
”Forandringsledelse og persondata” 
v/ Line Budtz Pedersen, advokat, TDC Group
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TDC data 

• TDC er stadig den største leverandør af it- og teleløsninger til virksomheder i Danmark

• TDC lever af den digitale udvikling - og det hav af data som følger med

• I TDC Group elsker vi data. Det er vores levebrød 

• TDC ønsker være  foran, når det kommer til at beskytte de persondata, som vi dagligt håndterer

• At være foran og skabe den digitale udvikling, betyder:
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at være på forkant med at vide 
hvordan vi skal behandle persondata…

…det involverer hele organisationen
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• Vi reagerer forskelligt på forandringer

• Forandringer skaber ofte utryghed og modstand

• Den enkeltes modstand mod forandringer har forskelligt 
udgangspunkt

• Ligesom den enkeltes bidrag til gennemførelsen af forandringer 
har forskelligt udgangspunkt

• Det er normalt at forsøge at bringe forandringen tilbage til 
situationen før forandringen – til det vante

Hvordan opleves og håndteres forandringer?
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1. Manglende forståelse for ideen med forandringsforløbet 
”Jeg forstår det ikke..!”
Fx pga. manglende information, uklarhed om selve ideen og behovet

3 niveauer der skaber modstand mod forandringsprocesser
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3. Manglende tillid til den der udmønter forandringen
”Jeg kan ikke lide dig..!”
Fx pga. en grundlæggende uenighed om værdigrundlag,  en problemfyldt personlig relation

2. En emotionel reaktion mod forandringen
”Jeg kan ikke lide det..!”
Fx pga. tab af magt, kontrol eller status eller udsigten til ikke at have kvalifikationerne til at håndtere 
forandringen



• Man undervurderer visionens magt

• Visionen kommunikeres ikke tilstrækkeligt langt ud i 
organisationen – bliver hos lederne, og når ikke medarbejderne

• Forandringsprojektet forsømmer at skabe kortsigtede gevinster

• Sejren fejres, før slaget er vundet

• Man forsømmer at forankre forandringerne i kulturen

Årsager til at forandringer ofte mislykkes… 
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Sæt rammen for 
forandringen

Bestem hvad der 
skal gøres

Få det til at ske

Få det forankret

1. Etablere en oplevelse af nødvendighed for forandringen

2. Oprette en arbejdsgruppe af centrale interessenter

3. Udvikle /vision/mål og plan for forandringen

4. Formidle målet med forandringen

5. Skabe grundlag for handling 

6. Skabe og fejre opnåelse af kortsigtede succeser

7. Sikre resultater gennem opfølgning og skabe rum 
for yderligere forbedring

8. Fastholde nye arbejdsmåder i kulturen
Frit oversat efter 
John P. Kotter
”I spidsen for forandringer”

Kotter’s 8-trinsproces til at skabe større forandringer



• Ny EU-lovgivning om persondata 

• Øget krav til dokumentation af at vi gør det vi siger

• Forståelse for de markedsføringsmæssige 
og økonomiske konsekvenser af ikke 
at efterleve reglerne

1. En oplevelse af nødvendighed (brændende platform)



Finde de rette mennesker
• Med tilstrækkelig 1. indflydelse, 2. ekspertise og 3. troværdighed i organisationen
• Med evner for lederskab og ledelse

Få gruppen til at arbejde som et team
• Samtaler og fælles aktiviteter

Udvikle et fælles mål
• Rationelt og fornuftigt
• Følelsesmæssigt appellerende
• Enighed i ledelsen om vision og mål for forandringen
• Ledere skal tale samme sprog – bruge de samme vendinger

2. Oprette en arbejdsgruppe af centrale interessenter
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Organisation – EU’s Persondataforordning efteråret 2016 til foråret 2018(1)

• Ressourcer fra den 
primære organisation 
til programmets 
projekter

Programmets styringsgruppe

Programmets
projektgrupper

Antallet af projekter ifm. programmet

Den primære organisation
pr. forretningsenhed

• Projekter i
hver primær
organisation

- Senior ansvarlig og ejer, 
Koncerndirektør Group CCO & 
Stakeholder Relations 

- Ressource direktører fra de primære
organisationer

- Jura, VP 
- HR, VP
- YouSee, VP
- Sikkerhed, Afdelingsdirektør
- IT, IT-direktør
- Solution House, Projektchef

Skabe opmærksomhed
ved kommunikation til

organisation

Projektgruppe
for person-
dataretlig
koordination
og com-
pliance: IT, 
Koncern-
sikkerhed, BI, 
Jura, HR, PM 

Projektgruppe
for 
persondata-
retlig
informations-
deling mellem
forretnings-
enheder



Skabe en vision, der kan styre forandringsarbejdet!
Det vil TDC!
• Højt kendskab til håndtering af persondata

• Engagerer alle i at gøre det rigtige og dokumentere 
vores datastrømme

• Aktiverer alle til at tænke PERSONDATA i alle vores handlinger

• Gøre det til en del af TDC’s DNA, at tænke persondata

Det vil TDC ikke!
• Gøre det kompliceret

• Lave en ”døgnflue-kampagne”

• Skabe modstand og frustration

3. Udvikle vision/mål 
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Anvende de relevante midler til konstant at kommunikere den nye vision og 
strategierne !

Aktiviteter:
• E-læring
• Q & A
• Intranet – blog om persondata
• Ledermails
• Roadshow og cafémøder

4. Kommuniker målet/visionen med forandringen



4. Plan for kommunikation og forandring

Inspire

ActShare

E-læring

Involvering i procesarbejde

Årlige audits

• Etablér fælles forståelse i 
organisationen

• Engagér leder i lokalt ejerskab
• Benytte lokale ambassadører i 

forretningen 

• Guides til lederne
• Lederne deler best practise
• Synliggør den rigtige adfærd
• Etablering af nye forretnings-

gange



Kommunikationsmål
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I slutningen af Q2 2017 ved alle i TDC Group…

ü 1. Hvorfor håndtering af persondata er vigtig

ü 2. Hvad persondata er

ü 3. Hvilke krav der stilles til håndtering af persondata

ü 4. Hvad de som ansat skal gøre, for at leve op til kravene

D. 25. maj 2018  har vi en langttidsholdbar model, som…

ü 5. Sikrer løbende forbedringer af persondatahåndtering fremover



• Fjerne forhindringer
- skab viden
- sikre den fornødne arbejdsressource og økonomi
- sikre at IT-systemer til forandring er til stede

• Ændre processer og strukturer, som underminerer 
forandringsvisionen

• Opmuntre til ideer, aktiviteter eller handlinger – vær 
modtagelig for at ting kan gøres smartere end foreslået

5. Skabe grundlag for handling 



• Vigtigt med hurtige sejre, f.eks.:
- etablering af 10 leveregler for medarbejderne
- etablering af e-læringsuddannelse
- etablering af et persondataside på nettet, der samler, hvordan persondata behandles i TDC

• Synlige forbedringer, f.eks.:
Hvad var viden om persondata før e-læring (stage 0-analyse), hvad er den efter hele 
organisationen har fået samme uddannelse

• Beskriv fordelen ved dokumenterede processer, f.eks.: 
- at dobbelte arbejdsgange er elimineret
- at der er skabt smartere måder at arbejde på

• Synligt anerkende og belønne de medarbejdere, som muliggjorde sejrene

• Sikre at topledelsen hele tiden er en del af projektet

6. Skabe og fejre kortsigtede succeser



1. Aktivér din pauseskærm, når du forlader din pc-arbejdsplads. 
2. Læg fysiske personoplysninger i aflåst skab eller skuffe, når du forlader din arbejdsstation. 
3. Undlad at gemme personoplysninger på USB-nøgle el.lign
4. Personoplysninger, der elektronisk sendes til eksterne uden for TDC, skal være krypteret eller sikret på tilsvarende 

måde. 
5. Papir eller andet fysisk materiale med personoplysninger skal altid bortskaffes ved makulering. 
6. Vær bevidst om kun at behandle persondata, hvor der er et sagligt og konkret formål til behandlingen og undgå, at 

personoplysninger senere bruges til et andet formål. 
7. Videregiv ikke personoplysninger uden at være sikker på, at oplysningerne må videregives. Overvej altid, inden du 

videresender personoplysninger i en fil eller som et fysisk dokument, om samme formål kan nås ved at anonymisere 
oplysningerne. 

8. Opbevar kun personoplysninger i it-systemer beregnet hertil. 
9. Bær altid dit ID-kort synligt. 
10. Kontakt Koncern Sikkerhed, hvis du konstaterer noget, du vurderer kan udgøre en risiko for sikkerheden for 

behandling af persondata.

TDC’s 10 leveregler
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Løbende kommunikation ved:
• Teaser-film
• Plakater
• Artikler på Intranettet
• Nyhedsbreve fra den øverste ledelse (CMT)
• CMT-dialogmøder
• Quiz
• Konkurrencer
• Lokale ambassadører

Sikre resultater gennem opfølgning og skabe rum for yderligere 
forbedring (hold momentum)



• Vigtigt at alle processer er forankret hos en ansvarlig

• Lederne følger op som var det en hvilken som helst anden opgave

• Løbende audits

8. Fastholde nye arbejdsmåder i kulturen



Implementeringsfaser
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Fase 1
Organisering

Fase 2
Overblik over 

”as is”

Fase 3
Kommunikation/

awareness

Fase 4
Dataoverblik

Fase 5
Compliance-

analyse

Fase 6
Handlingsplaner 
og prioritering

Fase 7
Eksekvering

Fase 8
Information af 

medarbejdere og 
ledere

Fase 9
Ikrafttræden

Fase 10
Hvidbog

Fase 11
Review

Fase 4


