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Mission

I samarbejde med andre skaber vi dynamiske rammer, 
så borgere og virksomheder træffer sikre valg.
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Vision

Vores ambition er hele tiden at udvikle vores kerneforretning. 
Vi vil, som den foretrukne samarbejdspartner inden

for vores virkefelt – sikkerhed – bringe data i spil til gavn
for hele samfundet.



Forstå

Forandre

Formidle

Samfundsværdi
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Samfundsværdi

Vi skaber værdi for samfundet. Ved at dyrke data, tænke eksplorativt
og dele vores viden hjælper vi vores kunder til at træffe sikre valg. 

Det drejer sig om at forstå, forandre og formidle. 
Det er vores vej til at skabe sikkerhed i hverdagen i Danmark.
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Samfundsværdi

Formål

Vi vil sikre størst mulig samfundsværdi ved at skabe gode og fleksible rammer for, at både 
forbrugere og virksomheder kan træffe sikre valg. Dette vil vi gøre i tæt interaktion med vores 
omverden. Vi er med til at skabe samfundsværdien ved at være til stede der, hvor vores 
kunder er, når de skal træffe valg om køb af produkter eller serviceydelser. Vi udvikler derfor 
vores servicekoncepter drevet af kundernes behov og kommunikerer ukompliceret om 
sikkerhed, så alle forstår det.
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Samfundsværdi

Vores mål er at stille gode og databaserede beslutningsgrundlag til rådighed, så kunderne af 
egen kraft kan træffe sikre valg. På den måde er vi en slags ”usynlig hånd”, der gør det nemt 
for borgere og virksomheder at agere sikkert. Vi vil bruge data til at være proaktive og arbejde 
for at dygtiggøre vores kunder og derigennem tilskynde dem til selv at indtænke
sikkerhedsaspekter, uanset om der er tale om sikkerhed i produkter, el-sikkerhed, 
cybersikkerhed, sikkerhed ved ejendomskøb eller andre nye områder.

Vi vil også skabe mere samfundsværdi ved hele tiden at have øje for at optimere vores 
indsatser, så vi med udgangspunkt i et lavt ressourceforbrug kan opnå de størst mulige 
effekter og udnytte vores faglighed bedst muligt. Derfor vil vi i de kommende år i højere grad 
begynde at måle på effekten af vores indsatser. Effektmål skal være et pejlemærke i forhold 
til prioritering og videreudvikling af vores kerneforretning. 
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Samfundsværdi

Vi har en ambition om at tage modige valg og at være en af rollemodellerne for udviklingen af 
en mere konsekvent og dynamisk offentlig sektor i Danmark og EU. Vi vil være kendt for at 
være dygtige til at implementere ny teknologi, til at interagere og samarbejde med kunder og 
samtidig bevare vores rodfæste i god forvaltningsskik.

Endelig skaber vi samfundsværdi ved at en være en rigtig god arbejdsplads, der kan tiltrække 
og fastholde dygtige medarbejdere. Medarbejdere, der finder motivation og engagement i at 
arbejde for at skabe et mere sikkert Danmark. Vi mener, at en af vejene til at blive et 
attraktivt sted at arbejde er ved at være en eksperimenterende og moderne arbejdsplads, 
der giver plads til, at den enkelte kan tage ansvar og i samarbejde med sine kollegaer kan 
løfte opgaven med at øge samfundsværdien.
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Samfundsværdi

Mål 2021/2022

1. Vi vil indgå i tættere og mere strategiske samarbejder med andre myndigheder og 
organisationer for at udvikle servicekoncepter, der kommer kunderne til gode, og som er 
nemme at bruge.

2. Vi vil udvikle og lancere nye servicekoncepter, der styrker vores interaktion med 
virksomhederne, så de nemt og enkelt kan efterleve reglerne og oplever en merværdi i 
kontakten med os.

3. Vi vil således vedblive med at optimere vores ressourceanvendelse i hele organisationen 
under hensyntagen til, hvor vi får mest effekt for pengene.
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Samfundsværdi

4. Vi tager de første skridt i retning af et forvaltningsretligt paradigmeskift, der omfatter 
digitaliseringsparat lovgivning og selvindberetningsmodeller med mulighed for en 
differentieret virksomhedstilgang.

5. Vi vil have et særligt fokus i vores branding, hvor vi blandt myndigheder, organisationer, 
beslutningstagere og potentielle nye medarbejdere skal kendes for troværdighed 
(kvalitet), driftssikkerhed (fleksibel og ressourceeffektiv) og teknologisk fremsyn 
(visionær). 
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Samfundsværdi

Hvad kræver det af os?

Vi skal være bevidste om den rolle vi har – både som individer, men også i interaktionen med 
vores kollegaer – for at vi kan skabe samfundsværdi. Det samme gælder i forhold til 
vigtigheden af at kunne samarbejde med vores omverden – også i en international kontekst. 
Der skal være flere i organisationen, der ser behovet for og aktivt omsætter faglighed og 
resultater til nye koncepter og politiske initiativer. 



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.



Forstå

Formål

Vi har i den seneste strategiperiode opbygget et solidt datamæssigt fundament, der giver os 
en række fordele både i relation til vores styring, i den digitale understøttelse af vores 
sagsbehandlingsflow og i vores arbejde med at udvikle risikomodeller. Vi har derved øget 
kvaliteten og effektiviteten og dermed også værdien af vores arbejde. For at kunne skabe 
endnu mere samfundsværdi fremover skal vi bygge videre på dette fundament og løbende 
udvide scopet for vores aktiviteter med yderligere dataindsamling, databehandling og 
udstilling af data. Derudover skal vi bruge data til at øge forståelsen af komplekse 
sammenhænge og dygtiggøre os i vores kerneopgaver. Vi skal blive endnu bedre til at agere 
på vores viden, udvikle nye services og forbedre vores forretningsmodel. 



Forstå

Vi ønsker at udvide mængden af opsamlet data og indsamle nye typer af data. Eksempelvis 
vil vi indsamle kundedata relateret til valg og risikoadfærd for at blive klogere på, hvad vores 
kunder efterspørger og derigennem få et bedre grundlag for at stille bedre servicekoncepter 
til rådighed. Vi vil ligeledes udvide vores samarbejder omkring deling af data, så vi i 
fællesskab med andre kan udvikle bedre risikomodeller. Vi ønsker at blive endnu bedre til at 
forudsige hvilke virksomheder, der har vilje og evner til at leve op reglerne, så vi i stedet kan 
koncentrere indsatserne om de virksomheder, der har udfordringer med at leve op til 
lovgivningens krav. Ved at bruge data i samarbejde med andre myndigheder om fælles 
myndighedsindsatser kan vi også reducere administrative byrder for virksomheder og 
borgere.



Forstå

For at data kan blive driver, skal vi løbende opsøge ny viden, der kan udvikle os og forbedre 
vores kerneopgaver. Det kræver, at vi kan prioritere og udvælge hvilke data, der er afgørende. 
Særligt vil vi fremover styrke vores datafundament i forhold til at kunne beskrive effekterne af 
vores indsatser. Her er adfærden hos virksomhederne og forbrugerne særligt interessante 
områder. Det handler i sidste ende om at prioritere vores indsatser der, hvor det giver størst 
effekt.

Derudover kan vi, ved at stille vores egen data til rådighed, bidrage til at forbedre andre 
aktørers services med det formål at skabe værdi for samfundet generelt. I en erkendelse af, 
at vi ikke ved, hvad vores omverden kan bruge vores data til, vil vi som udgangspunkt udstille 
så meget data som muligt. Valide og strukturerede data er også i sidste ende selve 
fundamentet for, at vi kan begynde at arbejde på at udstille data på platforme og deltage som 
en troværdig medspiller i digitale økosystemer. 



Forstå

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 baseret på vores egne data med henblik på at gøre 
data tilgængelig for offentligheden.

3. Vi skal videreudvikle vores model for virksomhedsbaseret markedsovervågning. Den 
langsigtede målsætning er at udvikle en generisk og prædiktiv tilsynsmodel for alle typer 
virksomheder.

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



Forstå

Hvad kræver det af os?

• Vi skal være meget mere skarpe på, hvordan vi anvender og træffer beslutninger på 
baggrund af data med henblik på at skabe værdiskabende serviceydelser. Derudover skal 
vi have et åbent mindset om, hvor stort potentialet i at bruge data er, samt hvad 
det kan bruges til.

• Vi skal være nysgerrige på nye teknologier 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

Vi forandrer os med samfundet. Vi møder verden og 
udfordringer eksplorativt. Det gør os omstillingsparate og agile, 

så vi kan respondere hurtigt og effektivt. Vi skaber værdi gennem 
vores evne til at forandre os. 



Forandre

Formål 

Omverdenens krav til, hvor hurtigt vi skal tilpasse os, er voldsomt stigende. Samtidig oplever 
vi, at kompleksiteten af vores opgaver stiger. Markedsdynamikkerne ændrer sig konstant, 
hvor der på de globale markeder hele tiden udbydes komplekse produkter og services, der 
kombinerer nye teknologier og udfordrer vores regelgrundlag. Denne stærkt øgede 
kompleksitet vil vi bl.a. håndtere ved at tage flere eksplorative arbejdsformer i brug. Vi er 
overbeviste om, at det vil være afgørende for, at vi kan nå i mål med det, vi sætter os for. 



Forandre

Vi har gennem vores fokus på styring skabt et helt unikt grundlag med høj tillid på tværs af 
organisationen. Vi vil derfor videreudvikle og bruge vores eksplorative metoder og værktøjer i 
eksempelvis vores projektarbejder for at komme hurtigere i mål. Det handler i lige så høj grad 
om, at vi bliver ved med at udvikle et eksplorativt mindset som organisation. Vi skal blive 
bedre til at tage chancer, afprøve forskellige metoder og turde gå forrest. Det eksplorative
mindset er ligeledes med til at understøtte en agil og mere selvstændig opgavevaretagelse, 
hvor vi på alle niveauer i organisationen tager mere ansvar i opgaveløsningen 

Som eksplorativ organisation skal vi blandt andet kunne arbejde i korte sprints samt teste og 
evaluere prototyper undervejs i vores udviklingsforløb. Vi skal ligeledes blive bedre til at 
udfordre vanetænkning, tage ejerskab og spille aktivt med, når der skal findes løsninger på 
nye typer af udfordringer.  I organiseringen af Sikkerhedsstyrelsen skal vi hele tiden tænke i 
sammenhængende værdikæder og kundeperspektiv, hvilket betyder, at organisationen 
løbende bliver tilpasset til de opgaver, vi skal løse.



Forandre

Det er en fælles opgave – og dermed ikke kun et ledelsesansvar – at sikre den eksplorative
udvikling i styrelsen. Det eksplorative mindset skal være en del af vores fælles kultur. Vi skal 
sammen udforske og skabe rammerne for etablering af en nysgerrig og eksperimenterede 
kultur for derigennem at sikre, at alle kan se formålet, tager ansvar og er motiverede for at 
arbejde med løbende forandringer. 

Det eksplorative mindset er en del af vores brand, som vi bl.a. drager fordel af, når vi 
rekrutterer nye medarbejdere. Herudover er det en vigtig del af vores DNA, at man som 
nuværende og potentiel medarbejder hos os møder en vilje til fleksible og alternative 
arbejdsformer. 



Forandre

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.



Forandre

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 procesejerskab 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

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.



Formidle

Formål 

Verden udvikler sig til stadighed i en retning, hvor interaktioner og transaktioner mellem 
mennesker og virksomheder foregår via digitale platforme og økosystemer. Samtidig er 
mængden af data, der indsamles, produceres og udstilles, eksploderet. Tilgængeligheden 
øges hver dag. Vores ambition er at være til stede med relevant viden og servicekoncepter 
der, hvor vores kunder allerede er. Det skal opleves sømløst og integreret i borgere og 
virksomheders dagligdag at blive understøttet i at træffe sikre valg. Vi skal være en naturlig 
del af vores kunders og samarbejdspartneres digitale univers, så de kan tilegne sig relevant 
viden om sikkerhed og gøre brug af vores services, når de har brug for det og med 
udgangspunkt i deres konkrete behov. 



Formidle

Vores vision er at bringe data i spil. Vi ønsker at bruge de nye teknologiske muligheder til at 
intensivere samarbejdet med andre, både offentlige og private aktører. Vi tror på, at vi med et 
tættere samarbejde i større og mere integrerede økosystemer kan skabe store synergier og 
opbygge viden på tværs af sektorer og ressortområder, og derigennem forbedre de services vi 
udbyder, til gavn for hele samfundet. Det gælder både, når det er os selv eller andre, der er 
drivende i samarbejdet. 

Konkret vil vi for at styrke produktsikkerheden i hele EU lægge fundamentet til et økosystem, 
hvor vi i samarbejde med både danske og udenlandske aktører skaber et digitalt 
samlingspunkt for viden og services vedrørende produkter og produktsikkerhed. Her skal 
viden om produkters sikkerhed og kvalitet være nemt tilgængelig. Forbrugerne skal 
engageres og være i dialog med markedet, og virksomhederne kan søge og dele gode råd om 
at producere og sælge sikre produkter.



Formidle

På huseftersynsområdet vil vi i tæt samarbejde med private og andre offentlige myndigheder 
arbejde for at indgå i et fælles økosystem samt at videreudvikle Mithuseftersyn.dk. Her skal 
al viden om køb og salg af fast ejendom kunne tilgås inden for en fælles digital løsning.  På 
platformen skal det være muligt for alle at udstille og sammenkøre data med henblik på at 
udvikle både et stærkere kontrol-setup og øge transparensen. Samtidig kan der udvikles 
serviceydelser, værktøjer og applikationer, der eksempelvis understøtter huskøbere og 
-sælgere i handelssituationen.  

Endelig vil vi arbejde målrettet på at udvikle tilsynsområdet med henblik på at skabe 
fremtidige løsninger på, hvordan man eksempelvis kan tilrettelægge en fælles statslig indsats 
på området for virksomhedstilsyn med det formål at nedbringe de administrative byrder. 
Sikkerhedsstyrelsens bidrag vil bl.a. være at implementere virksomhedsbaseret 
markedsovervågning. Derudover vil der – med udgangspunkt i de nyeste teknologier – blive 
arbejdet med udvikling af modulbaserede data- og tilsynsløsninger, der kan udbydes og deles 
med andre myndigheder på deres platforme eller i deres egne økosystemer.



Formidle

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 ejerboliger.

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

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



Formidle

Hvad kræver det af os?

• Vi skal opgradere vores viden og kompetencer i forhold til etablering af platforme og det at 
indgå i økosystemer. Det vil derudover kræve gode netværks- og samarbejdskompetencer 
for at kunne skabe gensidigt forpligtigende 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.
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Vores strategiske projekter



Projekt:

Brug af kunstig 
intelligens

AIME (EU)Projekt:



Projekt:

Digital opsamling 
af produktinfo

APICProjekt:



Projekt:

Intelligent 
ruteplanlægning

Digitale tilsyn – optimering af kørselProjekt:



Projekt:

Nyt syn på 
kompetencer

Kompetenceprojekt, fase 2Projekt:



Projekt:

Implementering 
af produktloven

Produktlov 2.0Projekt:



Projekt:

I dialog med 
kunderne

Virksomhedsbaseret markedsovervågningProjekt:



Projekt:

Sikre online 
forbrugerprodukter

Lov om cybersikkerhedProjekt:



Projekt:

Effektiv 
kundedialog

Kundebetjeningskoncept 2.0Projekt:



Projekt:

System til 
videndeling

SIK viden og procesProjekt:



Projekt:

Fælles om 
produkterne

Produkter.dkProjekt:



Projekt:

Optimering af 
gasområdet

Modning af gasProjekt:
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