvarlighed i et praktisk perspektiv med konkrete 
eksempler på, hvordan it-sikkerhed, persondatabeskyttelse og dataetik håndteres i danske virksomheder 
på tværs af brancher, og hvordan det eventuelt fremmer konkurrenceevne, omsætning og tillid hos 
kunderne. De udvalgte virksomheder bidrager ydermere med deres gode råd på området:   

• Når digitalisering går hånd i hånd med en prioritering af dataansvarlighed, skaber det 
konkurrencemæssige fordele  

• Forankring af dataetik i ledelsen og dataetiske retningslinjer er en game changer, der styrker 
positionen i markedet 

• Etablering af et robust sikkerheds-set up beskytter mod angreb og styrker kunderelationer  
• Der skal praktiske løsninger og god rådgivning til for at sikre persondatabeskyttelse i det 

daglige. Det styrker brandet. 
• Dataetik og persondatabeskyttelse er et aktiv ved indgangen til nye markeder i Europa.   

 

Konklusion 

Mere end halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen peger på, at arbejdet med dataansvarlighed har 
styrket deres virksomhed. Der er kun en forholdsvis lille del af virksomhederne, der vurderer, at arbejdet 
med dataansvarlighed giver meromsætning.  Det fremgår, at virksomheder, der har meromsætning, har 
forankret og implementeret it-sikkerhed og at gennemsigtighed i dataanvendelsen udgør et væsentligt 
konkurrenceparameter.  

Virksomhederne er generelt længere fremme, når det kommer til at forankre, implementere it-sikkerhed 
og persondatabeskyttelse, end de er med det dataetiske arbejde. Effekten kommer især af arbejdet med at 
efterleve lovgivningen om persondatabeskyttelse, og lovgivning om sikkerhed i net og 
informationssystemer (NIS) samt ledelsessystemer indenfor informationssikkerhed som ISO-2700. Arbejdet 
med dataetik er godt på vej. Her er det nu også et krav at virksomheder med mere end 250 ansatte 
udarbejder en dataetisk redegørelse i årsrapport.  

De kvalitative resultater viser, at virksomhederne har arbejdet med dataansvarlighed fx ved at udpege en 
ansvarlig for området, ved at ledelse og bestyrelse har prioriteret arbejdet, gennem etablering af 
arbejdsgrupper ol., der er ansvarlig for udformning af dataetiske principper. Ligeledes har dataansvarlighed 
være et konkurrenceparameter ved indgangen på nye markeder. 

Der er et stort potentiale for danske virksomheder i dataansvarlighed, der kan bruges som grundlag for 
innovation i fx produkter og tjenester. Forbrugerne vil i stigende grad efterspørge ansvarlig håndtering af 
deres data.  

Gennemsigtighed og en ansvarlig brug af data har potentialet til at blive afgørende for virksomhedernes 
overlevelse.   
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Gode råd fra virksomhederne 

Der er inddraget seks virksomheder i undersøgelsen, som fortæller om deres erfaringer med indsatser for 
ansvarlig dataanvendelse samt de barrierer og udfordringer, der har oplevet i forbindelse med dette 
arbejde. Hver virksomhed har formuleret en række gode råd til andre virksomheder, der kan inspirere til 
igangsætning af indsatser. 

 

Konkurrencemæssige fordele – prioritering af dataansvarlighed 

Garuda AS har valgt at prioritere en indsats, der gør virksomheden mere digital ansvarlig og skaber en 
differentiering på markedet. Blandt andet har de afholdt interne dataworkshops om ’Hvordan vil vi arbejde 
med data de næste 10 år’? 

Deres gode råd er: 

1. Hav fokus på det. Garuda AS har både en dedikeret GDPR medarbejder og egen programmør, der 
håndterer deres algoritmer og databaser. 

2. Vær åbne om, hvad I gør med data. Garuda AS har ikke set den fulde effekt endnu, men brugerne 
giver udtryk for, at de (Garuda AS) agerer professionelt og med høj compliance, der er tilgængelig 
på platformen. 

3. Anvend egne (ensartede) databehandleraftaler til alle kunder. Garuda AS sikrer en høj kvalitet ved 
ensartet anvendelse. 
 

Dataetik – forankring af indsatsen 

LB Forsikring har arbejdet med dataetik som en game changer. Dette skal fastholde LB Forsikrings 
styrkeposition i markedet og tillid hos medlemmerne. 

Deres gode råd er: 

1. Afdæk jeres ambition indenfor dataetik og design understøttende arbejdsprocesser. LB Forsikring 
har haft en arbejdsgruppe til at afdække direktionens ambitioner.  

2. Inddragelse er vigtigt. Ledelse, direktion og bestyrelse samt medarbejdere skal inddrages. 
Eksempelvis ved at nedsætte en arbejdsgruppe, der er ansvarlig for processen og for udformning af 
jeres dataetiske principper.  

3. Udarbejd dataetiske retningslinjer og test disse på de forretningsområder, der arbejder med jeres 
digitale platform. For LB Forsikring er ’transparens og åbenhed’ hovedprincipper. 

 

It-sikkerhed – etablering af robust sikkerhedsset up 

DESMI kom styrket videre efter et cyberangreb – endda med certificeringer og dybdegående læring 
om krisehåndtering på it-fronten og styrkede kunderelationer som resultat. 

Deres gode råd er: 

1. Inddrag bestyrelsen i it-sikkerhedsindsatsen og sørg for at justere balancen mellem it-
sikkerhedsinvesteringer og forretningsrisici  

2. Find en (fagligt) stærk ekstern samarbejdspartner, såfremt der ikke er interne kompetencer inden 
for it-sikkerhed  
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3. Etablér et grundlæggende it-sikkerheds-set-up og planlæg arbejdet med it-sikkerhed i et årshjul. 

 

Persondatabeskyttelse – praktiske løsninger  

Specialbandager.dk har i arbejdet med databeskyttelse styrket deres brand ved at sætte kvalitet, 
ordentlighed og gennemsigtighed i højsædet.  

Deres gode råd er: 

1. Følg en fast struktur med for eksempel faste årsmøder med DPO og bestyrelsen, hvor der drøftes 
politikker og udføres kontrolopgaver.  

2. Brug en ekstern DPO eller juridisk rådgivning til jeres risikovurderinger. De kan være svære at 
gennemføre og sproget kan være tungt.  

3. Udpeg en intern GDPR-manager. Det forankrer arbejdet med at holde øje med den daglige praksis, 
sikkerhedsbrud, opdatering af dokumenter m.m. 

 

Dataetik – etik i alle dele af forretningen  

I hoej.dk danner etik grundlaget for arbejdet med ansvarlig dataanvendelse. De benytter dataetik og 
databeskyttelse som et aktiv ved indgangen til nye markeder i Europa. hoej.dk er blevet en foretrukken 
samarbejdspartner på grund af deres dataindsatser, tyngden af disse og deres erfaring på dataområdet. 

1. Giv det en chance. Tag en dag ud af kalenderen og læs, hvad databeskyttelse og it-sikkerhed går ud 
på, og sæt dig ind i, hvordan det kan bidrage til forretningen. 

2. Spørg ud i dit netværk og få inspiration og sparring – eller deres kritiske blik på jeres indsats. 
3. Brug dig selv som etisk målestok – er du ligeglad med, hvilke data der bliver behandlet om dig, og 

hvem dine data bliver delt med  
4. Få fat i dem, der interesserer sig for emnet – og få organisationen med ved at gøre det 

håndgribeligt. 

Dataansvarlighed – integreret i udvikling, kundedialog og leverandørkrav 

Hos UNIwise er der fokus på at omsætte dataetiske principper til teknisk kode og facilitere løbende dialog 
med deres kunder om dataansvarlighed. Den proaktive tilgang anvendes også i forhold til leverandører 
og sikrer indlejring af krav til kryptering og dataminimering. 

Deres gode råd er: 

1. Sørg for at definere opgaven og giv den til en intern ansvarlig – det sikrer kontinuitet.  
2. Brug et EU-rammeværktøj eller tilsvarende, som er afstemt ift. jeres marked. Et rammeværk 

fungerer godt som internt dialogværktøj såvel ift. kunder.  
3. Få læst jeres cloudleverandørs dokumentation igennem, hvordan har de f.eks. trænet deres 

datamodel? Find evt. en samarbejdspartner der kan løfte opgaven. 


