
Danske fondes 
digitaliseringsniveau
Markedsundersøgelse fra Exformatics der belyser, hvor langt danske fonde 
er kommet med at digitalisere deres fondsadministration og imødekomme 
GDPR-kravene.

Undersøgelsen er udført på i vinteren 2018/2019 
af Dansk Tele Marketing baseret på 87 telefoninter-
views med store så vel som mindre fonde herunder 
både erhvervsfonde og filantropiske fonde, som 
alle håndterer ansøgninger og uddeler legater.  
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Rapportens formål
Fondes arbejdsgange er komplekse og er ofte 
forbundet med et stort administrativt arbejde. 
Derudover har de danske fonde gennem de 
senere år oplevet stor bevågenhed, både 
gennem komiteen for god fondsledelse og ikke 
mindst med de nye krav vedr. persondataforord-
ningen (GDPR) som trådte i kraft 25. maj 2018. 
Store dele af de nye krav til fondene kan hånd-
teres digitalt. Rapporten har derfor til formål at 
undersøge digitaliseringsniveauet i den danske 
fondsverden. 

Rapporten belyser, hvordan fonde håndterer og 
opbevarer ansøgninger, hvordan de kommuni- 
kerer internt og eksternt med ansøgere og 
bestyrrelser og deres brug af automatisererede 
processer. Derudover berører rapporten 
fondenes GDPR parathed, herunder hvordan de 
forholder sig til kravene fra GDPR og hvilke tiltag, 
de har foretaget for at blive GDPR compliant.
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Resumé af markeds undersøgelsen

Hos mange danske fonde lever det manuelle arbejde i bedste velgående. En tredjedel af fondene modtager stadigvæk 
ansøgninger med posten, mens halvdelen af fondene opbe varer ansøgningerne i fysiske mapper. En del af fondene 
videregiver desuden ansøgnin gerne til bestyrelsen i deres fysiske form.

Nogle af fondene kører med et dobbeltsystem, hvor de både gemmer ansøgningerne fysisk og digitalt, og ud fra 
kommentarerne kan vi se, at de er usikre på, om de kan stole på deres it-systemer og give slip på de manuelle processer. 

I de tilfælde hvor der eksisterer fysiske eksemplarer eller både elektroniske og fysiske eksemplarer af ansøgningerne  
i fondsadministrationen og bestyrelsen, kan det være en udfordring at bevare overblikket over antal dubletter, hvordan de 
opbevares og hvem der har adgang til dem. Og sidst men ikke mindst sikre, at de bliver slettet eller makuleret i henhold til 
de foreskrevne GDPR-regler. Såfremt en ansøger ønsker at få rettet eller slettet sine persondata, fx hvis opbevaringsfristen 
i fondens behandlingsproces er overskredet, kan det derfor være en udfordring at opfylde ansøgerens ønsker.

Kommunikationen sker via mail
Mail er klart det foretrukne kommunikationsmiddel hos danske fonde, når de skal modtage ansøgninger og kommunikere 
med ansøgerne så vel som bestyrelsen og eksterne evaluatorer. 

I forhold til GDPR-reglerne er det problematisk at kommunikere via mail, som typisk indeholder mange persondata, som 
bliver spredt under mailkorrespondancen. Eksempelvis når følsomme personoplysninger som fx en ansøgers navn og 
telefonnummer videresendes til bestyrelsesmedlemmer og eksterne evaluatorer, kan det være vanskeligt at holde styr 
på, hvordan mailen efterfølgende spredes, og hvem der får adgang til de personfølsomme data. I disse tilfælde er det 
svært for fonden at sikre sig, at de får slettet en ansøgers personlige data fuldt ud og derved opfylder vedkommendes 
ret til at ”blive glemt”.

Muligheder for at effektivisere
Der ligger ifølge undersøgelsen et stort potentiale i at effektivisere processerne i både fondsadministrationen og i 
bestyrelsesarbejdet omkring håndteringen og vurderingen af ansøgningerne. For at kunne effektivisere er der eksempelvis 
behov for at benytte en struktureret ansøgningsformular, som guider ansøgerne i at udfylde ansøgningerne korrekt,  
så man undgår tilbageløb. 
I kommunikationen med bestyrrelsen undlader over halvdelen af fondene at forhåndsindstille ansøgningerne inden 
bestyrelsesmøderne, hvilket gør det langt mere tidskrævende for bestyrelsen at få overblik og vurdere ansøgningerne 
på møderne. Sidst men ikke mindst vil det bidrage væsentligt til effektiviseringen, hvis de mange manuelle processer 
digitaliseres.

Ikke i mål med GDPR
Selvom størstedelen af fondene selv synes, at de er i mål med GDPR, kan vi se af deres besvarelser, at de kun i et vist 
omfang har forholdt sig til GDPR, og at de fortsat er i gang med at justere og beskrive deres processer for at kunne 
håndtere persondata i henhold til lovgivningen. Eksempelvis opbevarer nogle fonde ansøgningerne uden en slutdato 
eller sletter kun data ”så vidt muligt”. 

Næsten alle fondene siger, at de let kan finde frem til ALLE data om den enkelte ansøger, men undersøgelsen viser 
desværre, at det ikke forholder sig sådan i praksis. Det kunne tyde på, at mange fonde tilsyneladende ikke kender til alle 
aspekterne omkring ansøgernes rettigheder i forhold til persondata, og da de fleste benytter mail som deres fortrukne 
kommunikationsmiddel, har de en meget stor udfordring i at bevare overblikket over ALLE data, når de ligger ustruktureret 
i forskellige mails. 

GDPR er en stor opgave
Ud fra besvarelserne kan vi se, at det har været og fortsat er en stor opgave for mange fonde at arbejde henimod at 
blive GDPR-compliant, fordi det kræver en mere struktureret og dokumenteret håndtering af personfølsomme data, end 
fondene har været vant til. Der er rigtig mange regler og processer omkring GDPR, som man skal have overblik over og 
tage hensyn til, fx omkring hvordan man håndterer en bestemt sag, en mail eller ansøgning. Derfor er det især vanskeligt 
at leve op til GDPR, når man arbejder så manuelt, som de fleste fonde gør, i forhold til hvis de fulgte processerne i et 
digitaliseret system.
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Undersøgelsens detaljerede resultater er vist grafisk på de følgende sider sammen med uddybende kommentarer. I kan 
desuden læse mere om GDPR og fondsadministrationssystemer i relation til danske fonde på side 16-17.

Over halvdelen af de fonde, der har udarbejdet processer for håndtering af persondata, benytter ikke en it-løsning til  
at understøtte deres GDPR-processer. Af den resterende del, som netop benytter en it-løsning til at understøtte 
GDPR- processerne er der kun ganske få procent, der gør det fuldt ud og dermed sikrer, at persondata opbevares  
i et og samme system – og at de automatisk slettes og anonymiseres.  

Kun få benytter et fondsadministrationssystem
Kun ganske få fonde (ca. 10%) har digitaliseret deres fondsadministration og implementeret et it-system, som under-
støtter alle fondens processer inklusive at modtage ansøgningerne, opbevare og behandle ansøgningerne samt kommu-
nikere med deres ansøgere og bestyrelse. 

Dette er tilfældet på trods af, at et fondsadministrationssystem ikke kun vil gøre det muligt for fondene at effektivisere 
og kvalitetssikre fondsarbejdet. Fondene vil også kunne bevare overblikket over persondata i både mails og dokumenter, 
som begge dele opbevares og tilgås ét centralt sted og således ikke bliver trukket ud af systemet og spreder sig.

Alligevel viser besvarelserne, at kun 18% overvejer at investere i et fondsadministrationssystem. Nogle af fondene 
ønsker at få styr på deres GDPR-processer først, hvilket viser, at de ikke er opmærksomme på fordelene ved at sammen-
tænke digitalisering og GDPR.

Anbefalinger omkring GDPR og digitalisering
Som fond er det nødvendigt at forholde sig konkret til, hvilke data der tjener et formål og sørge for kun at opbevare 
disse data. Herudover skal man tage stilling til præcis, hvor længe man vil opbevare persondata, så man sikrer sig,  
at de slettes eller anonymiseres, så snart formålet ophører. Såfremt man kommunikerer via mail, er det vigtigt, at man 
som fond har klare sletteregler for persondata i mails og har taget stilling til, hvordan man bevarer overblikket over,  
hvor en ansøgers persondata ender, når der er dubletter på tværs af mailindbakkerne. 

Det er som sådan ikke et problem, at danske fonde ikke har digitaliseret deres GDPR-processer, men problematikken 
opstår, når de ikke har det fulde overblik over processerne, og hvor og hvordan persondataene opbevares. Det kan 
være særdeles vanskeligt uden en it-løsning, som med fordel kan benyttes til at systematisere persondata og give et 
fuldt overblik over dem ved at de udelukkende opbevares i systemet. 

Digitalisering af arbejdsgangene kan derfor i mange tilfælde være den nemmeste vej til at blive GDPR-compliant for især 
mellemstore og store fonde. I mindre fonde kan manuelle processer i højere grad retfærdiggøres, fordi det her er mere 
sandsynligt, at man kan bevare overblikket over de fysiske ansøgningsdubletter, idet mængden af ansøgninger er 
mindre, men digitaliseringsbehovet bevæger sig også hastigt ned til de mindre fonde. 

Alt i alt anbefaler vi derfor, at man som fond benytter GDPR, som et afsæt til at iværksætte en digitalisering af fondens 
arbejde, så man ud over GDPR-compliance opnår en strømlining af arbejdsprocesserne, en højere effektivitet i arbejdet 
og en mere ensartet kvalitet og service over for ansøgerne. 
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Modtagelse og opbevaring af ansøgningerne

Hvordan modtages ansøgningerne af fondene?
Markedsundersøgelsen viser, at over 50% af fondene modtager ansøgningerne via mail, mens 30% modtager dem med 
posten. Kun 10% modtager ansøgningerne direkte via en online portal eller et ansøgningssystem, som er tilpasset den 
pågældende ansøgningsrunde og koblet til et fondssystem til videre behandling af ansøgningen. 

Resultaterne af markeds undersøgelsen
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Hvordan opbevares ansøgningerne af fondene?
Kun 8% af fondene opbevarer deres ansøgninger i et fondsadministrationssystem. Hele 48% af fondene opbevarer 
ansøgningerne i fysiske mapper, som i mange tilfælde befinder sig i aflåste skabe. En del af disse fonde gemmer samtidig 
ansøgningerne digitalt men vælger også at printe dem på grund af manglende tillid til den elektroniske opbevaring.  
I alt gemmer 69% af fondene deres ansøgninger digitalt på fælles eller lokale drev eller i øvrige it-systemer, mens 7% 
gemmer ansøgningerne i Outlook. 
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Fondenes dialog med ansøgerne

Hvordan foregår dialogen med ansøgerne?
78% af fondene kommunikerer primært med ansøgerne via mail. Derudover benytter 44% af fondene telefonen som 
værktøj til at kommunikere med ansøgerne, i mange tilfælde som et supplement til mail. 
Kun 7% af fondene er i dialog med ansøgerne via et fondsadministrationssystem, hvor al kommunikation finder sted   
i systemet, og alle data om ansøgerne og sagsforløbene derfor ligger i den rette sagskontekst.
 

Oplever I ofte tilbageløb på grund af manglende information i ansøgningerne? 
13% af fondene oplever ofte tilbageløb, som skyldes, at der mangler informationer i ansøgningerne, eller der er behov 
for at de bliver skrevet om. Denne tilbageløbsproces kan være meget ressourcekrævende for fondene at håndtere  
og skyldes typisk, at de ikke benytter en struktureret ansøgningsformular, som guider ansøgerne i at udfylde deres 
ansøgninger korrekt i forhold til ansøgningsrundens bevillingskriterier. 
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Administrationen af ansøgningerne

Forhåndsgodkendes ansøgningerne inden bestyrelsesmøderne?
Kun 41% af fondene gennemgår ansøgningerne og enten forhåndsindstiller eller -afviser ansøgningerne, afhængig af 
om de lever op til ansøgningskriterierne, inden de gennemgås af fondens bestyrelse.
I 59% af tilfældene undgår fondenes bestyrelser således ikke det meget tidskrævende arbejde at behandle samtlige 
ansøgninger på bestyrelsesmøderne.
 

Har I en automatiseret proces for administration af ansøgningerne? 
Kun få fonde har digitaliseret deres ansøgningsadministration. Hele 68% benytter sig ikke af it-systemer, der understøtter 
det tunge administrative arbejde omkring håndteringen af ansøgningerne og går således glip af muligheden for at kunne 
arbejde langt mere effektivt.
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Kommunikationen med bestyrelsen

Hvordan kommunikerer fondene og bestyrelsen med hinanden?
73% af fondene benytter mail som kommunikationsværktøj mellem sekretariat og bestyrelse eller internt i bestyrelsen, 
mens 13% af fondene kommunikerer via et it-system. Kun 9% benytter et fondsadministrationssystem til kommunika-
tionen.
 

Hvordan videregiver fondene ansøgningerne til bestyrelsen?
31% af fondene sender ansøgningerne til bestyrelsen og eksterne evaluatorer via mail, mens 21% af fondene overleverer 
ansøgningerne fysisk. 26% af fondene benytter et it-system, som fx et administrationssystem, et intranet eller en 
bestyrelsesportal, hvorfra ansøgningerne kan tilgås. Kun 11% af fondene benytter et fondsadministrationssystem, hvor 
bestyrelsen og eksterne evaluatorer til hver en tid kan tilgå ansøgningerne og de tilhørende tillægsdokumenter uden at 
udtrække og sprede data. 
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Prækvalificerer I ansøgningerne?
94% af fondene benytter ikke prækvalificering. Det vil sige, at bestyrelsesmedlemmerne ikke gennemgår ansøgningerne 
forud for bestyrelsesmødet, og således går glip af muligheden for hurtigt at kunne opnå enighed på bestyrelsesmødet 
om, hvilke ansøgninger der skal tilgodeses.
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GDPR-compliance

Hvad har I gjort for at blive GDPR-compliant?
Ud fra fondenes besvarelser kan vi se, at de i bred udstrækning har implementeret følgende: 

• Ansøger oplyses på hjemmeside og i ansøgningsskema om håndteringen og opbevaringen af persondata gennem 
ansøgningsprocessen (fondene overholder altså oplysningspligten)

• De har udarbejdet en samtykkeerklæring, som ansøgere skal godkende, når de indsender en ansøgning
• Ansøgere må ikke længere oplyse CPR-nummer og kontonummer i ansøgningsskemaet
• De har indført brug af krypterede mails, hvis mailen indeholder personfølsomme data
• De har udarbejdet og/eller justeret deres processer for opbevaring af ansøgninger
• De har udarbejdet anonymiserings- og sletteprocesser

Enkelte har arbejdet med at implementere et it-system, hvor ansøgningerne opbevares og håndteres, og de manuelle 
processer er blevet automatiseret. Fx ved at ansøgningerne automatisk slettes i systemet efter x antal år. 

Det er ud fra kommentarerne vores oplevelse, at fondenes tiltag på GDPR-fronten i høj grad er motiveret af at undgå 
bøder fra Datatilsynet frem for at sikre privatpersoners ret til at få beskyttet deres persondata. GDPR bliver tilsyne-
ladende opfattet som en ressourcekrævende byrde snarere end en oplagt mulighed for at tilbyde ansøgere øget 
tryghed, når de overlader deres persondata til fonden. Eller en oplagt mulighed for at få ryddet op i sine data og indført 
nye, stærkere arbejdsgange og processer for at indsamle data.

Har I en proces for, hvordan og hvornår ansøgninger slettes eller anonymiseres?
78% af fondene har svaret ja til, at de har en proces for, hvordan og hvornår ansøgningerne slettes eller anonymiseres. 
På baggrund af fondenes uddybende kommentarer, må vi dog konkludere, at der er forskellige meninger om, hvornår 
man er GDPR-compliant, og at der mangler nogle tiltag, før fondene er i mål på GDPR-fronten.

Eksempelvis svarer nogle fonde, at godkendte ansøgninger opbevares uden en slutdato, og det indebærer en udfordring 
i forhold til persondataforordningen, idet persondata ikke må opbevares uden en præcis slutdato. Andre svarer, at de 
sletter personfølsomme data ”så vidt muligt”, hvilket indikerer, at de ikke følger en fast proces, som sikrer, at data 
slettes, som GDPR-reglerne foreskriver. 

De fleste af de resterende 22% af fondene er i gang med GDPR-arbejdet eller har intentioner om at påbegynde GDPR -
arbejdet i 2019. Der er kun enkelte eksempler på fonde, som ikke har foretaget sig nogle konkrete tiltag endnu. 
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Benytter I et it-system til at understøtte, beskrive eller dokumentere jeres GDPR-processer?
Dette spørgsmål er kun blevet stillet til de fonde, der tidligere har sagt, at de har udarbejdet processer for håndtering af 
persondata. 59% siger, at de ikke benytter en it-løsning til at understøtte GDPR-processerne. 

En stor andel af de resterende 41%, der siger, at de benytter en it-løsning til at understøtte deres GDPR-processer,  
har en løsning, der kun understøtter dele af processerne. Her fremgår det i de uddybende svar, at flere fonde opbevarer 
ansøgningerne elektronisk i eksempelvis en mailindbakke, et ESDH-system eller på et fællesdrev. Selve håndteringen 
foregår imidlertid i mange tilfælde manuelt og delvist analogt, idet ansøgningerne eksempelvis printes og opbevares 
fysisk, eller anonymiseres og slettes i systemet manuelt. 

Idéen om, at it-systemet skal bidrage til at sikre, at persondata opbevares i ét og samme system og automatisk slettes  
og anonymiseres, gør sig altså ikke gældende hos ret mange af de fonde, der har sagt ja til, at de benytter sig af 
it-systemer til at understøtte ansøgningsadministrationen.  
 

Kan I let finde frem til ALLE jeres opbevarede data om en ansøger?
95% af fondene siger, at de let kan finde frem til ALLE data om den enkelte ansøger, som de ligger inde med, hvis de 
får en anmodning om eksempelvis aktindsigt eller sletning af en ansøgers persondata. 

Undersøgelsens øvrige resultater rejser dog tvivl om, hvorvidt fondene reelt kender til alle aspekterne ved ansøgernes 
rettigheder om deres persondata og i praksis kan finde frem til alle data, der er registreret om en ansøger. Blandt 
andet fordi de fleste fonde angiver mail som det fortrukne kommunikationsmiddel i både modtagelsen og udvekslingen 
af ansøgningerne internt i fonden. Og fordi det i sagens natur er en stor udfordring at bevare overblikket over ALLE 
data, når de ligger ustruktureret i forskellige mails. 

Også fondenes fysiske udlevering af ansøgninger til bestyrelsen i 21% af tilfældene kan være
problematisk, da det indebærer, at der florerer flere dubletter af ansøgningerne og dertilhørende persondata. Hvordan 
sikrer fondene sig fx, at alle eksemplarer af en ansøgning slettes i sidste ende, og hvad hvis en ansøger ønsker at rette  
i sine persondata? Ud over at det kan være uoverskueligt med de fysiske dubletter der er i omløb, er det også 
tids  krævende at få fat i – og makulere – alle de fysiske ansøgninger. 

I mindre fonde kan manuelle processer i højere grad retfærdiggøres, fordi det her er mere sandsynligt, at man kan 
bevare overblikket over de fysiske ansøgningsdubletter, idet mængden af ansøgninger er mindre. 
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Overvejelser omkring nyt it-system

Har I overvejet at udskifte/investere i et nyt fondssystem?   
På trods af at man opnår væsentlige effektiviseringer og en nemmere vej til GDPR-compliance ved at benytte et fonds - 
system har kun 18% svaret ja til, at de vil overveje at investere i et fondssystem. Nogle af fondene har givet udtryk for, 
at de først vil have styr på deres GDPR-processer, før de kan tage stilling til, om de skal have et nyt it-system. Det 
tegner et billede af, at ikke alle fonde har indset fordelene ved at sammentænkte digitalisering og GDPR.  

Flere mindre fonde oplever, at det manuelle arbejde med at håndtere ansøgningerne er overskueligt, og at de ikke 
modtager nok ansøgninger til, at de har behov for at investere i et nyt it-system. Dertil er flere af de mindre fonde også 
begrænset økonomisk.
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Fakta om GDPR og danske fonde

GDPR trådte i kraft d. 25. maj 2018 og berører alle organisationer, som behandler persondata, herunder også fonde, 
som håndterer persondata i forbindelse med ansøgninger. 

At være GDPR-compliant betyder grundlæggende, at man som organisation lever op til persondataloven og imødekom-
mer de krav, den stiller. Fonde håndterer ofte persondata i forbindelse med ansøgninger og skal derfor gøre sig klart, 
hvordan persondata fra ansøgere indsamles, opbevares, anvendes, videregives og i sidste ende bortskaffes i henhold til 
kravene fra GDPR. Ydermere skal fonde indtænke procedurer for at imødekomme ansøgeres rettigheder som fx retten 
til aktindsigt, berigtigelse og ”retten til at blive glemt”.

GDPR-termer i henhold til ansøgeres rettigheder:

Oplysningspligt: 
Privatpersoner har ret til at kende behandlingsproceduren for ansøgninger på forhånd. Dvs. en dataansvarlig  
fond har pligt til at oplyse privatpersoner om, at der indsamles og behandles oplysninger om personen. Denne 
orientering skal blandt andet fastlægge, hvem der er dataansvarlig, formålet med behandlingen, hvor længe 
persondata opbevares og retten til at trække samtykkeerklæring tilbage.

Retten til aktindsigt:  
Privatpersoner har ret til at vide præcis, hvilke persondata en virksomhed opbevarer om dem, og hvordan de 
anvendes. Hvis personen beder om det, skal der også gives en udskrift eller en kopi af oplysningerne. 

Retten til berigtigelse: 
Privatpersoner har ret til at få urigtige personoplysninger om sig selv rettet.

”Retten til at blive glemt”: 
Privatpersoner kan kræve at få personoplysninger slettet, hvis oplysningerne ikke tjener noget formål (enten  
fordi de er irrelevante eller forældede), eller hvis oplysningerne kan skade personen. Retten til at blive glemt  
kan også benyttes af privatpersoner, hvis persondata behandles ulovlig, fx ved at der ikke foreligger et legitimt 
grundlag for behandling og opbevaring af persondata, eller hvis privatpersonen tilbagetrækker sin samtykke-
erklæring om den pågældende organisations behandling og opbevaring af data m.v. 
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Et fondsadministrationssystem kan benyttes til at beskrive, strukturere og dokumentere GDPR-processerne. Alle 
person data om ansøgerne samles under et unikt ID, som let kan tilgås i tilfælde af forespørgsler om aktindsigt, 
 berigtigelse eller sletning. Når persondataene er klassificeret og systematiseret i systemet, er det meget nemmere at 
anonymisere og slette dataene, og i mange tilfælde kan processerne endda automatiseres i større eller mindre grad. 

De indbyggede workflows i fondsadministrationssystemet kan bruges til at sikre, at alle i praksis følger de samme 
procedurer og regler igennem ansøgningsbehandlingen. Derudover kan en regelmotor i et fondsadministrationssystem 
overvåge og diktere, at fondenes GDPR-regelsæt omkring fx sletning af ansøgninger overholdes. På den måde bliver 
selve fondssystemet og den indbyggede regelmotor også dokumentation for, at de beskrevne GDPR-processer over-
holdes i praksis.

Som fond slipper man altså for at udveksle, dele og håndtere ansøgninger via mail og fysiske eksemplarer, og man sikre 
sig en væsentlig nemmere vej til at blive – og fortsætte med at være – GDPR-compliant, da alt håndteres i systemet  
og de mange dubletter derved undgås. Desuden er der mulighed for at tilkoble en portal, hvori dialogen med ansøgerne 
kan føres. På den måde undgår man helt at bruge mails. 

Fakta om fondssystemer og GDPR
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Yderligere informationer
Er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi i Exformatics kan hjælpe jeres fond med at digitalisere og/eller blive 
GDPR-compliant, er du velkommen til at kontakte os på:

Mail: kontakt@exformatics.com
Telefon: +45 7020 9051


