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 FORORD 

En invitation til andre 
myndigheder

Da jeg kom til Sikkerhedsstyrelsen i 2016, mødte jeg en styrelse, der fokusere-

de på drift og løste opgaverne ud fra de samme rutiner, som var blevet brugt 

gennem en årrække. 

Der var brug for udsyn og udvikling, hvis Sikkerhedsstyrelsen skulle fastholde 

og styrke sin position som myndighed.

Siden har både jeg og hele organisationen kæmpet os op ad en meget stejl 

læringskurve. Målet har været at realisere en anderledes skarp, digitaliseret 

myndighed, der reelt skaber værdi for kunderne. Det har været - og er stadig - 

en rejse rig på udfordringer, og vi er kun begyndt. Men rykket, det har vi.

I 2020 gennemfører vi ikke bare fem gange flere tilsyn end i 2016 og på langt 

flere områder end dengang. Vi inddrager også både data, kunder og hinanden i 

indsatsen for løbende at blive mere forudseende, relevante og præcise. 

Den læring vil vi gerne dele med andre. Så vi håber, de næste sider kan være til 

inspiration.

Lone Saaby

Direktør
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Hvordan kan vi levere mere for mindre?

Helt grundlæggende var vi - som alle andre offentlige myndigheder - presset 

på ressourcerne. Vi skulle levere mere for mindre. Men hvordan?

Vi havde brug for indsigt i vores data. De lå ubearbejdede, og selv om en enkelt 

medarbejder var begyndt at kigge på dem, havde vi reelt hverken Business 

Intelligence-kompetencerne eller overskuddet til at arbejde med data.

Samtidig tvang vi os til at se på os selv med kundernes blik: Var vi tilgængelige 

og nemme at samarbejde med? Lyttede vi til nye behov og reagerede vi hurtigt 

på dem? Kunne vi gribe udfordringerne på et stadig mere globaliseret marked? 

Vi kunne ikke svare klart ja på nogen af spørgsmålene. Så det blev tydeligt, at 

det ikke længere var en eksistensberettigelse i sig selv at være en styrelse med 

kongekrone i logoet. Vi skulle skabe værdi for kunderne.

Vision 2020: Her vil vi hen

Vi brugte indsigten til at formulere en vision for 2020: Et farvel til blot at fortsæt-

te driften, som vi var vant til. I stedet et goddag til en kundevendt, digitaliseret 

servicemyndighed, der sætter nye standarder på sit felt.

 Vi vil være foran
I 2016 levede Sikkerhedsstyrelsen et lidt rutinepræget liv. Efter 

udflytningen til Esbjerg løste vi vores kontrolopgaver, som vi skulle. 

Men der var ikke så mange ambitioner om udvikling, selv om ver-

den blæste af sted i stadigt højere tempo uden for vinduerne. Det 

var her, vi stoppede op og gav os selv et servicetjek. Vi var nødt 

til at følge med udviklingen og også meget gerne komme nogle 

skridt foran.
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Vi fik nye opgaver til, og det gav os økonomi til at satse digitalt - lige fra en ny 

modulbaseret it-arkitektur og opbygning af data-governance til robotter, digi-

tale styringstavler, kunstig intelligens, machine learning og ikke mindst: Nye 

interne kompetencer.

Samtidig har vi åbnet os mod nye opgaver. I dag er sikkerhed ikke kun et 

spørgsmål om tilsyn og kontrol. For os handler det i stigende grad om effektiv 

markedsovervågning og om risikomodeller, der kan hjælpe os med at se frem-

ad. Og det er kompetencer, vi også stiller til rådighed for andre danske myndig-

heder, som vi udfører kontrolopgaver for og sammen med. 

Det store potentiale nu ligger i transformationen fra kontrol til endnu tættere 

myndighedssamarbejde, forebyggelse og effektmåling. Den udfordring kom-

mer til at holde os til ilden i den næste strategiperiode. 

Hvad laver så lige  
Sikkerhedsstyrelsen?

Hos Sikkerhedsstyrelsen har vi ansvaret 

for teknisk sikkerhed i Danmark. Vi ar-

bejder med kontrol og tilsyn inden for en 

lang række områder, fra elinstallationer til 

maskiner, fra huseftersyn til tatoveringer og 

andre forbrugerservices. 

Siden 2016 har vi været gennem en større 

transformation, der skulle sætte os i stand 

til at udfylde vores rolle mere effektivt. 

Kvantitativt - vi yder mere for mindre. Og 

kvalitativt - blandt andet ved at invitere 

kunderne med ind i vores udvikling.

Men hvis forbrugerne skulle opleve større 

sikkerhed, skulle vi også blive bedre til at 

være et skridt foran. Fange farligt legetøj, 

før det havnede i hænderne på en 2-årig. 

Stoppe fyrværkeriet, før det ødelagde 

både nytårsaften og fremtiden for en 16-

årig. Og fjerne den farlige mobiloplader 

fra netbutikken, før den satte ild til sofaen 

derhjemme.

Derfor har transformationen også handlet 

om at vende blikket fremad. Styrke vores 

markedsovervågning og puffe til adfær-

den hos virksomhederne og forbrugerne. 

Noget vi nu - i 2020 - kan dokumentere 

effekten af og som sætter en ny retning for 

vores videre arbejde.
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VORES UDFORDRINGER 2016  ▶ VORES STRATEGI 2017-2020

1  For lidt fokus på kunderne
Som statslig styrelse var vi en klassisk introvert 
organisation - optaget af vores egen faglighed 
og chefens instruks fremfor at lytte til kunder-
ne, servicere dem og udvikle de nye løsninger, 
vores foranderlige omverden kaldte på.

Værdi for kunderne
Vi åbner os for kunderne med hurtige og langt mere digitale 
services. Vores tilgang er opsøgende og nysgerrig. Vi tør 
rykke og fejle - og vi udvikler nye løsninger tæt sammen 
med vores interessenter.

2 Den afventende organisation
Udvikling og optimering var forbeholdt de få. Vi 
havde ingen processer for at inddrage hverken 
medarbejdere eller eksterne interessenter, og 
det krævede mod at bringe nye ideer til torvs.

Den eksplorative organisation
Vi dyrker et udforskende og lærende mindset, hvor vi læg-
ger ansvaret ud til medarbejderne. Vi udvikler nye løsninger 
– med nysgerrigt sind og gennem tæt samarbejde med 
både interne ressourcer og eksterne interessenter. 

3 Fragmenteret datalandskab
Data og digitale processer lå som adskilte 
øer - uden standarder og sammenhænge. Det 
betød, at digitaliseringen kun sporadisk under-
støttede forretningen, mens drift og udvikling 
var både dyr og tidskrævende.

Digital transformation
Digitalisering, data og digitale kompetencer danner grund-
lag for effektive processer, digitale services, agil udvikling og 
tidstro styringsinformation.

4 Fragmenterede kontrolopgaver
Der fandtes ingen fælles serviceløsninger til 
offentlige kontrol- og tilsynsopgaver. Opgaver-
ne blev løst i de respektive fagområder uden 
fælles standarder og uden de nødvendige 
udviklingsressourcer.

Fælles serviceløsninger
Vi udvikler fælles serviceløsninger for kontrol- og markeds-
overvågningsopgaver på tværs af offentlige myndigheder. 
Med høj effektivitet og med proaktive samarbejder, der 
bringer sikkerheden ud til så mange borgere som muligt.

5 Tunge og uensartede arbejdsgange 
Driften bar præg af håndholdte processer og 
lange sagsbehandlingstider.

Vores styringsinformation var primært baseret 
på oplysninger om økonomi og timeforbrug - 
og den blev rapporteret på papir.

Effektiv drift og strategisk styring 
Vores sagsbehandling er effektiv, standardiseret og trans-
parent.

Vi flytter styringens fokus fra timer og økonomi til effekt og 
formål. Et sammenhængende digitalt afsæt giver os daglig 
indsigt, så vi løbende kan justere vores indsats.

 OVE RB LIK 

De 5 skridt fra  
traditionsbundet 
styrelse til digital 
servicemyndighed 
Vores vision for 2020 brød vi 

ned til fem strategiske temaer, 

der har sat ramme og retning 

for vores forandring siden 2016. 
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 Drift og innovation  
- at gå på to ben
I praksis delte vi transformationen fra 2016 til 2020  

op i to overlappende faser:

Fase 1: Styr på driften gennem konsolidering og digitalisering

Vi vidste, digitalisering var en krumtap i vores transformation - og digitalisering 

forudsætter, at der er styr på forretningen.

Derfor lagde vi ud med at konsolidere driften: 

Strømline sagsgangene og standardisere vores kerneydelser, så vi fik en effek-

tiv drift, vores kunder kunne have tillid til. Vi tog også hul på digitaliseringen af 

kerneydelserne med de første pilotprojekter.

Strategisk lagde vi kræfterne i tre konkrete indsatser:

•  Tilpasning af organisationen - med fokus på at styrke kundeservice, markeds-
overvågning, udvikling og digital modenhed.

•  Udviklingsprojekter - med fokus på bl.a. kvalitetsstyring, journaliseringsprak-
sis, den internationale indsats og et digitalt roadmap for vores videre arbejde.

•  Kompetenceudvikling - med fokus på et serviceorienteret og udforskende 
mindset, digitale kompetencer og tydelig ledelse.

Det gav os et stabilt og effektivt afsæt for næste fase.

Fase 2: En moderne serviceorienteret myndighed

I anden fase, fra august 2017, tog vi for alvor fat på de 5 strategiske temaer. 

Indsatsen skulle bringe os på omgangshøjde med de udfordringer, vi havde 

spottet internt og eksternt. Samtidig skulle den køre os i stilling til at etablere 

statslige servicefællesskaber, der inviterer andre myndigheder til at trække på 

vores specialkompetencer inden for markedsovervågning og tilsyn. 

Hvem er vores kunder?

Når vi siger kunder, mener vi både virksomheder og for-

brugere. Virksomhederne efterspørger eksempelvis en-

kel vejledning og selvbetjening, hurtig sagsbehandling 

og nærværende support. Hos forbrugerne er behovet 

typisk gode råd om, hvordan de undgår eller håndterer 

produkter, der kan være farlige. Og forbrugerne kan 

også anmelde farlige produkter til os.
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Fra lukket land til åben service

En gammel, officielt udseende rødstensbygning med et næsten usynligt skilt, 

tykke mure og små rum. Sådan mødte kunderne os i 2016. Vores kontakt med 

kunderne var begrænset til det mest nødvendige, åbningstiderne var kortere 

end kundernes behov, og sagsbehandlingstiderne var for lange. 

Det gav ikke sikkerheden de bedste vilkår ude på den anden side af skranken, 

og derfor måtte vi vende perspektivet.

Tilpasning af åbningstiderne og en mere tilgængelig kundesupport var logi-

ske skridt. Men der skulle mere til: Svar og vejledninger skubber vi nu derud, 

hvor kunderne selv befinder sig: På nettet, sociale medier, på messer, i pres-

sen. Og nye samarbejdspartnere bærer budskaberne helt ud til borgerne i 

fysiske møder.

Internt adskilte vi frontbetjening fra teknisk sagsbehandling, så kunderne får 

hurtigere svar på de mest almindelige forespørgsler. Vi implementerer nu også 

en procesmotor, der fuldautomatiserer vores sagsgange, så sagsbehandlerne 

får arbejdsro til at tage sig af den egentlige, fagligt kvalificerede sagsbehand-

ling. Tilsammen giver det både kortere sagsbehandlingstider og bedre tid til 

kunderne.

 FOR LIDT FOKUS PÅ KUNDERNE ▶ VÆRDI FOR KUNDERNE

•  Vi udviklede løsninger selv med minimal inddra-
gelse af interessenter.

•  Kundekontakten var begrænset til det nødvendige.

• Sagsbehandlingstiden var lang.

•  Kommunikationen til kunderne var indforstået og 
styret af vores behov, ikke deres.

•  Vi samarbejder tæt med kunder og andre interessenter, 
når vi udvikler nye løsninger.

•  Vores kundesupport svarer hurtigt og kvalificeret på  
henvendelser.

•  Vi møder kunderne, hvor de er og på deres præmisser, 
bl.a. med åbne telefoner fra kl. 8.

•  Vi sagsbehandler hurtigere, bl.a. ved hjælp af fuldt digitalt 
integrerede sagsbehandlingsprocesser

• Vi taler kundernes sprog. 

 DE 5 STR ATEG ISKE SKRIDT 

1. Værdi for kunderne
Skal vi stå med notesblokken, kræve  

oplysninger og påpege fejl? 

Eller vil vi hjælpe kunderne med at opnå  

høj sikkerhed - så enkelt som muligt?

Svaret virker måske indlysende. Men der  

var langt fra den lukkede kontrolmyndighed, 

vi var, til den åbne servicemyndighed, vi ville 

være i 2020.
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Status i dag er, at der er behov for langt færre medarbejdere i kundeservice. En 

højere kundetilfredshed. Og sikkerheden er forbedret, så der eksempelvis sker 

færre fyrværkeriulykker.

Fra vi-ved-bedst til nysgerrigt samarbejde

Som eksperter i sikkerhed var vi fristende tæt på at glemme, at der sidder et 

væld af faglige eksperter uden for vores fire vægge. Og det krævede både 

mentale og konkrete ændringer at åbne os for deres viden og handlekraft. 

Til gengæld ved vi nu, at det betaler sig. Når vi lytter til kunder og interessenter, 

indsamler vi viden, der kommer alle til gode. Det afspejler sig i løsningerne, lige 

fra blanketter til ny lovgivning. Når vi tør teste tidligt, får vi hurtigere rettet til, og 

vi får mere relevante løsninger, der virker. Og når vi tør arbejde risikobaseret og 

lade kunderne gøre en del af arbejdet selv, tager de ejerskab. Det betyder, at 

sikkerheden når betydeligt længere ud.

Fra indefra til udefra

"Med henvisning til den tidligere fremsendte ansøgning ..." Jo, ingen skulle være 

i tvivl om, at der var brev fra en styrelse, når vi skrev til vores kunder i 2016. Det 

skete på formfuldendt indforstået myndighedssprog og helst kun gennem ka-

naler, vi selv havde fuld kontrol over og som ikke inviterede til dialog. Desværre 

var det ikke så effektivt, når vi gerne ville have kunderne til at handle: Sende os 

yderligere oplysninger, leve op til regler og retningslinjer og udbrede sikkerhe-

den på deres felt.

Hvad har vi lært?

•  Når vi tør involvere kunderne, arbejde risikobaseret og slippe kontrollen med detaljerne, 
kan vi udbrede sikkerheden til langt flere.

•  Når kunderne bliver involveret, tager de ejerskab og ansvar. Og vi får et fælles sprog.

DIGITAL TURBO OG INDDRAGELSE

- Der er så mange produkter på markedet og så stor produkt-

innovation, at gammeldags fysiske kontroller ikke længere er 

tilstrækkelige. Det er ekstremt positivt, at Sikkerhedsstyrelsen 

har sat turbo på den digitale rejse. Det effektiviserer kontrollen 

og sagsbehandlingen. Og det er også positivt, at Dansk Erhverv i 

højere grad bliver inddraget, også tidligt i processerne. Det sikrer 

et bedre resultat af reguleringen og af Sikkerhedsstyrelsens  

initiativer de seneste år. 

Brian Mikkelsen,  

adm. direktør, Dansk Erhverv
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Derfor gennemførte vi et brandingprojekt, der skulle vende perspektivet. Når 

vi skriver nu, skal det være til at forstå for virksomheder og forbrugere - uanset 

om det er jura, breve, blanketter eller vejledninger. Vi har koordineret og digita-

liseret de breve, vi sender afsted, så de både er letlæselige, ensartede uanset 

fagområde og lette at anvende for sagsbehandlerne.

Vi involverer brancherne i processerne, så vi også skriver det, de har brug for at 

vide - ikke bare det, vi har brug for at fortælle. 

Og vi møder dem der, hvor de selv er. På messer, i pressen - og digitalt på åbne, 

dialogbaserede platforme som Facebook, Twitter og LinkedIn. 

 CA SE 

Tæt på tatovørerne

Hvordan introducerer vi et tilsyn, der ikke blot virker i kraft af påbud, men snarere fremmer bran-

chens selvjustits? Det fik vi anledning til at udvikle, da vi fik til opgave at kontrollere blandt andet 

hygiejne, brug af materialer og farver hos landets tatovører i 2017. 

Vi var godt klar over, at en skrivelse fra styrelsen i tatovørernes e-Boks næppe var den bedste 

indgang. I stedet valgte vi at bruge over ét år på at møde dem med vejledning, blandt andet med 

besøg hos hver enkelt og ved at være til stede på deres egne messer. Det gav dem god tid til at 

komme op i gear. En generel udfordring var, at tatovører ser sig selv som kunstnere og gerne ud-

smykker deres lokaler i tråd med deres fag – hvilket ikke altid rimer på kliniske krav. Så med besøg 

og dialog kunne vi hjælpe dem med at leve op til reglerne, fx om adgang til håndvask, uden at de 

var bange for, vi gav dem påbud ved den første kontakt. 

Det at møde branchen i øjenhøjde og vejlede, inden vi kommer med kontrol og sanktioner har 

ført til, at tatovørerne nu selv langt hen ad vejen holder selvjustits og indrapporterer, hvis de ikke 

synes, kolleger overholder de gældende branchenormer. Så tilsynsordningen fungerer nu med 

meget få påbud.
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Fra 'min sag' til 'vores indsats'

Min sag, min faglighed, min proces. Det var udgangspunktet hos sagsbehand-

lerne før 2016. Og det blokerede for udsigten til den effektive, digitale service-

myndighed, vi ville være.

Hvis vi skulle på omdrejningshøjde med forandringerne ude hos kunderne, 

skulle vi slippe talenterne løs, så medarbejderne turde tage ansvar og initiativ. 

Vi skulle indføre selvstyrende teams og ny arbejdsdeling, hvor kunderne fik 

nem adgang til service, og specialisterne fik ro til at arbejde i dybden med de 

mere udfordrende problemstillinger. Vi skulle også smække dørene op, gå ud til 

kunderne og invitere dem til samarbejde.

Internt tilbød vi to hold medarbejdere på tværs af arbejdsområder et forløb, hvor 

deres talent for og lyst til ledelse kunne blive afdækket. Det var vigtigt for os, at vi 

kunne udvikle organisationen indefra fremfor at skulle rekruttere nye medarbejdere 

uden det dybe kendskab til arbejdsområder, som styrelsens egne ansatte havde. 

I dag er flere af dem, der deltog i talentforløbene, involveret i opgaver som pro-

jektledere og teamledere. Nogle har valgt at påtage sig opgaver ad hoc, mens 

andre er rykket ind i stillinger, hvor ledelse er en central del af jobbet. 

DEN AFVENTENDE ORGANISATION ▶ DEN EKSPLORATIVE ORGANISATION

•  Udvikling og optimering var forbeholdt de få. Vi 
havde ingen processer for at inddrage hverken 
medarbejdere eller eksterne interessenter.

•  Problemer fyldte mere end muligheder, og 
medarbejderne forventede, at cheferne kom med 
løsningerne.

•  Vi forventede ikke - og lyttede ikke til - initiativer 
nedefra og op i organisationen.

•  Det krævede mod at foreslå forandringer og 
forbedringer. 

•  SIK Academy har trænet alle medarbejdere i det udfor-
skende mindset.

•  Vi udvikler nye løsninger med nysgerrigt sind og gennem 
tæt samarbejde med andre interessenter.

•  Vi forventer - og lytter til - gode ideer fra hele organisati-
onen.

•  Åbent kontorlandskab inviterer til fleksible arbejdsformer 
og agile samarbejder i hverdagen.  

 DE 5 STR ATEG ISKE SKRIDT 

2.  Den eksplorative  
organisation
Skal vi stå med notesblokken, kræve  

oplysninger og påpege fejl? 

Eller vil vi hjælpe kunderne med at opnå  

høj sikkerhed - så enkelt som muligt?

Svaret virker måske indlysende. Men der  

var langt fra den lukkede kontrolmyndighed, 

vi var, til den åbne servicemyndighed, vi ville 

være i 2020.
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Ligeledes var der deltagere, som gennem talentforløbet fik afklaret, at det ikke 

var ledelsesvejen, de skulle fortsætte ad, men i stedet arbejde med at udvikle 

deres andre talenter. 

Fra pligt til mod

Når man er vant til at være i fuldstændig kontrol over sit domæne, er det na-

turligvis skræmmende at give slip. Blot en lille risiko var en udfordring for både 

medarbejdere og ledere, og derfor oprettede vi vores eget SIK Academy, der 

lidt efter lidt lirkede de fastlåste domæner op.

I løbet af tre træningsforløb for alle medarbejdere med temaer som digitalise-

ring og den eksplorative organisation fik vi blik for hele forretningen og alt det, 

vi havde til fælles på tværs. Hvad vi hver især bidrog med, hvordan vi kunne 

bruge hinanden bedre, og hvordan vi kunne arbejde med fælles standarder og 

processer. 

I dag betyder det, at mange arbejder både som generalister og specialister. 

Indsatserne er organiseret i selvstyrende teams, hvor flere tør dele og give slip 

- og hvor mange selv klarer udfordringerne i stedet for at vente på, at ledelsen 

tager affære. Den bredere fælles faglighed betyder også, at vi er langt mindre 

sårbare ved fravær.

Fra kontrol til tillid

Det var ikke kun medarbejderne, der skulle gennem SIK Academy. Lederne 

var også med, og der blev ligeledes sat andre initivativer i gang på ledelses-

plan. For hvem tør kaste sig ud i noget nyt, hvis ledelsen ikke også sætter en ny 

dagsorden - og har ens ryg, hvis det kikser?

Vores nye virkelighed kræver forandringsledelse, og samtidig har lederne 

skullet skifte fokus. Fra 'jeg' til 'vi', fra kontrol til tillid og fra et snævert fokus på 

økonomi og aktiviteter til mere formålsdrevne succeskriterier. I det daglige skal 

lederne kunne lede og forstå på baggrund af data. De skal forstå potentialerne 

i de nye digitale løsninger og bringe dem i spil de rigtige steder – og samtidig 

skal de slippe tøjlerne og agere som coaches på problemstillinger, de knap 

nok selv kan forstå. 

Derfor arbejder vi med agile træningsforløb, hvor vi træner den ny arbejdsde-

ling: Cheferne skal blive stærkere til at rammesætte – og samtidig skal de vove 

at lægge mere ansvar ud, så medarbejderne får det bedste afsæt for at løbe 

videre med bolden selv.

Hvad har vi lært?

•  Interne undervisere på SIK Academy var nøglen til driftsnære forløb, hvor udbyttet blev 
meget operationelt for medarbejderne.

•  Investeringen i intern uddannelse har løftet blikket fra skrivebordet, så vi nu har en fælles 
forståelse for forretningen og et fælles sprog.

• Organisatoriske forandringer kræver stærk ledelse. Hold fast, hold fast, hold fast. 
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 CA SE 

Afskærmede kontorer - eller åbent kontorlandskab? 

Vores fysiske rammer var i sig selv en forhindring for at skabe den fleksible 

samarbejdskultur, vi ønskede. Derfor er vi flyttet til nye lokaler, hvor vi kan se 

hinanden - og vi kan flytte os, når vi har brug for samarbejde, arbejdsro eller 

fortrolige telefonsamtaler.

 CA SE 

Og hvor skaber du værdi?

Det er ikke mange år siden, medarbejderne blot skulle have blikket fast rettet 

mod produkterne. I dag bliver stadigt flere rutineopgaver løst af softwarero-

botter, mens vi selv skal løfte blikket og stille de frække spørgsmål – bl.a. til 

vores måde at arbejde på: Hvilke opgaver kan falde bort, hvad mangler, hvad 

kan gøres bedre? Hvordan kan vi hver for sig og sammen skabe mere værdi i 

processerne?

Det blik træner vi ved at gennemføre to-dages kompetenceworkshops med 

medarbejderne. Med os hjem får vi ønskelister til, hvad der kan gøres smartere 

og mere digitalt på kort eller længere sigt. Så det er medarbejderne, der driver 

deres egen kompetenceudvikling og den innovation, de tager med tilbage i 

deres teams og afdelinger.  

OM SIK’S UDVIKLING AF AI 
OG SAMARBEJDET MED EU 

- One of the very promising projects of the Danish 

Safety Technology Authority is the development of an 

e-commerce surveillance tool using artificial intelli-

gence. The Danish Safety Technology Authority is devel-

oping the tool with the support of the European Com-

mission. Using image and text recognition, and based 

on non-compliant product lists stored in European 

Commission platforms, the tool will verify that products 

previously identified as non-compliant by EU Market 

Surveillance Authorities are no longer available online 

for sale. 

Thanks to the cooperation with other EU Market Sur-

veillance Authorities, the tool will be upgraded to scan 

websites in all EU languages. The European Commis-

sion has very high hopes about this innovative project, 

which could tremendously increase the efficiency of 

Market Surveillance Authorities in the area of e-com-

merce surveillance.

Hans Ingels

European Commission

DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
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Fra dataøer til datalandskab

Hvad kalder vi en afgørelse? Hvordan registrerer vi en virksomhed? Hvilke oplys-

ninger er der tilknyttet et CVR-nummer?

Data havde vi mange af i 2016, og de lå i cirka lige så mange forskellige formater 

og systemer. Gennem årene var styrelsen vokset område for område, men uden 

en overordnet data-governance. Så hvert område havde sin egen registrerings-

praksis, varierende dataformater, et utal af systemer og sin egen terminologi. 

Derfor var første opgave at rydde op: Skabe orden i eksisterende systemer og 

data, bygge en driftssikker og fleksibel arkitektur - og sikre stringent, ensartet 

registrering fremover. 

Vi traf et valg om at opbygge vores it-arkitektur i moduler. Dermed kunne vi be-

holde det, der fungerede, erstatte de mest moderniseringskrævende systemer 

først og hurtigt opnå nogle resultater.

I dag har vi et langt bedre overblik, både over systemer og data. I den modulba-

serede it-arkitektur kan vi udskifte enkelte dele uden at rive huller i helheden. 

Takket være en ensartet høj datakvalitet er rapportering, forespørgsler og akt-

indsigt ikke længere noget, der sluger timer og dage. Og vi kan løbende danne 

ny indsigt til vores planlægning og forecasts. 

FRAGMENTERET DATALANDSKAB ▶ DIGITAL TRANSFORMATION

• Data lå i siloer uden tværgående flows.

• Vi trak på et begrænset antal datakilder. 

•  Vi var afhængige af eksterne konsulenter til både 
drift og digital BI.

•  Det var dyrt i tid og konsulenttimer at indføre nye 
tiltag og udvikle driften.

• Vi har én model for al data og standardprocesser.

•  Vi har fået fuldt overblik over vores data og har indført 
automatiserede arbejdsgange.

• Validering og rettelser foregår automatisk.

•  Vi har opbygget digitale forretningskompetencer, så vi selv 
kan håndtere både drift og udvikling. Det har sat udvikling 
og afprøvning af nye tiltag op i gear.

 DE 5 STR ATEG ISKE SKRIDT 

3.  Digital  
transformation
Hvordan skulle vi komme fra de tusind  

dataøers land til et digitalt forbundet  

landskab, der var enkelt at navigere i? 

Den digitale transformation krævede,  

at vi rykkede hurtigt på alle parametre,  

og samtidig skulle vi holde skuden stabil  

på rejsen.
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Fra håndholdte til automatiske flows

Det nye ensartede datalandskab har samtidig åbnet helt nye perspektiver for vores 

processer. Et tungt, håndbåret papirvælde med individuelle sagsgange er afløst af 

standardprocesser, hvor nye teknologier som kunstig intelligens og Machine Lear-

ning overtager nogle af de rutineprægede opgaver.

Digitaliseringen falder i to tempi: 

I første omgang bliver data til sagsbehandlingen hentet digitalt. Tidligere skulle 

sagsbehandlerne manuelt logge ind og hente oplysninger i de ældre systemer, 

vi ikke umiddelbart kan integrere - nu gør it-robotter arbejdet. Det giver tempo og 

overskud til de mere fagligt krævende opgaver.

I næste fase bliver digitaliseringen mere intelligent, så også de mest rutineprægede 

handlinger kan eksekveres digitalt. I mere komplekse sager bliver sagen gjort klar 

med beslutningsstøtte til sagsbehandlerens bord.

Fra eksterne konsulenter til en selvkørende organisation

Skal dataanalyse fortsat være en sag for eksterne konsulenter - eller skal vi opbyg-

ge kompetencerne selv? Det var spørgsmålet i 2016, og vel vidende, at data skulle 

spille en stadigt større rolle for os, valgte vi det sidste. Det betyder, at vi er gået fra 

blot én enkelt dataanalytiker til tæt på 10 i 2020. Og det betaler sig. 

I samme periode har vi selv overtaget driften af vores datawarehouse og vores 

data-flows. Vi eksekverer også på mange udviklingsprojekter selv, og det sparer 

Hvad har vi lært?

•  Selvom vi løbende vil eksekvere på nye digitale muligheder, kan vi ikke gå på kompromis 
med sikker drift. Derfor skal vi basere os på kendte og afprøvede teknologier.

•  Det kræver direktionens fulde opbakning, når der skal indføres datagovernance i hele orga-
nisationen. Og det kræver tid. Vi havde afsat et halvt år, men brugte i praksis to.

DATA ER DET NYE RÅSTOF
Vi har brug for, at myndigheder som Sikkerhedsstyrel-

sen går foran og stiller data frit til rådighed, som virk-

somheder kan bruge til at udvikle nye forretninger og 

skabe udvikling og vækst i Danmark. Data er det nye 

råstof, som Danmark skal leve af.

Troels  Blicher Danielsen,  

adm. direktør, 

TEKNIQ Arbejdsgiverne



2928

ikke blot på dyre konsulenttimer. Vejen fra idé til drift er også blevet meget kortere. 

Hvor et udviklingsprojekt tidligere kunne stå på i måneder, kan der nu ofte blot være 

nogle dage eller timer fra ide til realisering. Og det flytter noget i en styrelse, der 

konstant efterspørger ny viden.

 CA SE 

Tilsyn med digitale værktøjer

Når en medarbejder er på tilsyn, sker registreringen af fejl i dag på en tab-

let-computer i stedet for papir. Det betyder, at der straks bliver oprettet en sag, 

og journalisering og forberedelse af svarbreve foregår ved hjælp af digitale 

robotter. 

 CA SE 

Digital markedsovervågning gør os klogere i ekspresfart

En af de store forskelle på manuel og digital markedsovervågning er volumen. 

Takket være digital overvågning på nettet samler vi produktdata ind i et tempo, 

vi aldrig kunne løbe eller klikke os til manuelt. Når vi kombinerer disse data med 

virksomhedsbaserede data, får vi ny indsigt i, hvilke virksomheder der har styr 

på produktsikkerheden - og hvor vi skal være ekstra opmærksomme.

Den type projekter hjælper os med at prioritere vores indsatser, og dem kom-

mer vi til at se mange flere af fremover.
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Fra lav prioritet til fælles løft

Når en myndighed er sat i verden for at håndtere trafik, sundhed eller boliger, 

er det ikke altid kontrol og tilsyn, der nyder den største bevågenhed. Hos os er 

kontrol og tilsyn derimod kerneopgaver. Så hvorfor ikke give andre myndighe-

der adgang til vores kvalitetssikrede standardprocesser? Det kunne give os den 

nødvendige volumen og økonomi til vores udvikling. Så der er store perspekti-

ver i fælles serviceløsninger.

Siden 2018 har vi løst kontrolopgaver på mange områder på vegne af andre 

myndigheder. På kort tid har vi overtaget markedsovervågningsopgaver inden 

for så forskellige områder som sundhed, maskiner og færdsel.

I 2020 er servicefællesskaber en løftestang for at udvikle, modernisere og ens-

arte kontrolopgaverne. Arbejdsgangene udvikler vi og tilpasser til vores proce-

durer, og sideløbende involverer vi samarbejdspartnere og ambassadører, der 

hjælper med at få sikkerheden ud til så mange borgere som muligt. 

Fra fragmenteret til koordineret kontrol

En mærkbar fordel ved at samle mange kontrolopgaver ét sted er, at vi kan 

koordinere og planlægge kontrolopgaverne effektivt. I dag kontrollerer en med-

arbejder ofte flere områder på ét besøg - også når kontrolopgaverne bliver løst 

FRAGMENTEREDE KONTROLOPGAVER ▶ FÆLLES SERVICELØSNINGER

•  Der fandtes ingen fælles serviceløsninger til 
offentlige kontrol- og tilsynsopgaver.

•  Opgaverne blev typisk løst indenfor de respekti-
ve fagområder uden fælles standarder og uden 
ressourcer til udvikling.

•  Vi udvikler, moderniserer og ensarter nye kontrolopgaver, 
som vi løser for andre myndigheder. 

•  Vi koordinerer og planlægger forskellige kontrolopgaver 
med høj effektivitet.

•  Vi arbejder proaktivt med samarbejdspartnere, der hjæl-
per med at få sikkerheden ud til så mange borgere som 
muligt.

•  Vi har overtaget markedsovervågningsopgaver fra andre 
myndigheder inden for så forskellige områder som sund-
hed, maskiner og færdsel. 

 DE 5 STR ATEG ISKE SKRIDT 

4.  Fælles  
serviceløsninger
Hvordan kunne vi udbrede effektive  

serviceløsninger til flere offentlige  

kontrolopgaver - og samtidig få  

overskud til at udvikle vores praksis? 

Åbningen kom i form af nye opgaver,  

der gav os den nødvendige volumen  

og økonomi. 

Og missionen lykkedes i kraft af vores 

nyvundne blik for samarbejde, nysgerrig-

hed og digitale muligheder.



32 33

for flere forskellige myndigheder. Det sparer ikke bare ressourcer til besøgene. 

Vi møder også virksomhederne med en professionel tilgang og et godt over-

blik, og virksomhederne slipper for nogle tidskrævende kontrolbesøg, når vi kan 

kontrollere og vejlede om flere områder ved ét besøg.

Fra manuel markedsovervågning til kunstig intelligens 

En af vores store udfordringer i 2016 var, at vores traditionelle manuelle mar-

kedsovervågning blev overhalet indenom. Danskerne handlede ikke længere 

kun i fysiske butikker. Handel på nettet stormede frem, og det krævede helt 

andre metoder, når vi skulle kontrollere dét.

Derfor har vi udviklet og idriftsat en digital løsning baseret på kunstig intelligens. 

Ud fra billed- og tekstgenkendelse søger den automatisk efter farlige produkter 

på nettet langt hurtigere og mere effektivt, end det er menneskeligt muligt. På 

baggrund af vores prototype har EU-Kommissionen valgt at støtte udviklingen - 

så en tilsvarende løsning kan bruges i hele EU til at søge efter og informere om 

farlige produkter, som er fundet i ét EU-land.

I foråret 2020 har vi gennemført testforløb med en langt bredere tilgang til farli-

ge produkter inden for miljø, lægemidler og fødevarer. Det er sket i et samarbej-

de med Styrelsen for Patientsikkerhed, Lægemiddelstyrelsen, Miljøstyrelsen og 

Fødevarestyrelsen, og det kan meget vel blive første skridt mod en fællesstats-

lig markedsovervågning på nettet.

Hvad har vi lært?

•  Vi kan løfte sikkerheden med kontrol på nye faglige områder. Vores standardprocesser for 
tilsyn og kontrol kan bruges bredt. 

•  Det er hverken hurtigt eller ligetil at skabe fælles løsninger på tværs af et politisk landskab. 
Det kræver en tæt dialog med respekt for alle interesser.

•  Det betaler sig at teste nye koncepter tidligt, inden vi udvikler en fuld it-løsning. 

 CA SE 

Ny produktlov - nye muligheder for kontrol og sanktioner 

I Sikkerhedsstyrelsen har vi - sammen med danske erhvervsorganisationer - 

arbejdet for at få én lov, der dækker alle produkter, der sælges til forbrugere, fra 

elapparater til babyrangler. Dybest set er metode og procedurer for markeds-

overvågningen den samme. 

Foreløbigt er det resulteret i en ny produktlov, der dækker Sikkerhedsstyrelsens 

omfattende palette af produktområder. Med produktloven går Danmark det 

første år længere end EU for at sikre forbrugere og virksomheder mod farlige 

og ulovlige produkter. For eksempel kan vi indstille til domstolene at blokere 

internationale handelsplatforme, hvis de sælger farlige produkter tre gange 

inden for to år. Det kan for eksempel være eksplosivt fyrværkeri eller en ustabil 

buskrydder. Samtidig er bødestrukturen gjort mere ensartet og bødeniveauet 

hævet, så en førstegangsovertrædelse eksempelvis kan udløse en markant 

større bøde.

Ligeledes er det for vores kontrolindsats en stor fordel, at vi kan indkøbe pro-

dukter anonymt. Det sikrer, at producenten ikke kan give os særbehandling - vi 

modtager et produkt, der svarer til, hvad enhver anden kunde vil få leveret.

 CA SE 

Indsatsen mod lattergas er ikke for sjov

Stigningen i salget af lattergas udløste i 2020 en ny lov om salg af lattergas. 

Men de små patroner er lette at indføre og lette at sælge på nettet, og med 

både en alders- og en mængdebegræsning er loven ganske krævende at kon-

trollere.

Vores vigtigste værktøj er kontrolkøb, hvor vi kan tjekke alt fra store supermar-

keder til små kiosker. Det har langt hen ad vejen fjernet de fysiske udsalgsste-

der.
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På nettet benytter vi vores digitale overvågning og 

samarbejder med eksempelvis Wish og andre tjene-

ster. På den måde kan vi hurtigt finde ulovlige sider, 

overdrage dem til politiet og få dem lukket.

Endelig samarbejder vi med SSP-enhederne i landets 

kommuner. De ved, hvor misbruget sker og hvor vi 

derfor kan foretage anmeldelser.  

Så lovgivning og nye tilgange giver os nye muligheder. 

Men når det sorte marked for rusmidler flytter sig, skal 

vores markedsovervågning følge med. Derfor over-

vejer vi løbende nye typer samarbejder og kontroller 

- lige fra grønthandleren på hjørnet til det allesteds-

nærværende internet.
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Fra håndholdte processer til skarp standard

Det var ikke faglige specialister, vi manglede i 2016. Men den specialiserede og 

detaljerede tilgang spændte ben for både fremdrift og styring - så de individu-

elle løsninger måtte vige for fælles standarder. 

I 2020 har vi én standardproces, hvor der gælder de samme principper for at 

undersøge, vurdere, godkende, partshøre og træffe en afgørelse, uanset hvilket 

produkt der er problemer med. 

Derfor kan vi også ensrette registreringen og automatisere flere processer. Vi 

har fordelt opgaver på front office og back office, og vi har fået nye kontrolopga-

ver, som kan løses i kombination med den kontrol, vi allerede udførte. Det bety-

der sammenlagt, at vi i 2020 har femdoblet antallet af tilsyn i forhold til tidlige-

re. Og desuden får virksomheder og forbrugere den samme behandling, uanset 

om søgelyset er rettet mod legetøj, elektrisk køkkenudstyr eller en maskine. Og 

sagsbehandlingstiden er blevet væsentlig kortere.

TUNGE ARBEJDSGANGE OG STYRING 
GENNEM BAKSPEJLET 

▶ EFFEKTIV DRIFT OG STRATEGISK STYRING

•  Driften bar præg af håndholdte processer og 
lange sagsbehandlingstider.

•  De tekniske sagsbehandlere stod for hele sags-
behandlingen.

• Vi målte primært på økonomi og timer.

• De månedlige opgørelser kom på papir. 

• Vi har femdoblet antallet af tilsyn.

•  Vi har standardiseret alle processer for markedsovervåg-
ning.

•  Vi har adskilt front office og back office, så vi udnytter med-
arbejdernes kompetencer bedre og reducerer sagsbe-
handlingstiden.

• Digitale styringstavler holder os ajour på daglig basis.

• Vi har detaljeret styring af driften og strategisk styring.

• Al styringsinformation er standardiseret og konsolideret. 

 DE 5 STR ATEG ISKE SKRIDT 

5.  Effektiv drift og  
strategisk styring
Hvordan kunne vi på én gang løfte kvaliteten 

i vores arbejde og samtidig sætte farten op? 

Her var standardisering og digitalisering to 

oplagte forudsætninger - mens en ny organi-

sering og nye kompetencer satte os i stand til 

at eksekvere. 

I dag har vi digitale styringstavler, der gør det 

muligt at justere indsatsen dag for dag. Og vi 

har sat en ambitiøs formålsdrevet indsats på 

sigtekornet.
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Fra månedens oversigt til dagligt digitalt overblik

Bruger vi ressourcerne rigtigt? Vokser sagsbehandlingstiden? Løber omkostnin-

gerne fra os? I 2016 kunne der gå uger, før vi blev opmærksomme på, hvor vi 

var på vej hen, fordi vi kun opgjorde resultaterne på månedsbasis. Primært med 

fokus på timer og økonomi. Afrapporteret på papir. Og med den usikkerhed, der 

fulgte med vores brogede registreringspraksis.

I dag er de afdelingsspecifikke oversigter afløst af en fælles digital styringsløs-

ning, der giver indsigt på alle niveauer. De digitale styringstavler holder os ajour 

på daglig basis, så vi lynhurtigt kan justere kursen. En ekstra gevinst ved den 

nye transparens er, at medarbejderne også selv bringer afvigelser op hurtigere.

Takket være vores interne analysekompetencer er det et felt, vi hurtigt kan 

udvikle efter behov. Aktuelt arbejder vi på at gå skridtet videre, så vi ikke blot 

måler på aktiviteter og økonomi, men også på effekterne af vores indsats.

Hvad har vi lært?

•  Kvalitet og effektivitet er ikke hinandens modsætninger. Vores nye standarder sætter hele 
organisationens viden på formel, effektiviserer arbejdsgangene og giver os detaljeret sty-
ringsinformation på daglig basis.

•  Styringstavlerne har givet os et overblik over sagsflowet på tværs af afdelingerne og hjæl-
per os med at identificere flaskehalse i systemet – giver os væsentlig viden i vores arbejde 
med procesoptimering.

 CA SE 

Fælles fokus på effektiv drift

Hvordan løser vi opgaverne mest effektivt, når vores omkring 160 specialister 

og generalister skal håndtere 39 produktdirektiver fra badelegetøj til bræn-

dekløvere? Den udfordring har vi placeret i en ny afdeling, der arbejder på to 

fronter: 

En sagssupport, der aflaster de specialiserede sagsbehandlere og sørger for at 

standardisere og ensrette opgaverne på tværs af fagområder. 

Og en udviklingsenhed, der arbejder med procesoptimering på tværs af driften 

og har ansvaret for at køre nye produktområder ind.  

 CA SE 

Teams giver tempo i indsatserne

Teknikeren skal se på produktet, juristen på overholdelse af loven, sagsbehand-

leren på processen. Men det betyder ikke, at en indsats skal vandre fra skrive-

bordsbunke til skrivebordsbunke i ugevis.

I stedet organiserer vi opgaverne i teams, hvor vi ser på sagerne én gang og 

sammen - og vi kan lappe fleksibelt ind over hinanden.

Vælger vi eksempelvis at lave en indsats på mobilopladere, tilrettelægger 

teamet indsatsen i fællesskab og kan støtte hinanden i fremdriften undervejs. 

 CA SE 

Transparente data letter styring

Den transparente datastruktur letter styringen på alle niveauer i organisationen. 

For eksempel kan vi hurtigt beregne en business case ved nye opgaver, og 

medarbejderne kan mere selv. Adgangen til strukturerede oplysninger gør, at 

medarbejderne både kan træffe flere beslutninger selv og stille mere relevante 

spørgsmål. 
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Fra  
traditions- 
bundet  
styrelse til  
digital  
service- 
myndighed 
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VORES UDFORDRINGER 2016  ▶ VORES STRATEGI 2017-2020

1 For lidt fokus på kunderne
•  Vi udviklede løsninger selv med minimal inddragel-

se af interessenter.

• Kundekontakten var begrænset til det nødvendige.

•  Vores åbningstider levede ikke op til kundernes 
behov.

• Sagsbehandlingstiden var lang.

•  Kommunikationen til kunderne var indforstået og 
styret af vores behov, ikke deres.

Værdi for kunderne
•  Vi samarbejder tæt med kunder og andre interes-

senter, når vi udvikler nye løsninger.

•  Vores kundesupport svarer hurtigt og kvalificeret på 
henvendelser.

•  Vi møder kunderne, hvor de er og på deres præ-
misser.

•  Vi sagsbehandler hurtigere, bl.a. ved hjælp af 
robotter.

• Vi taler kundernes eget sprog.

2 Den afventende organisation
•  Udvikling og optimering var forbeholdt de få. Vi 

havde ingen processer for at inddrage hverken 
medarbejdere eller eksterne interessenter.

•  Problemer fyldte mere end muligheder, og 
medarbejderne forventede, at cheferne kom med 
løsningerne.

•  Vi forventede ikke - og lyttede ikke til - initiativer 
nedefra og op i organisationen.

•  Det krævede mod at foreslå forandringer og for-
bedringer.

Den eksplorative organisation
•  SIK Academy har trænet alle medarbejdere i det 

udforskende mindset.

•  Vi udvikler nye løsninger med nysgerrigt sind og 
gennem tæt samarbejde med andre interessenter.

•  Vi forventer - og lytter til - gode ideer fra hele orga-
nisationen.

•  Åbent kontorlandskab inviterer til fleksible arbejds-
former og agile samarbejder i hverdagen. 

3 Fragmenteret datalandskab
• Data lå i siloer uden tværgående flows.

•  Vi trak på et begrænset antal datakilder. Vi var 
afhængige af eksterne konsulenter til både drift og 
digital BI.

•  Det var dyrt i tid og konsulenttimer at indføre nye 
tiltag og udvikle driften.

Digital transformation
• Vi har én model for alle standardprocesser og data.

•  Vi har fået fuldt overblik over vores data og indført 
automatiserede arbejdsgange.

• Validering og rettelser foregår automatisk.

•  Vi har opbygget digitale forretningskompetencer, så 
vi selv kan håndtere både drift og udvikling. Det har 
sat udvikling og afprøvning af nye tiltag op i gear.

VORES UDFORDRINGER 2016  ▶ VORES STRATEGI 2017-2020

4 Enkeltstående og fraværende kontrol
•  Der fandtes ingen fælles serviceløsninger til offent-

lige kontrol- og tilsynsopgaver.

•  Opgaverne var typisk placeret i de respektive 
ressortområder uden fælles standarder og uden de 
nødvendige udviklingsressourcer.

Fælles serviceløsninger
•  Vi udvikler, moderniserer og ensarter nye kontrol-

opgaver, som vi løser for andre myndigheder. 

•  Vi koordinerer og planlægger forskellige kontrolop-
gaver med høj effektivitet.

•  Vi arbejder proaktivt med samarbejdspartnere, 
der hjælper med at få sikkerheden ud til så mange 
borgere som muligt. 

•  Vi har på kort tid overtaget markedsovervågnings-
opgaver inden for så forskellige områder som 
sundhed, maskiner og færdsel.

5 Tunge og uensartede arbejdsgange
•  Driften bar præg af håndholdte processer og lange 

sagsbehandlingstider.

•  Når vi fik nye opgaver, blev der udviklet nye proces-
ser, uafhængigt af vores andre arbejdsområder.

•  De tekniske sagsbehandlere stod for hele sagsbe-
handlingen.

• Vi målte primært på økonomi og timer.

• De månedlige opgørelser kom på papir.

Effektiv drift og strategisk styring
• Vi har femdoblet antallet af tilsyn.

•  Vi har standardiseret alle processer for markeds-
overvågning.

•  Vi har adskilt front office og back office, så vi 
udnytter medarbejdernes kompetencer bedre og 
reducerer sagsbehandlingstiden.

•  Digitale styringstavler holder os ajour på daglig 
basis.

•  Vi har detaljeret styring af driften og strategisk 
styring.

•  Al styringsinformation er standardiseret og konso-
lideret.
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5 skridt til at 
komme foran
Læring i kundevendt og digital 

transformation af en traditionel 

offentlig myndighed
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