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Samfundsværdi

Vi skaber værdi for  
sam fundet. Ved at dyrke 
data, tænke eks plorativt og 
dele vores viden hjælper 
vi vores kunder til at træffe 
sikre valg. Det drejer sig 
om at forstå, forandre 
og for midle. Det er vores 
vej til at skabe sikkerhed 
i hverdagen i Danmark.



Forandre 
Vi forandrer os med samfundet.  
Vi møder verden og udfordringer  
eksplorativt. Det gør os omstillings
parate og agile, så vi kan respondere 
hurtigt og effektivt. Vi skaber værdi 
gennem vores evne til at forandre os.  

Forstå 
Vi forstår verden ved at kende data.  
Vi indsamler, analyserer, behandler,  
deler og bruger data til at drive  
udvikling, skabe nye produkter, 
metoder og positiv forandring.  
Vi skaber værdi gennem data.

Formidle 
Vi formidler viden til verden. Vi deler  
og aktiverer vores viden på platforme, 
så den bliver tilgængelig for alle. 
For interaktion, udvikling og samarbejde. 
Vi skaber værdi, når vi formidler. 

Samfun dsværdi



Forstå

Vi bygger videre på vores datafundament 
og udvider vores aktiviteter. Det betyder 
mere indsamling, mere behandling, mere 
analyse og mere udstilling af data. Vores 
datafokus øger vores forståelse af kom-
plekse sammenhænge, gør os dygtige 
og skaber forudsætningerne for bedre 
løsninger. Vi indsamler og analyserer data 
for at blive klogere på behov, adfærd, 
forandring og effekt. Vi udstiller data for at 
samarbejde om data, få indsigt og idéer 
til nye løsninger både alene og sammen 
med vores kunder og samarbejdspartnere. 
Det skaber værdi for samfundet, når vi  
deler og udveksler data. Derfor er valide 
og strukturerede data fundamentet for 
vores strategi og mål.

Mål 2021/2022
1.  Sammen med andre interesserede 

myndigheder vil vi etablere et data 
excellence center, der arbejder med 
udvikling af generiske risikomodeller, 
datagovernance og automatisering til 
brug for tilsyn og markedsovervågning  
i danske og europæiske virksomheder.

2.  Vi etablerer en databank/data pool base-
ret på vores egne data med henblik på at 
gøre data tilgængelig for offentligheden.

3.  Vi skal videreudvikle vores model for 
virksomhedsbaseret markedsovervåg-
ning. Den langsigtede målsætning er 
at udvikle en generisk og prædiktiv til-
synsmodel for alle typer virksomheder.

4.  Vi vil være forrest på afsøgningen af bru-
gen af ny teknologi. Vi skal blandt andet 
udforske mulighederne for brug af block 
chain-teknologi i vores kerneopgaver.

Hvad kræver det af os?
•  Vi skal være meget mere skarpe på, 

hvordan vi anvender og træffer be-
slutninger på baggrund af data med 
henblik på at skabe værdiskabende 
serviceydelser. Derudover skal vi have 
et åbent mindset om, hvor stort poten-
tialet i at bruge data er, samt hvad det 
kan bruges til.

•  Vi skal være nysgerrige på nye teknolo-
gier og evne at tage dem i anvendelse. 

•  Vi skal være spidskompetente på at tage 
en auditerende, procesmæssig rolle, når 
vi udøver tilsyn hos virksomhederne. 

•  Alle skal tage ejerskab for data. 



Forandre

Omskiftelighed og kompleksitet præger 
samfundet. Vores ambition er at skabe 
simple løsninger på de komplekse, om-
skiftelige udfordringer. Derfor møder vi 
hverdagen med et agilt mindset, arbejder 
i korte sprints og er omstillingsparate. 
Samtidig bygger vi på en god struktur og 
har fokus på styring. Samlet er det vores 
grundlag for at opnå tillid på tværs af 
organisationen og finde gode løsninger.  
Vi fortsætter og videreudvikler vores eks-
plorative metoder og værktøjer og bliver 
ved med at udfordre vanetænkning, finde 
nye løsninger og udforske. Vores nysger-
righed og eksperimenterende kultur er 
nøglen til at skabe forandring. Det eksplo-
rative mindset er vores DNA og en del af 
vores fælles kultur.

Mål 2021/2022
1.  Vi færdiggør en model for fleksibel 

arbejdstilrettelæggelse, som både  
involverer arbejde på Esbjerg Brygge 
og hjemmearbejde med digital  
understøttelse. 

2.  Vi arbejder naturligt i selvstyrende 
teams i hele styrelsen.

3.  Igennem 2021 udfører vi eksperimenter 
med afholdelse af digitalt understøttede 
projektarbejder og workshops både 
internt og eksternt med involvering 
af samarbejdspartere i både ind- og 
udland. 

4.  I takt med at vi udvikler faglige og 
digitale ekspertiser, vil vi afprøve og 
idriftsætte nye forretningsmodeller. 

Hvad kræver det af os?
•  For at nå vores mål kræver det en  

fortsat udvikling af vores mindset,  
hvor alle, uanset niveau i organisationen 
udfolder sit potentiale og forstår,  
hvordan egne opgaver bidrager til  
at udleve vores vision.

•  Vi skal have tillid til hinanden og mod 
til at prøve nye ting af. Men vi skal også 
have mod til at stoppe projekter, hvis  
de ikke genererer den tilsigtede værdi.

•  Med en eksplorativ kultur skal vi alle 
tage ansvar for, at der er procesejer-
skab for de ting, vi sætter i søen, så 
vores idéer bliver omsat til handling. 

•  Vi skal kunne se værdien i og trives 
med organisatorisk og fysisk fleksibilitet 
samt have kompetencer til at arbejde 
med digitale metoder og værktøjer. 



Formidle

Omfanget af data vokser og vokser og  
giver os mulighed for at skabe endnu 
bedre løsninger. Ikke alene, men sammen 
med andre. Vi får mest værdi af data, når 
vi deler dem. Derfor bringer vi data ud 
og i spil. Vi vil udstille og udveksle data 
med vores kunder, borgerne og samar-
bejdspartnere. Det skaber værdi, når vi er 
fælles om data på digitale platforme og 
økosystemer. Gennem digitale universer 
skaber vi synergi og opbygger viden om 
produkter og produktsikkerhed på tværs 
af sektorer. Det gælder både når det er os 
selv, eller andre der er drivende i samar-
bejdet. Til gavn for hele samfundet. 

Mål 2021/2022
1.  Med vores samarbejdspartnere skal 

økosystemet produkter.dk defineres 
og afgrænses. Målet er at gå i luften 
med en første betaversion af Danmarks 
Produktportal i 2021.

2.  Vi indgår i samarbejder med alle  
relevante parter om fælles deltagelse  
i ét samlet økosystem for viden om 
ejer boliger.

3.  Vi arbejder på at skabe alliancer og 
lægger grundstenene til at udvikle  
koncepter og værktøjer til fælles stats-
lig opgaveløsning på tilsynsområdet.

4.  Vi skal have skabt fundamentet for at 
gøre brug af cloud-baseret teknologi 
de steder, hvor det giver mening.

Hvad kræver det af os?
•  Vi skal opgradere vores viden og 

kompetencer i forhold til etablering 
af platforme og det at indgå i øko-
systemer. Det vil derudover kræve gode 
netværks- og samarbejdskompetencer 
for at kunne skabe gensidigt forpligti-
gende alliancer og samarbejdsformater. 
Vi skal evne at skabe politisk opbakning 
og dermed sikre finansiering. 

•  Vi skal opbygge nye kompetencer om 
enterprise-arkitektur. Derudover skal vi 
sikre en stabil og robust drift af vores 
IT-løsninger. 



“Sikkerhedsstyrelsen bidrager 
til samfundskontrakten ved  
at skabe gode og fleksible 
rammer, så både forbrugere 
og erhvervsliv kan træffe  
sikre valg. I samarbejde med 
interessenter og relevante 
aktører skaber styrelsen nye, 
banebrydende og digitale  
løsninger, som gør, at EU  
kigger mod Esbjerg. Den nye 
strategi “Sikkert samfund.  
Tryg hverdag” bygger videre 
på det stærke fundament, 
som allerede er skabt.”
Simon Kollerup
Erhvervsminister



Fælles om  
produkterne

Projekt: Produkter.dk

Med projektet produkter.dk etablerer vi 
et digitalt økosystem for produkter med 
Sikkerhedsstyrelsen som drivende kraft. 
På en fælles platform for produkter samles 
viden, kompetencer og data ét sted til 
gavn for hele økosystemet. Økosystemet 
om produkter.dk skal øge og sætte fokus 
på produktsikkerheden i Danmark og 
proaktivt forbedre virksomheder og for-
brugeres mulighed for at træffe sikre valg, 
bl.a. gennem aktiv borgerinvolvering. 

Projektet understøtter hele strategien  
ved at skabe værdi for samfundet og har 
særligt fokus på platforme og digitale  
økosystemer med fokus på at formidle.  
I projektet vil vi aktivere og formidle vores 
viden på platformen produkter.dk med 
henblik på at udvikle og samarbejde.  
Sådan skaber vi værdi, når vi formidler. 



Nyt syn på  
kompetencer 

Projekt: Kompetenceomstilling

Projektet understøtter hele strategien  
ved blandt andet at sætte fokus på de nye 
kompetencekrav, der udspringer af stra-
tegien. I projektet møder vi udfordringer 
eksplorativt og forandrer os gennem ny-
tænkende metoder. Sådan skaber vi værdi 
gennem vores evne til at forandre os.

Kompetenceprojektet er et trans for- 
 ma   tions   projekt, der er med til at løfte  
med arbejderne med over i den digitale  
trans formation. Projektet skal sikre, at 
medarbejderne har de nødvendige kom-
petencer til at implementere strategien 
og arbejde med nye digitale løsninger. 
Pro jektet bygger videre på et pilotprojekt, 
hvor vi har udviklet en ny forståelse af og 
tilgang til kompetencer. Vi arbejder med 
en agil sammensætning af opgaverne, 
hvor det er opgaverne, der definerer  
kompetencerne. 



Projekt: Virksomhedsbaseret markedsovervågning

I dialog med 
kunderne
Med projektet virksomhedsbaseret 
markeds overvågning ændrer vi vores 
tilgang til tilsyn og markedsovervågning. 
Hvor vi tidligere har fokuseret på pro-
duktet isoleret set, vil vi nu tage en mere 
proces orienteret tilgang. Overvågningen 
tager udgangspunkt i enkelte produk-
ter, men baserer sig nu på dialog med 
virksom hederne i forhold til eksempelvis 
kvalitetsledelsessystemer og egenkon-
trol. Med projektet vil vi sikre en foku-
seret markedsovervågningsindsats, der 
sætter ind over for virksomheder med lav 
regel efterlevelse og øger virksomheders 
opmærksomhed på egenkontrol. 

Projektet understøtter hele strategien  
ved at skabe værdi for samfundet, men  
har særligt fokus på at forstå. I projektet 
indsamler vi data fra vores markedsover-
vågning og bruger det til at drive udvikling. 
Sådan skaber vi værdi gennem data.



“I fællesskab med andre  
vil Sikkerhedsstyrelsen  
de kommende år blive ved 
med at skabe øget sam
fundsværdi. Det gør vi ved 
at bruge data til at forstå,
arbejde eksplo rativt med at 
forandre os selv og vores 
omverden samt formidle 
vores viden via digitale 
platforme og økosystemer.”
Lone Saaby
Direktør


