
 

 

 ANALYSE 

  

Fem ud af seks virksomheder 
lever op til GDPR-reglerne 

Resumé 

De nye GDPR-regler har resulteret i et regimeskifte, hvor databeskyttelse, og deraf med-
følgende krav til virksomhederne, er væsentligt anderledes end tidligere. Databeskyttel-
sesforordningen sætter helt nye standarder for information til registrerede og overblik 
over samarbejdspartnere, der behandler persondata. Ligeledes skal virksomhederne 
også udlevere oversigter over deres registreringer til kunder, forbrugere eller andre ak-
tører, der beder om det. Det har resulteret i større administrative byrder til virksomhe-
derne i form af dokumentation for deres behandling af personoplysninger. 
 
Dansk Erhverv estimerede i foråret 2018, at omkostningerne for dansk erhvervsliv på 
ikrafttrædelsestidspunktet for GDPR allerede da beløb sig til ca. 8 mia. kr. Dertil kommer 
alle de ressourcer, som virksomhederne efterfølgende har brugt til at komme helt i mål 
eller sikre løbende compliance i forhold til de nye regler. 
 
Denne analyse bekræfter, at virksomhederne har arbejdet og fortsat arbejder ihærdigt 
på at implementere reglerne, og langt de fleste virksomheder forventer at nå i mål i løbet 
af 2019. Fem ud af seks virksomheder har angivet, at de ved indgangen til 2019 lever 
fuldt op til GDPR-reglerne. Alle virksomheder skulle have været klar 25. maj 2018, hvor 
reglerne trådte i kraft, men ikke overraskende har virksomhederne mødt markante ud-
fordringer i arbejdet med at skulle leve op til de omfattende regler.  
 
På trods af de omfattende administrative byrder, som virksomhederne er blevet pålagt, 
har forordningen også haft positive konsekvenser. Et flertal af virksomhederne erklærer 
nemlig, at de har fået bedre styr på såvel egne data som underleverandørers. 

Nøgletal fra undersøgelsen 

• 82 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer lever op til de nye GDPR-regler pr. 1. ja-
nuar 2019. Ud af de 18 pct., som ved indgangen til 2019 endnu ikke levede op 
til reglerne, forventer 9 pct. af virksomhederne, at de kommer til at leve op til 
reglerne i løbet af 2019. 

• 66. pct. af virksomhederne var helt klar med efterlevelse af alle regler, da per-
sondataforordningen trådte i kraft den 25. maj 2019. 

• 59 pct. af virksomhederne svarer, at de har fået bedre styr på data som følge af 
GDPR -reglerne.  

• 17 pct. af virksomhederne har oplevet, at kunder, medlemmer eller ansatte har 
henvendt sig for at høre, hvilke personoplysninger virksomheden behandler om 
vedkommende.  
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To ud af tre virksomheder blev klar til 25. maj 2018 

Den 25. maj 2018 trådte de nye GDPR-regler i kraft, som påbød virksomheder at leve op 
til en række nye krav om beskyttelse af persondata. I ugerne op til ikrafttrædelsen bad 
Dansk Erhverv virksomhederne vurdere, om de forventede at blive klar til at leve op til 
de nye regler til tiden. Undersøgelsen viste, at ca. halvdelen af virksomhederne forven-
tede at være klar inden 25. maj 2018, mens en fjerdedel ikke forventede at blive klar. Den 
resterende fjerdedel havde på daværende tidspunkt ikke overblik over, om de blev klar 
eller eji. 
 
En ny undersøgelse blandt Dansk Erhvervs medlemmer viser, at langt de fleste tvivlere 
endte med at blive klar, mens en fjerdedel af virksomhederne havde ret i, at de ikke 
nåede at blive klar. 7 pct. af virksomhederne har angivet, at de ikke ved, om de blev klar 
til tiden, hvilket formentlig betyder, at de ikke nåede at blive klar. Lægger man derfor 
”Ved ikke” oveni dem, som ikke blev klar, viser tallene, at cirka to ud af tre virksomheder 
blev klar inden d. 25. maj, mens den resterende tredjedel ikke nåede at blive klar. 
   

Figur 1: 
Den 25. maj 2018 trådte EU’s Persondataforordning (GDPR) i kraft. Nåede 
din virksomhed at blive klar til de nye regler trådte i kraft? 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2019. 

Note: n = 382. 
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Fem ud af seks virksomheder lever nu op til GDPR-reglerne 

Ser man nærmere på de 34 pct. af virksomhederne, som ikke blev klar til tiden, kom 
omtrent halvdelen (dvs. 16 pct. af de 34 pct.) i mål i løbet af 2018. Ved årsskiftet var det 
således 82 pct. eller cirka fem ud af seks virksomheder, som levede op til de nye GDPR-
regler. 
 
Der er således 18 pct. af virksomhederne, som på nuværende tidspunkt ikke lever op til 
de nye GDPR-regler. Blandt disse forventer halvdelen (9 pct.) at komme i mål i løbet af 
2019, mens 1 pct. af virksomhederne forventer at blive klar i 2020 eller senere. 1 ud af 50 
af Dansk Erhvervs medlemmer forventer ikke på noget tidspunkt at blive i stand til at 
leve op til reglerne. Endelig svarer 6 pct. af virksomhederne, at de ikke har klarhed over, 
hvornår de forventer at kunne leve op til reglerne, men at de arbejder på det. 
   

Figur 2: 
Hvornår blev din virksomhed klar til at leve op til GDPR eller hvornår for-
venter I at være klar? 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2019. 

Note: n = 382.  
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Såvel små som store virksomheder kæmper med GDPR-reglerne 

Det har været både administrativt tungt og dyrt for virksomhederne at gennemføre de 
nye regler. Såvel større som mindre virksomheder har kæmpet og kæmper fortsat med 
at leve op til de nye GDPR-regler. 
 
Ser man på tværs af virksomhedsstørrelse er der umiddelbart ikke noget der indikerer, 
at virksomhedens størrelse har betydning for, om man er kommet i mål med at leve op 
til de nye regler. 
 
De større virksomheder har typisk musklerne til at arbejde struktureret med GDPR-reg-
lerne, men har også mere komplekse arbejdsgange og datakilder. Modsat har nogle min-
dre virksomheder måske mindre komplekse arbejdsgange og datakilder, men har til gen-
gæld ikke de samme ressourcer som større virksomheder til at tage sig af det omfattende 
GDPR-arbejde. 
   

Figur 3: 
Andelen af Dansk Erhvervs medlemmer, som på nuværende tidspunkt le-
ver op til GDPR fordelt på virksomhedsstørrelse 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2019. 

Note: n = 382. n = 0-9 medarbejdere (182), 10-24 medarbejdere (88), 25-49 medarbejdere (51) og mere end 50 

medarbejdere (61). 
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Virksomhederne har fået bedre styr på data som følge af GDPR 

Implementeringen af GDPR-reglerne har kostet de danske virksomheder enorme sum-
mer. Dansk Erhverv har tidligere estimeret, at arbejdet med at blive klar til GDPR-regler-
nes ikrafttrædelse i foråret 2018 har kostet virksomhederne i omegnen af 8 mia. kr.ii Det 
dækker blandt andet over udgifter til ekstern konsulentbistand, indkøb af hardware eller 
software samt lønomkostninger til medarbejdere. 
 
På den positive side tæller, at 59 pct. af virksomhederne svarer, at de har fået bedre styr 
på deres data og deres dataleverandører som følge af nye GDPR-regler. At tallet trods 
alt ikke er højere, tyder dog samtidig på, at rigtig mange virksomheder i forvejen havde 
rigtig godt styr på deres data, og således ikke havde brug for at lave omfattende ændrin-
ger for at leve op til de nye regler. 
 
Derudover viser resultaterne også, at hver sjette virksomhed har oplevet, at kunder, med-
lemmer eller ansatte har henvendt sig for at høre, hvilke personoplysninger virksomhe-
derne har registreret om dem. Endelig svarer 5 pct. af virksomhederne, at de har mistet 
omsætning som følge af de nye GDPR-regler. 
   

Figur 4: 
Har din virksomhed oplevet eller gjort nogle af følgende ting i forlængelse 
af de nye GDPR-regler: 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2019. 

Note: n = 382. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 18. februar 2019.  
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til analysekonsulent Jakob Kæstel Madsen på 
jkm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6079. 
 
Henvendelser angående GDPR kan ske til chefkonsulent Martin Jørgensen på 
mjo@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6428. 
 
 

i https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/downloads/analysenotater-2018/analysenotat---hver-

anden-virksomhed-bliver-ikke-klar-til-eus-persondataforordning.pdf 

ii https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/downloads/analysenotater-2018/gdpr-har-kostet-dan-

ske-virksomheder-ca.-8-mia.-kr.-analysenotat-maj-2018.pdf 

NOTER 

                                                             


