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BAGGRUND OG FORMÅL

SAMDATA\HK har udviklet en IT-politisk strategi for at opkvalificere HK til at være proaktiv på det IT-politiske område 

og derigennem udvikle fremtidens arbejdsmarked. Strategien er udviklet som svar på spørgsmålet: Hvordan skal 

SAMDATA\HK fastholde sine medlemmer i jobs over den kommende 10-årige periode?

Formålet med SAMDATA\HK’s IT-politiske strategi er, ud over at give konkrete indspark til HK’s sektorers fagstrategier, 

at opkvalificere HK som organisation i sin helhed til at være proaktiv på det IT-politiske område og derigennem udvikle 

fremtidens arbejdsmarked i modsætning til blot at reagere på forandringer i arbejdsudbud og –efterspørgsel. 

SAMDATA\HK ønsker at inddrage analyser i implementeringen af strategien med henblik på at kortlægge viden og følge 

udviklingen inden for seks strategiske løsningsforslag. I denne rapport præsenteres en analyse af ”IT-sikkerhed og IT-

sikkerhedskulturen”.

Formålet med analysen er:

At give SAMDATA\HK detaljeret viden om området, herunder at identificere de største udfordringer i forhold til at sikre en 

optimal IT-sikkerhedskultur. 

At udvikle redskaber, som SAMDATA/HK kan bruge operationelt i arbejdet med at styrke IT-sikkerhedskulturen fremadrettet. 

Rapporten er baseret på flere datakilder:

Desk research af eksisterende studier og viden

Kvalitative dybdeinterview med tre IT-eksperter

En kvantitativ elektronisk spørgeskemaundersøgelse med SAMDATA\HK’S medlemmer

Kvalitative dybdeinterview med fire IT-chefer og fire tillidsrepræsentanter

En workshop med ni medlemmer af SAMDATA\HK

BAGGRUND OG MÅL



LÆSEVEJLEDNING
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I rapporten præsenteres resultaterne af en analyse, der - på baggrund af henholdsvis kvalitative og 

kvantitative data - afdækker IT-sikkerhedskulturen i Danmark – herunder hvilke udfordringer der 

eksisterer i forhold til at sikre en optimal IT-sikkerhedskultur, og hvordan der fremadrettet kan 

arbejdes med at optimere IT-sikkerhedskulturen.

Rapporten indledes med en beskrivelse af, hvorfor IT-sikkerhed er af stadig stigende betydning og en 

præsentation af hvilke parametre, der vurderes som centrale for ‘en optimal IT-sikkerhedskultur’.

Rapporten gennemgår herefter en række temaer relateret til IT-sikkerhed og IT-sikkerhedskultur. 

Den første kortlæggende del af analysen har identificeret en række udfordringer, som i den anden 

operationelle del af analysen er blevet adresseret. Rapporten er struktureret med udgangspunkt i 

disse udfordringer:

1. Efterlevelse af retningslinjer

2. Viden og awareness

3. Funktionalitet og brugervenlighed

4. Fejlkultur

5. Ledelsesmæssig forankring og prioritering

Hvert afsnittet er opbygget, så udfordringerne først beskrives, hvorefter der præsenteres en række 

relaterede løsningsforslag. Beskrivelserne baserer sig primært på kvantitative data, som er 

trianguleret med kvalitative indsigter. Løsningsforslagene baserer sig på kvalitative indsigter.

I rapporten præsenteres de kvantitative resultater i figurer. Enkelte resultater fra 

medlemsundersøgelsen er ikke præsenteret i rapporten af pladshensyn. Der henvises her til 

tabelrapporten, som indeholder en oversigt over resultaterne på samtlige spørgsmål.

Sidst i rapporten præsenteres metoden bag analysen.
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KONKLUSION OG 
ANBEFALINGER
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Kortlægning af IT-sikkerheden og IT-sikkerhedskulturen

MANGLENDE EFTERLEVELSE AF RETNINGSLINJERNE I PRAKSIS
Næsten alle medlemmernes arbejdspladser har mange retningslinjer for grundlæggende sikkerhed – det gælder særligt grundtiltag for IT-sikkerhed, mens lidt 

færre har avancerede tiltag som logs, penetrationstests samt risikoanalyse.  Det er dog lidt over halvdelen medlemmerne der oplever, at retningslinjer kun i 

nogen grad, i mindre grad eller slet ikke  følges i praksis. En-tredjedel af medlemmerne oplever, at manglende ressourcer  bl.a. medfører, at IT-sikkerhed 

nedprioriteres og to femtedele mener, at hensynet til effektivitet i meget høj, i høj grad eller i nogen grad vejer tungere end hensynet til IT-sikkerhed.

LEDELSENS FOKUS ER VARIERENDE

Hvert andet medlem oplever, at ledelsen kun i moderat eller svag grad er optaget af 

IT-sikkerhed. Det kommer til udtryk ved, at omtrent halvdelen af medlemmer angiver, 

at ledelsen kun i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke kommunikerer om IT-

sikkerhedsmæssige emner og går forrest med tiltag. 

MULIGHEDER FOR FORBEDRINGER AF FEJLKULTUREN
En vigtig faktor for at sikre en optimal IT-sikkerhed og IT-sikkerhedskultur er ifølge eksperter, at der er 

mulighed for at lære af de eventuelle fejl, der bliver begået, men over halvdelen af medlemmer oplever ikke, at 

virksomheden i har en stærk fejlkultur, hvor fejl kan indrømmes og bruges til forebyggelse af nye fejl.

NÅR FUNKTIONALITET VEJER TUNGERE END IT-SIKKERHED
En fjerdedel af medlemmerne oplever, at IT-løsningerne på arbejdspladsen primært er et fokus på funktionaliteten, der 

vejer tungere end IT-sikkerhed. Samtidig opleves retningslinjer som indviklede og svære at følge i praksis. Halvdelen 

medlemmerne oplever, at arbejdspladsens retningslinjer i meget høj grad, i høj grad og i nogen grad er besværlige og 

indviklede at følge.

MANGLENDE VIDEN OG AWARENESS
Over halvdelen af medlemmerne oplever, at IT-sikkerhedskulturen er præget af  mangelfuld viden om IT-sikkerhed og konsekvenser ved brud og  lidt 

over halvdelen af medlemmer oplever, at de på arbejdspladsen i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad mangler den nødvendige uddannelse til 

at opbygge en optimal IT-sikkerhedskultur. Flere medlemmer oplever desuden, at deres kendskab til den nye persondataforordning er lavt, mens flere 

dog også oplever, at deres arbejdsplads forbereder sig på forordningen. 



HVORDAN SIKRER MAN EN OPTIMAL IT-SIKKERHEDSKULTUR 
FREMADRETTET?
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LEDELSESMÆSSIG FORANKRING: Det er altafgørende for en optimal IT-sikkerhedskultur nu og fremadrettet, at IT-sikkerhed er 

ledelsesmæssigt forankret og prioriteret.

EN BRED PALLETTE AF INITIATIVER: Det er samtidig centralt at have en forståelse af, at IT-sikkerhed ikke kan ”fikses” eller sikres med ét 

enkeltstående tiltag. Det er ikke nok alene at formulere retningslinjer for IT-sikkerhed eller alene at sætte sin lid til tekniske løsninger. 

PÅVIRKNING AF KULTUREN: Når målet er at sikre god IT-adfærd og en høj IT-sikkerhed, handler det om at påvirke kulturen på 

arbejdspladsen. Kultur er en kompleks størrelse, der skal påvirkes og understøttes af flere initiativer på samme tid.

ONBOARDING OG ONGOING: Kulturen og medarbejdernes adfærd skal understøttes i en sikker retning ifm. onboarding, men det er vigtigt 

at huske ongoing-tiltag.

KONKRETE PRIORITEREDE FOKUSOMRÅDER: Analysen viser, at en optimal IT-sikkerhedskultur kan understøttes af:

Oplysning – herunder e-learning og ambassadører

Kommunikative tiltag – herunder awareness-kampagner, målrettede retningslinjer mv.

Systemtekniske løsninger – f.eks. automatisk scanning af mails etc.

Organisatoriske initiativer – herunder inddragelse af IT-faglige i indkøb, samarbejde mellem udviklere og sikkerhedsspecialister etc.

Styringsredskaber – f.eks. kontroller og bonusser



OPTIMERING AF PROCESSER FOR IT-SIKKERHED
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Figuren til højre illustrerer, hvordan man skaber og vedligeholder 

processer, der sikrer et højt niveau af IT-sikkerhed.

Ledelsen skal facilitere og igangsætte initiativer, der sikrer, at 

processerne og arbejdsgangene i organisationen lever op til den 

nødvendige IT-sikkerhed. Det forudsætter, at ledelsen er tilgængelig 

og modtagelig for inputs fra både IT-medarbejdere og andre 

medarbejdere, så ledelsen ved, hvor den skal fokusere i forhold til IT-

sikkerhedsrelaterede emner.

Ledelsen bør samtidig sikre, at medarbejderne har den nødvendige 

awareness, viden og ejerskab vedrørende IT-sikkerhed, så 

procedurerne overholdes.

IT-medarbejderne formulerer retningslinjerne, opsætter IT-

systemerne, rådgiver andre medarbejdere og er i stand til at kunne 

monitorere de andre medarbejderes adfærd. Det er derfor vigtigt, at 

IT-medarbejderne inddrages bredt i IT-sikkerhedsmæssige 

beslutninger.

Det er vigtigt at skabe forudsætningerne for en stærk fejlkultur, så 

medarbejderne tør gå til ledelsen og IT-medarbejderne, når der begås 

fejl. Det sikrer, at man kan lære af fejlene og optimere processer 

efterfølgende.

Optimal IT-sikkerhed kræver, at der er et flow af information og 
behovsafdækning mellem ledelsen, IT-medarbejdere og resten af 
medarbejdergruppen.

IT-sikkerhedskultur
Processe, arbejdsgange, 

håndtering af data og 
systemer, efterlevelse af

procedurer og retningslinjer

IT-
medarbejdere

SAMDATA/HK’s 
medlemmer og andre

IT-faglige

Ledelsen
Den øverste ledelse 
samt ledelsen på de 

underliggende 
niveauer

Andre 
medarbejdere

Alle ikke-IT-faglige
medarbejdere i
organisationen
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STIGENDE BETYDNING AF GOD IT-SIKKERHEDSKULTUR
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Som led i Epinions indledende kortlægning af IT-sikkerhedskulturen har Epinion gennemført en desk research og 

tre ekspertinterviews. Formålet har været at få kvalificeret viden om IT-sikkerheden og IT-sikkerhedskulturen i 

danske virksomheder, herunder hvilke mekanismer der ligger til grund for sikkerhedskulturen, og hvad der 

kendetegner de tendenser, der aktuelt ses i forhold til IT-sikkerhed.

Den indledende kortlægning peger entydigt på, at betydningen af en god IT-sikkerhedskultur på de danske 

arbejdspladser er stigende. Det skyldes blandt andet:

At der er en historisk stigning i tekniske trusler mod virksomheder og privatpersoner.

At den offentlige opmærksomhed på IT-sikkerhed er øget. 

At der med den ny Persondataforordning er store økonomiske konsekvenser forbundet med brud.

Det kommer til udtryk ved på flere måder, herunder:

Større investeringer i IT-sikkerhed i det private og offentlige. 

Nye foranstaltninger til at sikre høj IT-sikkerhed og sikker IT-adfærd blandt medarbejdere, herunder udarbejdelse af 

retningslinjer, procedurer og politikker.

Medieomtale af brud på IT-sikkerhed i private virksomheder og offentlige organisationer.

Flere trusler og EU’s nye persondataforordning gør det stadig vigtigere at sikre høj IT-sikkerhed og sikker IT-
adfærd på de danske arbejdspladser.
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FIGUR 2: HVOR ENIG ELLER UENIG ER DU I FØLGENDE UDSAGN? 
(PROCENTDEL MEGET ENIG ELLER ENIG)

Kilde: Medlemsundersøgelsen, Erhvervsaktive medlemmer. n=982
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FOKUS PÅ IT-SIKKERHED SES BÅDE I DET PRIVATE OG OFFENTLIGE
Op mod 9 ud af 10 medlemmer oplever et stort fokus på IT- og informationssikkerhed på arbejdspladsen –
særligt de større private virksomheder fokuserer i høj grad på sikkerheden.

Det øgede fokus på IT-sikkerhed bekræftes i spørgeskemaundersøgelsen 

blandt medlemmer af SAMDATA\HK.

86 pct. af de adspurgte medlemmer af SAMDATA\HK, der er erhvervsaktive, 

erklærer sig enten meget enig eller enig i udsagnet om, at der er et stort 

fokus på IT- og informationssikkerhed på arbejdspladsen.

Det store fokus ses både i det offentlige og i private virksomheder. Det tyder 

dog på, at de store private virksomheder (91 pct.) har endnu større fokus på 

sikkerheden end de små og mellemstore private virksomheder (75 pct.).

På baggrund af dybdeinterview med eksperter og IT-chefer kan det særligt 

store fokus i store private virksomheder blandt andet forklares med de store 

bøder, der følger af den ny Persondataforordning*, at truslen kan være 

større, men også af at IT-sikkerhed er blevet et konkurrenceparameter.

Det kan dog også have en potentiel negativ betydning, at IT-sikkerhed er et 

konkurrenceparameter. Private virksomheder har nemlig dermed ikke 

incitament til åbent at udveksle erfaringer omkring initiativer og nye tiltag, 

der kan optimere sikkerhedskulturen.

I det offentlige synes denne vidensudveksling (f.eks. gennem KL) at bidrage 

positivt til at fremme høj IT-sikkerhed.

*Undersøgelsen er gennemført, før regeringen fremsatte sit forslag til en ny databeskyttelseslov, hvor offentlige myndigheder kan få bøder, hvis de overtræder reglerne.
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FIGUR 3: ARBEJDSPLADSENS DIGITALISERINGSNIVEAU 
(GENNEMSNIT FRA 1 TIL 5)

Kilde: Medlemsundersøgelsen, Erhvervsaktive medlemmer. n=982
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ARBEJDSPLADSERNES DIGITALISERINGSNIVEAU VURDERES GENERELT HØJT
Medlemmer i de store private organisationer vurderer arbejdspladsens digitaliseringsniveauet højest. Det 
offentlige og de små og mellemstore private organisationer er cirka på niveau.

I medlemsundersøgelsen angiver SAMDATA\HKs

medlemmer også en samlet vurdering af det 

oplevede digitaliseringsniveau på den enkeltes 

arbejdsplads. 

Medlemmerne har svaret på en skala fra 1 til 5, hvor 

1 angiver et meget basalt niveau, mens 5 angiver et 

meget avanceret niveau. Figuren til højre viser 

gennemsnittet af medlemmernes besvarelser.

De fleste medlemmer vurderer arbejdspladsens 

digitaliseringsniveau til 3, 4 eller 5. I gennemsnit 

ligger vurderingen på 3,84, hvormed 

digitaliseringsniveauet opleves forholdsvis højt.

Medlemmer beskæftiget i store private 

organisationer vurderer generelt 

digitaliseringsniveauet på deres arbejdsplads lidt 

højere (4,09) end medlemmer i andre 

organisationer.

Digitaliseringsniveauet vurderes lavest i private små 

og mellemstore virksomheder.
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DEN OPTIMALE 
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FAKTORER AF BETYDNING FOR EN OPTIMAL IT-SIKKERHEDSKULTUR
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Ifølge IT-sikkerhedseksperterne består en optimal IT-sikkerhed IT-sikkerhedskultur både af et hhv. teknisk og et socialt-kulturelt aspekt. 

På det tekniske område skal virksomheden besidde de tekniske løsninger, der muliggør beskyttelse mod nutidens IT-sikkerhedsmæssige trusler. 

Software, der beskytter mod hackerangreb, identificerer sikkerhedsbrister og forhindrer afsendelse af fx følsomme oplysninger over usikre forbindelser.

Tekniske løsninger, hvor sikkerhed og funktionalitet i henhold til organisationens kerneopgaver er sammentænkt. 

De tekniske løsninger kan dog ikke stå alene, da nutidens trusler er for komplekse til at kunne håndteres af tekniske systemer alene. Det er i høj grad 

medarbejdernes adfærd, der har betydning for sikkerhedsniveauet. 

IT-afdelingen skal forsyne resten af organisationen med klare retningslinjer for sikker IT-adfærd. Retningslinjerne skal løbende holdes opdaterede og skal 

kommunikeres ud på en let forståelig måde. 

Retningslinjerne vil grundet nye, komplekse trusler altid være generelle. Det er derfor vigtigt, at den almindelige medarbejderne har tilstrækkelig viden om IT-

sikkerhed og forståelse for vigtigheden af sikker IT-adfærd. Ligeledes skal der være normer på arbejdspladsen, der sikrer overholdelsen af de udstedte 

retningslinjer. 

Når der forekommer et sikkerhedsbrist, er det vigtigt med en ordentligt skadesbearbejdelse. Dette inkluderer en åben fejlkultur, hvor medarbejderne informerer 

om egne fejl uden at frygte en fyring. Fejlen skal bearbejdes og bør bruges til at optimere processerne for fremtiden. 

Derudover er det ifølge eksperterne vigtigt med en åben kommunikation om IT-sikkerhed mellem virksomheder. Virksomheder skal kunne indrømme 

sikkerhedsbrud og nye typer af angreb, så alle kan være bedre forberedt i fremtiden. 

Det er ifølge eksperterne vigtigt, at ledelsen går forrest på både det tekniske og ikke mindst det kulturelle aspekt. Det er ledelsen, der bør igangsætte 

eksempelvis awareness-kurser og initiativer til at skabe normer om god it-adfærd i afdelingerne. 

Eksperterne om, hvad der definerer en optimal IT-sikkerhed og IT-sikkerhedskultur:
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UDFORDRING 1: 
EFTERLEVELSE AF 
RETNINGSLINJER
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FIGUR 4: ER DER PÅ DIN ARBEJDSPLADS FX RETNINGSLINJER FOR:
(PROCENTDEL DER SVARER JA)

Kilde: Medlemsundersøgelsen, Erhvervsaktive medlemmer. n=982
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ARBEJDSPLADSERNE HAR MANGE RETNINGSLINJER FOR GRUNDLÆGGENDE SIKKERHED 

Op imod 90 pct. af medlemmerne svarer, at grundtiltag for IT-sikkerhed er på plads på arbejdspladsen, mens 
lidt færre har avancerede tiltag som logs, penetrationstests samt risikoanalyse.

Medlemsundersøgelsen giver et billede af, hvilke 

typer af retningslinjer for IT-sikkerhed ift., som 

karakteriserer de enkeltes arbejdspladser.

Grundtiltag som antivirus, firewall, back-up o. 

lign. (90 pct.) samt databeskyttelse (86 pct.) er 

udbredt i langt de fleste organisationer, hvor er 

medlemmerne er beskæftiget.

Tiltag som dataklassifikation (79 pct.) samt krav 

til leverandører vedr. IT-sikkerhed (69 pct.) er 

efterhånden udbredt af en lang række 

organisationer. En større grupper af medlemmer 

er dog forsat i tvivl om, hvorvidt tiltagene bruges 

i organisationen, og svarer Ved ikke.

Lidt over halvdelen af medlemmerne svarer, at 

avancerede tiltag som logs, penetrationstests o. 

lign. (54 pct.) og risikoanalyser (52 pct.) er en del 

af arbejdspladsens retningslinjer for IT-sikkerhed.



FIGUR 5: I HVILKEN GRAD MENER DU, AT DEN GENNEMSNITLIGE 
MEDARBEJDER PÅ DIN ARBEJDSPLADS… 
(PROCENTDEL I NOGEN GRAD, I MINDRE GRAD ELLER SLET IKKE)

Kilde: Medlemsundersøgelsen, Erhvervsaktive medlemmer. n=982
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DER ER DOG UDFORDRINGER MED AT EFTERLEVE RETNINGSLINJERNE I PRAKSIS
Lidt over halvdelen medlemmerne mener, at deres kollegaer generelt kun i nogen grad, i mindre grad eller slet 
ikke i praksis følger organisationens retningslinjer.

84 pct. af medlemmer angiver i medlemsundersøgelsen, at der på 

deres arbejdsplads er klare retningslinjer for IT-sikkerhed 

(tabelrapport, tabel 16). 

Resultaterne viser dog, at selvom størstedelen er enige i, at der er 

klare retningslinjer, er efterlevelse en større udfordring. 55 pct. 

mener kun i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke, at den 

gennemsnitlige medarbejder i praksis følger organisationens 

retningslinjer mht. IT-sikkerhed

Det er særligt medlemmer ansat i den offentlige sektor, der oplever, 

at efterlevelsen i praksis svigter.

I de kvalitative dybdeinterview bekræfter både IT-eksperterne og IT-

cheferne, at der er problemer med den konkrete efterlevelse. 

39 pct. af de adspurgte medlemmer angiver desuden, at de i meget 

høj grad, i høj grad eller i nogen grad oplever, at de på deres 

arbejdsplads mangler de nødvendige interne retningslinjer og 

procedurer for at opbygge en optimal IT-sikkerhedskultur.

Det er særligt medlemmer ansat i private små og mellemstore 

virksomhede, der oplever at mangle de nødvendige retningslinjer.

55%
63%

52%
44%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

… i praksis følger organisationens 
retningslinjer mht. IT-sikkerhed ?

Total Offentlig Privat - Små og mellemstore Privat - Store

39%
42%

49%
28%
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… i mangler de nødvendige interne 
retningslinjer og procedurer for at opbygge 

en optimal IT-sikkerhedskultur

Total Offentlig Privat - Små og mellemstore Privat - Store

FIGUR 6: I HVILKEN GRAD OPLEVER DU PÅ DIN ARBEJDSPLADS I DAG, AT… 
(PROCENTDEL I MEGET HØJ GRAD, I HØJ GRAD ELLER I NOGEN GRAD)
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FIGUR 7: STATUS PÅ IT-SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN
HVOR ENIG ELLER UENIG ER DU I FØLGENDE UDSAGN? (PROCENTDEL MEGET ENIG ELLER ENIG)

Kilde: Medlemsundersøgelsen, Erhvervsaktive medlemmer. n=982
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MANGLENDE RESSOURCER MINDSKER FOKUS PÅ SIKKERHED
Omkring en-tredjedel af medlemmerne oplever, at manglende ressourcer medfører, at IT-sikkerhed både 
nedprioriteres i organisationen og hos den enkelte medarbejder.

Ca. hvert tredje medlem angiver i 

medlemsundersøgelsen, at de er enige eller meget 

enige i udsagnet om, at mangel på ressourcer 

medfører, at IT- og informationssikkerhed 

nedprioriteres i organisationen (30 pct.) samt af 

den enkelte medarbejder (32 pct.).

 Oplevelsen af ressourcemangel ift. IT- og 

informationssikkerhed er lidt mere udtalt for 

medlemmer ansat i offentlige organisationer.

En tillidsrepræsentant i en større offentlig 

organisation peger i de kvalitative dybdeinterview 

på, at et stort arbejdspres og meget individuelle 

arbejdsgange kan være medvirkende til, at der ikke 

er kontrol med efterlevelsen af retningslinjerne. 

Typisk er vi opmærksomme på sikkerhed, men 

mangler personale og kompetencer til at 

implementere det.

Citat fra medlemsundersøgelsen
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FIGUR 8: I HVILKEN GRAD OPLEVER DU…?
(PROCENTDEL I MEGET HØJ GRAD, I HØJ GRAD ELLER I NOGEN GRAD)

Kilde: Medlemsundersøgelsen, Erhvervsaktive medlemmer. n=982
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NÅR EFFEKTIVITET VEJER TUNGERE END SIKKERHED
Omtrent 4 ud af 10 medlemmer mener i meget høj, i høj grad eller i nogen grad, at hensynet til effektivitet ofte 
vejer tungere end hensynet til IT-sikkerhed.

I medlemsundersøgelsen er det også afdækket, 

hvordan hensynet til levere hurtigt og effektivt 

spiller ind på IT-sikkerheden.

Medlemmerne er konkret spurgt, hvorvidt de 

oplever, om hensynet til at løse opgaver hurtigt 

og effektivt ofte betyder, at der kan blive slækket 

på IT-sikkerhedsprocedurer på deres 

arbejdsplads

42 pct. af medlemmerne svarer i meget høj, i høj 

grad eller i nogen grad, at effektivitet ofte vejer 

tungere end IT-sikkerhedsprocedurer i praksis, 

mens 39 pct. svarer i mindre grad eller slet ikke.

Det er særligt medlemmer ansat i det offentlige, 

der har oplevelsen af, at effektivitet ofte vejer 

tungere end hensynet til IT-sikkerhed (47 pct.)
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FIGUR 9: HVOR ENIG ELLER UENIG ER DU I FØLGENDE UDSAGN? - MEDARBEJDERE BØR GENERELT 
ACCEPTERE EN ØGET DIGITAL OVERVÅGNING MED DET FORMÅL AT STYRKE IT-SIKKERHEDSKULTUREN

Kilde: Medlemsundersøgelsen, Erhvervsaktive medlemmer. n=982
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MEDARBEJDERNE ER OVERVEJENDE POSITIVT STEMTE FOR ØGET OVERVÅGNING
Over halvdelen af medlemmerne er enige i, at medarbejdere generelt bør acceptere en øget digital 
overvågning med det formål at styrke IT-sikkerhedskulturen.

En metode til at sikre 

efterlevelse af retningslinjer er 

overvågning. I 

medlemsundersøgelsen er det 

belyst, om der er opbakning til 

øget grad af overvågning.

54 pct. af de adspurgte 

medlemmer i 

medlemsundersøgelsen 

erklærer sig enten meget enig 

eller enig i udsagnet om, at 

medarbejdere generelt bør 

acceptere en øget digital 

overvågning med det formål at 

styrke IT-sikkerhedskulturen

28 pct. er uenig eller meget 

uenig i udsagnet.

-Mindre registrering

-Mere simple fremgangsmåde

Jeg mener, at digital overvågning kan være en 

nødvendighed, såfremt der er problemer med 

sikkerheden på en arbejdsplads

Citat fra medlemsundersøgelsen

Citat fra medlemsundersøgelsen
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De kvalitative input fra IT-faglige medarbejdere og tillidsrepræsentanter 

peger på nogle vigtige forhold omkring eksisterende retningslinjer, der kan 

sikre, at de i endnu højere grad bliver efterlevet i hverdagen.

Det bekræftes, at én af udfordringerne med de formulerede retningslinjer 

er, at der er mange forskellige af dem, og de bliver oplevet som svære at 

overskue. Kommunikationen omkring dem er derfor afgørende.

Medarbejderne udsættes dagligt for meget information, især på mail. Det er 

derfor vigtigt, at informationer omkring IT-sikkerhed skiller sig ud fra 

mængden. Budskabet bør fremgå klart som det første, og det bør formuleres 

vejledende som ‘how-to’. 

Der kan desuden med fordel arbejdes med endnu større grad af målretning af 

information omkring IT-sikkerhed til forskellige medarbejdergrupper – som har 

forskellige behov og vidensniveau ift. IT-sikkerhed. Alt bør kommunikeres på 

dansk, da det både letter forståelse og gør det mere vedkommende.

De kvalitative input peger også på en mere kulturelt betinget faktor, der er 

vigtig for efterlevelsen: At medarbejderne selv føler ejerskab over deres IT-

adfærd og anser det en ”forpligtigelse” at have den nødvendige forståelse 

for, hvordan man handler korrekt og sikkert.

Ejerskab følger blandt andet af, at medarbejderne oplever, at IT-sikkerhed er et 

område, der prioriteres i virksomheden. Medarbejderen skal kunne se 

gevinsterne ved IT-sikkerheden for både virksomheden, kunden og borgeren.

Derudover peger nogle af de interviewede på, at det kan påvirke ejerskabet 

positivt, at medarbejderne bliver inddraget i processer i/omkring f.eks. 

udvikling af retningslinjer, indkøb af systemer etc..

Med henblik på at sikre en optimal IT-

sikkerhedskultur peger analysen på følgende 

løsningsforslag…

LET TILGÆNGELIGE OPSLAGSVÆRK           
så medarbejdere nemt kan orientere sig. Retningslinjerne skal være 

formuleret, så også personer, der ikke er IT-kyndige, kan tilgå dem.

SAMARBEJDE MELLEM IT-AFDELINGEN 

OG KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN så det 

sikres, at ny information fra IT-afdelingen når frem til 

medarbejderne. 

EN LEDELSE, DER PRIORITERER IT-

SIKKERHED så medarbejderne forstår vigtigheden af IT-

sikkerhed for virksomhedens virke 

AMBASSADØRER for it-sikkerhed i hver afdeling. 

Ambassadøren skal være forløber for IT-sikkerhed, have viden 

om retningslinjerne og oplyse om gevinsterne ved it-sikkerhed. 

INDDRAGELSE AF MEDARBEJDERNE I 

TILBLIVELSEN AF ARBEJDSGANGE så IT-

sikkerhed inddrages i optimeringen af arbejdsgangene. Tidligt 

medarbejderinddragelse øger medarbejdernes ‘ejerskab’ over 

IT-sikkerhed.  
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Kulturen og adfærden omkring IT-sikkerhed kan understøttes og påvirkes af 

forskellige styringsredskaber. I de kvalitative interview omtales f.eks. 

overvågning/kontrol af medarbejdere, præmieringer, kontrol med 

sideordnede kollegaer og tekniske overvågningsløsninger mv.

Der er en blandet opfattelse af, hvorvidt kontrolsystemer målrettet de enkelte 

medarbejdere er et effektivt værktøj til at sikre efterlevelse af retningslinjer.

Mange giver udtryk for, at indbyggede kontroller er virkningsfulde i forhold til at 

ændre adfærd og kan være en hjælp for medarbejderne. En del peger dog også på, 

at kontroller kan skabe et dårligt arbejdsmiljø og virke demotiverende.

Sideordnet kontrol, hvor medarbejderne på samme niveau ‘holder øje’ med 

hinanden, praktiseres i ret bred udstrækning i dag. Det er generelt opfattelsen, 

at det spiller positivt ind på IT-sikkerheden. 

Det er vigtigt, at medarbejderne ikke giver hinanden reprimander, men at brud på 

sikkerhedsprocedurer italesættes med humor – f.eks. kageordninger. 

Bonusordninger el. lign., der belønner medarbejdere og/eller ledere for 

efterlevelse af retningslinjer, foreslås også. 

Det kan dog være svært designe et bonussystem for den enkelte medarbejder. I 

stedet kan der opsættes bonussystemer for afdelingslederne, så de motiveres til at 

højne afdelingens sikkerhedsniveau.

Generelt vurderes det som gavnligt, at der også benyttes mere 

automatiserede værktøjer, som f.eks. scanning af udgående mails.

Det er vigtigt, at sådanne værktøjer ikke iscenesættes som kontroller men som 

hjælpeværktøjer, der hjælper med at undgå forglemmelser. 

Med henblik på at sikre en optimal IT-

sikkerhedskultur peger analysen på følgende 

løsningsforslag…

KONTROLSYSTEMER der kontinuerligt eftertjekker, at de 

formulerede retningslinjer og procedurer efterleves af medarbejderne 

uden at hænge nogen ud.

SIDEORDNET KONTROL som f.eks. kageordninger og 

andre humoristiske tiltag i afdelingen. Ordningerne skal sikre, at 

medarbejderne holder øje med hinanden uden at gøre det til en sur pligt.

BONUSORDNINGER blandt afdelingsledere, så de er 

motiverede for at ændre kulturen i deres afdeling. Bonusordningen skal 

baseres på målbare indikatorer.

INDKØB AF AUTOMATISKE VÆRKTØJER som 

scanner mails og hjælper med at opfange potentielle 

sikkerhedsbrister, som skyldes medarbejdernes fejltagelser. 
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FIGUR 10: I HVILKEN GRAD MENER DU, AT DEN GENNEMSNITLIGE MEDARBEJDER…?
(PROCENTDEL I NOGEN GRAD, I MINDRE GRAD ELLER SLET IKKE)

Kilde: Medlemsundersøgelsen, Erhvervsaktive medlemmer. n=982
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KOLLEGAER OPLEVER HINANDENS VIDEN OM IT-SIKKERHED SOM LAV
Over halvdelen af medlemmerne mener, at deres kollegaer generelt kun i nogen grad, i mindre grad eller slet 
ikke har den tilstrækkelige viden om IT-sikkerhed, og hvilke konsekvenser brud kan have.

I medlemsundersøgelsen er det generelle 

vidensniveau omkring IT-sikkerhed afdækket. 

Medlemmerne er spurgt til, hvordan de oplever 

vidensniveauet for dem gennemsnitlige 

medarbejder på arbejdspladsen.

38 pct. af de adspurgte medlemmer svarer i 

meget høj eller i høj grad til udsagnet om, at den 

gennemsnitlige medarbejder på arbejdspladsen 

har en tilstrækkelighed viden om IT-sikkerhed og 

god IT-adfærd, mens 61 pct. svarer i nogen grad, i 

mindre grad eller slet ikke. 

Tilsvarende mener 45 pct. af medlemmerne i 

meget høj eller i høj grad, at den gennemsnitlige 

medarbejder følger organisationens retningslinjer 

mht. IT-sikkerhed i praksis, mens 53 pct. svarer i 

nogen grad, i mindre grad eller slet ikke. 

Det er særligt medlemmer ansat i den offentlige 

sektor, der oplever, at deres kollegaers viden ikke 

er tilstrækkelig høj.
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FIGUR 11: I HVILKEN GRAD HAR DU KENDSKAB TIL INDHOLDET I?
(PROCENTDEL I MEGET HØJ GRAD ELLER I HØJ GRAD)

Kilde: Medlemsundersøgelsen, Erhvervsaktive medlemmer. n=982
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LAVT KENDSKAB TIL PERSONDATALOVEN OG EU’S PERSONDATAFORORDNING
Flere vurderer, at deres kendskab til Persondataloven er bedre end deres kendskab til den nye 
Persondataforordning, mens flere oplever, at man forbereder sig på forordningen.

Konkret giver medlemsundersøgelsen indblik i 

medlemmernes viden ift. persondataloven og EU’s nye 

persondataforordning.

36 pct. af de adspurgte medlemmer svarer, at de i 

meget høj eller i høj grad har kendskab til dansk 

lovgivning vedr. håndtering af persondata (fx 

Persondataloven). 22 pct. svarer det samme ifm. 

kendskab til EU’s nye Persondataforordning, der 

træder i kraft i foråret 2018.

Kendskabet til dansk persondatalov vurderes generelt 

bedre blandt en lidt større procentdel af medlemmer 

ansat i en offentlig organisation (41 pct.).

Medlemmerne er også bedt om at forholde sig til, i 

hvilken grad virksomheden eller organisationen er 

opmærksomme på at forberede sig på EU’s nye 

Persondataforordning. 54 pct. svarer her i meget høj 

eller i høj grad for medlemmerne samlet set. I de store, 

private virksomheder er procentdelen 63 pct.  18 pct. 

svarer, at de ikke ved, om organisationen er 

opmærksom på at forberede sig på den nye 

forordning.
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FIGUR 12: ER OPLYSNINGERNE PERSONFØLSOMME, RENT PRIVATE ELLER 
ALMINDELIGE OPLYSNINGER?

Kilde: Medlemsundersøgelsen, Erhvervsaktive medlemmer. n=986
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MEDLEMMERNE VURDERER PERSONOPLYSNINGER SOM MERE PRIVATE, END DE ER

Mange medlemmer tror, at et CPR-nummer er en personfølsom oplysning, mens under halvdelen er korrekt ift. 
at identificere en persons partimedlemskab som personfølsom.

Medlemmer er i undersøgelsen stillet flere 

spørgsmål, der har til formål at måle deres evne til at 

indplacere forskellige typer af personoplysninger i 

overensstemmelse med persondataloven, som den 

ser ud i dag.

Figuren viser, at når mange klassificerer en oplysning 

fejlagtigt, er det en tendens til at vurdere en 

oplysning til at være mere følsom, end den egentlig 

er ifølge lovgivningen.

Af de benyttede eksempler, er det kun oplysninger 

om en persons helbred og partimedlemskab, der er 

at betragte en personfølsom oplysning, mens 

oplysninger om en persons eventuelle kriminelle 

fortid og særlige sociale problemer er at betegne 

som rent private oplysninger. De øvrige er 

almindelige, ikke-følsomme oplysninger. 

Ved den nye persondataforordning udgår i øvrigt 

mellemkategorien, så der fremover kun sondres 

mellem almindelige og følsomme oplysninger.
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FIGUR 13: I HVILKEN GRAD OPLEVER DU PÅ DIN ARBEJDSPLADS I DAG, AT…?
(PROCENTDEL I NOGEN GRAD, I HØJ GRAD ELLER I MEGET HØJ GRAD)

Kilde: Medlemsundersøgelsen, Erhvervsaktive medlemmer. n=982
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STOR EFTERSPØRGSEL I YDERLIGERE UDDANNELSE VEDR. IT-SIKKERHED
Lidt over halvdelen af medlemmer oplever, at de på arbejdspladsen i nogen grad, i høj grad eller i meget høj 
grad mangler den nødvendige uddannelse til at opbygge en optimal IT-sikkerhedskultur.

Uddannelse er ét værktøj til at sikre, at 

medarbejderne føler sig tilstrækkeligt klædt på 

med viden omkring IT-sikkerhed og sikker IT-

adfærd, herunder den gældende lovgivning på 

området.

Medlemmerne af SAMDATA\HK er i 

medlemsundersøgelsen spurgt, hvorvidt de på 

arbejdspladsen har den nødvendige uddannelse 

ift. IT-sikkerhed.

55 pct. af de adspurgte medlemmer svarer i 

meget høj, i høj grad eller i nogen grad, at de 

oplever at den nødvendige uddannelse mangler, 

mens 39 pct. svarer i mindre grad eller slet ikke. 

Det er særligt medlemmer ansat i den offentlige 

sektor eller i små- og mellemstore virksomheder i 

den private sektor, der oplever, at 

arbejdspladsens uddannelse i IT-sikkerhed ikke er 

tilstrækkelig.
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En central faktor for at sikre en optimal IT-sikkerhedskultur er, at 

medarbejderne videns- og bevidsthedsmæssigt skal føle sig klædt 

tilstrækkeligt på. Det fremhæves bredt i analysen af både eksperter, IT-

chefer, tillidsrepræsentanter og IT-faglige medarbejdere.

Til at øge medarbejdernes viden foreslås blandt andet uddannelse af enten 

hele eller dele af medarbejderstaben. 

Uddannelse kan sikre, at alle medarbejdere på en arbejdsplads opnår samme 

dybdegående indsigt, men det kan være dyrt, og forskellige 

medarbejdergrupper kan have meget forskellige behov.

Nogle af de interviewede chefer peger også på, at ‘generiske’ 

efteruddannelsesforløb ikke nødvendigvis er meningsfulde. Behovet knytter 

sig til øget viden om processer, der er arbejdspladsspecifikke. 

Uddannelse bør derfor tænkes relativt bredt som mindre temaspecifikke 

kurser, cases, inspirationsdage etc. Hvis cases benyttes, påpeger flere, at de 

ikke må blive kunstige. De skal i stedes være virkelighedsnære og helst 

vedrøre det område, den ansatte arbejder på.

De mere ordinære efteruddannelsesforløb opleves dog som noget, der kan 

være relevant og virkningsfuldt i forhold til mellemledere og ledere. 

For eksempel for at opdatere dem med viden om ny regulering, som er 

nødvendig for at kunne formulere retningslinjer/procedurer og for at kunne 

formidle den nødvendige information videre til deres medarbejdere.

Alternativt kan efteruddannelse tilbydes IT-sikkerhedsambassadører eller –

koordinatorer, der kan fungere som ‘oversættere’ til de øvrige medarbejdere.

Med henblik på at sikre en optimal IT-

sikkerhedskultur peger analysen på følgende 

løsningsforslag…

UDDANNELSE for alle ansatte,  hvor de ansatte  trænes i 

korrekte procedurer og i at være mistænksomme overfor fx indkomne 

mails. Kurset bør ikke være generisk og bør være tilpasset 

medarbejderens behov.

EFTERUDDANNELSE AF 

AFDELINGSLEDERE ELLER 

AMBASSADØRER i nye trusler og tiltag på området. 

Afdelingslederen videregiver de relevante informationer til sine ansatte.

VIRKELIGHEDSNÆRE CASES, hvor medarbejderen 

trænes i at være opmærksom på sikkerhedsbrister og –trusler på eget 

arbejdsområde
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Foruden uddannelse er der bred enighed blandt IT-chefer, 

tillidsrepræsentanter og IT-faglige medarbejdere om, at det vil have en 

gavnlig effekt på IT-sikkerhedskulturen, at der iværksættes en række 

initiativer, som gør medarbejderne opmærksomme på sikkerheden.

Et hyppigt brugt værktøj er e-learning. E-learning fungerer både som 

værktøj til at øge medarbejdernes viden og awareness ved at give 

informationer om IT-sikkerhed og stille spørgsmål, som medarbejderen 

skal svare på. 

I flere organisationer er e-learning tvungen og bruges til at certificere 

medarbejderne. Der er dog en vis uenighed om hensigtsmæssigheden af 

tvungen e-learning. 

Nogle steder har man med succes brugt e-learning som konkurrence, der 

skabte debat om IT-sikkerhed blandt medarbejderne. Andre vurderer, at e-

learning kun i mindre grad har en reel virkning ift. optimere IT-adfærden.

Foruden e-learning foreslås det også, at der kontinuerligt gennemføres 

awareness-kampagner. Kampagnerne kan dels sætte fokus på nye 

retningslinjer og processer og dels genopfriske eksisterende arbejdsgange. 

To forhold er særligt vigtige i eksekveringen af awareness-kampagner. For det 

første, at de skal benytte sig af en bred pallette af kanaler. For det andet, at 

de skal målrettes medarbejdergruppen i form og indhold.

Awareness-kampagnerne kan bestå af korte videofilm, roll-ups, information 

på intranet, fysiske møder, konkurrencer mv.

Med henblik på at sikre en optimal IT-

sikkerhedskultur peger analysen på følgende 

løsningsforslag…

E-LEARNING designet til at øge medarbejdernes viden og 

awareness. 

ÅRLIGE CERTIFICERINGER for alle ansatte,  hvor de 

ansatte stilles en række spørgsmål vedrørende IT-sikkerhedsprocedurer. 

Fortsat arbejde kræver en bestået certificering.

LØBENDE AWARENESS-KAMPAGNER i form af 

nye konkurrencer, videoer, roll-ups, information på intranet m.v. med 

henblik på, at IT-sikkerhed ikke går i glemmebogen

BENYTTELSE AF MANGE 

INFORMATIONSKANALER, så kampagnerne skiller  sig 

ud og ikke bliver trivielle.
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IT-LØSNINGER, I BENYTTER PÅ DIN ARBEJDSPLADS?

Kilde: Medlemsundersøgelsen, Erhvervsaktive medlemmer. Procentdele under 5 pct. er ikke 

fremhævet af hensyn til figurens overskuelighed.

n=982
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STØRRE FOKUS PÅ FUNKTIONALITET END IT-SIKKERHED
Næsten to tredjedele af medlemmerne mener, at IT-løsningerne på arbejdspladsen både har et højt fokus på 
funktionalitet og sikkerhed. En fjerdedel angiver dog, at der primært er et fokus på funktionaliteten.

Et central pointe i flere af de gennemførte 

dybdeinterview med IT-faglige og eksperter var 

udfordringen i forhold til at sikre et højt 

sikkerhedsniveau i IT-løsningerne i danske 

virksomheder. Bl.a. fordi systemernes 

funktionalitet i mange tilfælde prioriteres over IT-

sikkerheden. 

Det er vurderingen, at sikkerheden ikke er noget, 

der sammentænkes med funktionalitet, men i 

højere et ekstra lag, der ’lægges på’ 

efterfølgende. Det skaber udfordringer i forhold 

til at sikre tilstrækkeligt sikre løsninger.

62 pct. af de adspurgte medlemmer mener, at de 

IT-løsningerne har fokus på både funktionaliteten 

og på IT-sikkerheden. 26 pct. oplever dog, at der 

primært er fokus på funktionaliteten.

Det er især medlemmer ansat i private små og 

mellemstore virksomheder, der oplever, at 

funktionalitet vejer tungere end IT-sikkerhed.
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FIGUR 15: I HVILKEN GRAD OPLEVER DU… 
(PROCENTDEL I MEGET HØJ GRAD, I HØJ GRAD ELLER I NOGEN GRAD)

Kilde: Medlemsundersøgelsen, Erhvervsaktive medlemmer. n=982
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RETNINGSLINJER OPLEVES SOM INDVIKLEDE OG SVÆRE AT FØLGE I PRAKSIS
Halvdelen medlemmerne oplever, at arbejdspladsens retningslinjer i meget høj grad, i høj grad og i nogen grad 
er besværlige og indviklede at følge.

En konkret udfordring i forhold til IT-sikkerhed er sikker brugeradfærd. 

Medlemmerne er i medlemsundersøgelsen spurgt, hvorvidt de oplever, at 

deres arbejdsplads’ interne procedurer og retningslinjer er indviklede at følge. 

Hver andet medlem (50 pct.) oplever i meget høj grad, i høj grad eller 

i nogen grad, at de er besværlige og indviklede at følge, mens 40 pct. 

kun i mindre grad eller slet ikke oplever, at de er besværlige. 

Det er særligt medlemmer ansat i den offentlige sektor, der oplever dem som 

besværlige og indviklede at efterleve.

Ifølge IT-chefen i en kommune blev mange offentlige systemer 

indkøbt på et tidspunkt, hvor IT-truslerne var meget mindre. 

Sikkerhedsprocedurer blev derfor ikke sammentænkt med 

brugervenlighed fra starten.

Dybdeinterviewene med chefer og medlemmer peger på, at det er givet, at 

IT-sikkerhed opfattes som besværligt, fordi det er noget ‘ekstra’, man som 

medarbejder skal foretage sig. Det handler derfor om dels at sikre så 

brugervenlige løsninger som muligt og dels at forklare, hvorfor det er 

besværligt, og hvad gevinsten er ved at følge retningslinjerne. 

At retningslinjerne opleves som indviklede kan også skyldes, at de skal dække 

over mange forskellige typer situationer og er formuleret generisk. 

Vores retningslinjer og anbefalinger er ofte så 

åbne, at vi ikke ved hvornår eller hvordan vi 

opfylder dem.

Citat fra medlemsundersøgelsen
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Brugervenlighed og en tættere integration af funktionalitet og sikkerhed 

vurderes som afgørende for mere sikker brugeradfærd. 

Én af IT-cheferne forklarer i et dybdeinterview, det i dag på dennes arbejdsplads er 

inkluderet i målsætningerne, at nye IT-løsninger skal være både brugervenlige og 

sikre. Ved at inkludere IT-sikkerhed som en sideordnet målsætning sikres det, at 

perspektivet inddrages i overvejelserne, når nye systemer indkøbes og opsættes

Det påpeges, at mange sikkerhedsprocedurer er rigide og mindsker 

funktionaliteten, fordi de er generiske og ikke tilpasset de enkelte 

arbejdsgange og forretningsområder.

I dybdeinterviewene peger både chefer, medlemmer og tillidsrepræsentanter på, 

at et tættere samarbejde mellem IT-udviklere, IT-sikkerhedsansvarlige og andre 

medarbejdergrupper bør faciliteres. Samarbejdet skal sikre forståelse blandt 

forskellige medarbejdergrupper, så funktionalitet og sikkerhed i højere grad kan 

sammentænkes. Derudover kan samarbejdet øge de ikke IT-faglige medarbejderes 

forståelse for vigtigheden af IT-sikkerhed. 

Samtænkningen af funktionalitet og it-sikkerhed kan ofte være dyr økonomisk. 

En måde at overkomme dette på kan være at begrænse mulighederne for 

individuelle brugermodifikationer af it-løsningerne. 

Fordelen er, at it-medarbejderne  kan fokusere på at opretholde funktionaliteten 

af kernefunktionerne uden at gå på kompromis med sikkerheden, fordi IT-

medarbejderne skal håndtere færre variationer. 

Ulempen er manglende fleksibilitet af produktet. Dette kan skabe et syn på de 

sikkerhedsansvarlige IT-medarbejdere som værende rigide og uden forståelse for 

virksomhedens kerneopgave.

Med henblik på at sikre en optimal IT-

sikkerhedskultur peger analysen på følgende 

løsningsforslag…

IT-SIKKERHED OG BRUGERVENLIGHED 

SOM MÅLSÆTNING på linje med hinanden. 

INDKØB, OPSÆTNING OG UDVIKLING AF 

NYE IT-LØSNINGER hvor IT-sikkerhed er sammentænkt fra 

starten.

SAMARBEJDE MELLEM IT-MEDARBEJDERE 

OG ANDRE MEDARBEJDERGRUPPER så IT-

medarbejderne i højere grad har mulighed for at sammentænke 

funktionalitet og sikkerhed.

BEGRÆNSE INDIVIDUELLE 

BRUGERLØSNINGER, så IT-medarbejderne kan 

koncentrere sig om at sikre funktionaliteten og sikkerheden på en række 

standardløsninger.
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FIGUR 16: I HVILKEN GRAD OPLEVER DU, AT…

Kilde: Medlemsundersøgelsen, Erhvervsaktive medlemmer. n=986
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MULIGHEDER FOR FORBEDRINGER AF FEJLKULTUREN
Under halvdelen af medlemmer oplever, at virksomheden i høj grad har en stærk fejlkultur, hvor fejl kan 
indrømmes og bruges til forebyggelse af nye fejl.

En vigtig faktor for at sikre en optimal IT-sikkerhed og IT-

sikkerhedskultur er ifølge eksperter, at der er mulighed for 

at lære af de eventuelle fejl, der bliver begået. 

Medlemmer er i medlemsundersøgelsen spurgt nærmere 

ind til fejlkulturen på deres arbejdsplads.

Lidt under halvdelen af de adspurgte medlemmer oplever, 

at der på arbejdspladsen er en stærk kultur, hvor en 

medarbejder kan indrømme fejl begået ifm. IT-sikkerhed 

uden at skulle frygte for eventuelle konsekvenser. 47 pct. 

oplever i meget høj eller i høj grad, at en sådan kultur er til 

stede, mens 37 pct. ikke oplever, det er tilfældet.

Tilsvarende oplever under halvdelen af medlemmerne (44 

pct.), at tidligere begået fejl bruges til at forbedre 

procedurer og retningslinjer for IT-sikkerhed fremadrettet, 

mens 44 pct. kun i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke 

oplever at fejl bruges til at forebygge nye.

Det understøttes af de kvalitative indsigter fra 

workshoppen, at fejl hurtigt bliver håndteret, men at de i 

varierende grad systematisk bliver benyttet til at forbedre 

arbejdsgangene.
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Ifølge flere interviewede bør den grundlæggende antagelse om 

medarbejderne være, at alle gerne vil gøre deres bedste, men at alle begår 

fejl. Der skal altså grundlæggende være legitimt at begå fejl, så længe man 

lærer af de fejl, der begås. 

Hvis en medarbejder begår en fejl og har mistanke om et 

sikkerhedsmæssigt brist, bliver det fra alle sider fremhævet, at 

medarbejderen bør gå til sin chef eller IT-afdelingen omgående. 

Deltagerne i workshoppen er enige om, at der ikke bør gives nogen form for 

reprimande, når bristet opdages. I stedet bør alle kræfter sættes ind på at 

lukke hullet. Derefter kan man se på, hvad der gik galt, og hvorfor. 

Flere IT-chefer fremhæver en god relation med medarbejderne og IT-

afdelingen som vigtig for, at sikkerhedsbrister opdages hurtigt. En god relation 

bidrager nemlig til, at medarbejderne går til IT-afdelingen, hvis de blot er i 

tvivl, om de har begået en fejl ved f.eks. et klikke på et link i en mail.

Når fejlen er håndteret, lægges der blandt cheferne og deltagerne i 

workshoppen vægt på informationsdeling og identificering af årsag.

Internt kan det foregå ved, at medarbejderne pr. mail informeres om, hvilken 

fejl, der er begået. Medarbejderen, der har begået fejlen, nævnes ikke. 

Mailen skaber opmærksomhed om den potentielle fejltagelse (f.eks. det at 

klikke på links i mails), hvilket organisationen kan lære af.

Der bør samtidig sættes en procedure i gang, hvor årsagen til fejlen 

identificeres. Denne procedure bør være et fast indtænkt element.

Med henblik på at sikre en optimal IT-

sikkerhedskultur peger analysen på følgende 

løsningsforslag…

RETNINGSLINJER MED HANDLEPLAN I 

TILFÆLDE AF SIKKERHEDSBRIST så medarbejderne 

ved, hvem de skal gå til, hvis de har begået en fejl eller har mistanke om, 

at de har begået en fejl. 

STÆRKERE SAMARBEJDE MELLEM 

MEDARBEJDERNE OG IT-AFDELINGEN så 

medarbejderne i højere grad konsulterer it-afdelingen ved 

tvivlsspørgsmål eller mistanke om sikkerhedsbrister.

INFORMATIONSDELING hvor medarbejderne 

informeres om IT-sikkerhedsmæssige hændelser og hvordan de kan 

undgås i fremtiden. 

ROOT CAUSE-ANALYSE der fast gennemføres ifm. fejl 

mhp. at sikre den nødvendige læring af fejlen
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FIGUR 16: I HVILKEN GRAD OPLEVER DU, AT LEDELSEN PÅ DIN ARBEJDSPLADS 
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Kilde: Medlemsundersøgelsen, Erhvervsaktive medlemmer. n=982
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OPLEVELSE AF, AT LEDELSEN KUN I MODERAT GRAD ER OPTAGET AF IT-SIKKERHED
Omtrent halvdelen af medlemmer oplever, at ledelsen kun i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke 
kommunikerer om IT-sikkerhedsmæssige emner og går forrest med tiltag. 

Det er medlemsundersøgelsen afdækket, hvordan 

medlemmerne oplever ledelsens fokus på IT-

sikkerhedsspørgsmål på arbejdspladsen. 60 pct. af 

medlemmer af SAMDATA\HK svarer, at de i meget høj 

eller i høj grad oplever, at ledelsen er optaget af IT-

sikkerhedsspørgsmål, mens 37 pct. kun i nogen grad, i 

mindre grad eller slet ikke oplever, at det har ledelsens 

opmærksomhed.

Dernæst svarer 47 pct., i medlemsundersøgelsen at de 

i meget høj eller i høj grad oplever, at ledelsen 

kommunikerer til organisationen om IT-

sikkerhedsemner, mens 51 pct. kun i nogen grad, i 

mindre grad eller slet ikke oplever dette.

Det fremgår også, at 43 pct. i medlemsundersøgelsen 

oplever, at ledelsen går forrest med tiltag til at 

forbedre IT-sikkerhedskulturen, mens 53 pct. kun 

svarer i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke.

Resultaterne viser en tendens til, at opmærksomheden 

på IT-sikkerhed er størst hos ledelsen i store private 

virksomheder.
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Der er over en bred kam enighed blandt de interviewede chefer, 

medlemmer og tillidsrepræsentanter om, at alle tiltag vedrørende IT-

sikkerhed og IT-sikkerhedskultur bør være forankret og drevet af ledelsen.

Ledere og mellemledere bør ikke alene være foregangsmænd og 

rollemodeller. Det er vigtigt, at ledelsen er proaktiv med nye 

sikkerhedsinitiativer, at ledelsen prioriterer det økonomisk, og ikke mindst 

at ledelsen sikrer, at medarbejderne har mulighed for at prioritere det i 

forhold til medarbejdernes tid og ressourcer.

Ny lovgivning eller sager, hvor virksomheder hænges ud for brud på 

reglerne, kan i perioder sætte IT-sikkerhed højt på ledelsens dagsorden. 

Det er f.eks. oplevelsen, at der både i det private og det offentligt er stort 

fokus på IT-sikkerhed lige nu, hvor EU’s persondataforordning snart træder 

i kraft. 

En potentiel udfordring er dog at sikre, at fokus på IT-sikkerhed fra 

ledelsesmæssigt hold er vedvarende. 

Én måde at facilitere dette på er at sikre, at IT-chefer el. lign. er en fast del af 

organisationens øverste ledelse.

Et andet tiltag, der foreslås, er at arbejde med bonusordninger, hvor IT-

sikkerhed bliver et selvstændigt måleparameter.

Med henblik på at sikre en optimal IT-

sikkerhedskultur peger analysen på følgende 

løsningsforslag…

LEDELSEN IVÆRKSÆTTER INITIATIVER for at 

understrege ledelsens fokus og prioritering af IT-sikkerhed. Ledelsen 

behøver ikke selv være dem, der udarbejder alle tiltag, men de bør 

officielt være dem, der iværksætter dem.

LEDELSEN AGERER ROLLEMODEL og er 

opmærksomme på selv at følge retningslinjer og iværksatte initiativer for 

at motivere andre til at følge dem 

IT-CHEFER I LEDELSEN enten som faste medlemmer af 

ledelsen eller som rådgivere og facilitatorer af samarbejdet.

BONUSORDNINGER FOR LEDELSEN, som sikrer 

vedvarende fokus og motivation for at adressere IT-sikkerhedsproblemer. 
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METODE OG DATAKILDER

FASE 1: KORTLÆGNING

✓ Som første del af kortlægningsfasen gennemførte 

Epinion en desk research, som blev brugt til få indblik i 

den eksisterende viden på området samt at kvalificere 

den senere dataindsamling og analyse. 

✓ På baggrund heraf gennemførte Epinion tre kvalitative 

dybdeinterviews med IT-eksperter, som skulle give 

indblik i de væsentligste udfordringer i IT-

sikkerhedskulturen. 

✓ Denne viden blev brugt i udfærdigelsen af 

spørgeskemaet til SAMDATA\HK’s medlemmer. Denne 

medlemsundersøgelse havde til formål at skabe et 

repræsentativt statusbillede på IT-sikkerhedskulturen 

hos SAMDATA\HK’s medlemmer. Der er indsamlet 

data på 1079 respondenter i perioden 30. august til 

21. september 2017.

FASE 2: OPERATIONEL

✓ Formålet med den operationelle fase var at få 

inputs og forslag til nye tiltag, der kan forbedre IT-

sikkerhedskulturen fremadrettet. 

✓ Først gennemførtes fire telefoniske 

dybdeinterviews med ledere efterfulgt at en 

workshop med 9 medlemmer. Afslutningsvist 

gennemførtes fire telefoniske dybdeinterviews med 

tillidsrepræsentanter fra SAMDATA\HK. De 8 

dybdeinterviews havde en varighed á 30-45 

minutter, mens workshoppen havde en varighed af 

3 timer. Interviewpersonerne er rekrutteret af 

Epinion i samarbejde med SAMDATA\HK. 

✓ Spørgeguides og drejebog er udarbejdet af Epinion 

på baggrund af de foreløbige resultater og i 

samarbejde med SAMDATA\HK.

ANALYSE OG DATABEHANDLING

✓ Rappporten består af en ukommenteret

tabelrapport i Excel med resultaterne fra 

medlemsundersøgelsen samt en 

kommenteret rapport i powerpoint. 

✓ Data fra medlemsundersøgelsen er vejet, så 

det er repræsentativt for alle 

SAMDATA\HK’s medlemmer på køn, alder, 

region og branche.

✓ Den kommenterede rapport i powerpoint

inkluderer udvalgte resultater fra 

medlemsundersøgelsen samt de kvalitative 

indsigter fra interviews med eksperter, 

ledere og tillidsrepræsentanter samt 

workshoppen. 
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Medlemsundersøgelsen

FIGUR 45. SEKTOR

Kilde: Medlemsundersøgelse, n = 985

FIGUR 48. KØN

Kilde: Medlemsundersøgelse, n = 1079

FIGUR 44. ALDER
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FIGUR 47. ERHVERVSERFARING

Kilde: Medlemsundersøgelse, n = 1026
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FIGUR 46. REGION

Kilde: Medlemsundersøgelse, n = 1079
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