
Innovative technology consulting for business.

Forandringsledelse og adfærdsdesign 
i informationssikkerhed



Velkommen

• Tak fordi du vil gøre en forskel

• Vi lover dig at du får mindst ét værdifuldt værktøj med hjem.

• Du vil være klar til at implementere din første forandring i morgen.

• Deltag aktivt, slip tankerne fri og tag noter.



Frederik Helweg-Larsen

Expert Director, Risk & Security

fhl@devoteam.com

T : +45 4057 6828

Oplægsholderne i dag

Mette Refsgaard

Principal, Learning and Change

mette.refsgaard@devoteam.com

T : +45 2714 6102



Velkomst
Hvad er problemet

Introduktion til forandringsledelse og adfærdsdesign 
Vi kigger ned i værktøjskassen

Pause

Cyber sikkerhed i forandring
Kom i gang med konkrete forandringer

Afrunding og tak for i dag

Denne morgens program



Spilleregler for mødet

Pause
Vi holder en pause efter 
cirka en time

Vil du gerne gense 
slides
bliver mødet optaget 
og gjort tilgængelig, 
det samme gør slides 

Generer ”video-
vinduet”
af dagens talere i fht. at 
se slides, kan du selv 
drag’n’drop’e vinduet til 
et passende sted

Har du spørgsmål
kan du stille dem i chat-
funktionen, og de vil blive 
besvaret løbende

Dette er en 
workshop
Vi lægger op til aktiv 
deltagelse i diskussioner 
og i øvelserne 



Forandringsledelse og adfærdsdesign i informationssikkerhed
Hvad er alternativet?

Ambitioner og målsætning



1. Vi er gode til at beskrive vores verden, som vi 

kunne tænke os at den skulle være.

2. Vi bliver ofte presset ind i en urealistisk ramme 

af udefrakommende krav og forventninger.

3. Vi har ofte ikke noget mandat til at gennemføre 

reelle forandringer.

78%
af vores projekter med 

cyber- og 
informationssikkerhed  
er forandringsprojekter



Hvor mange af jeres informationssikkerhedsprojekter indeholder 
forandringsledelse?



Introduktion til 
forandringsledelse 
og adfærdsdesign 



Outsourcing
som hovedregelIkke anerkendt af 

arkitekter
Manglende 
Lederskab
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Organisationer er udstyret 
med et velfungerende 
immunsystem

Organisationens immunsystem

Jeg er ikke 
innovativ

Risikoaversion Omstændige
indkøbsregler

Ikke mit job

Vi har det godt!

Mangel på ordentlige 
incitamenter

Performance 
management

Mellemledere
er ikke klædt på til 

opgaven 

Vi har for 
travlt

Hvem betaler
for det?

Effektivitet
Hvad får jeg 
ud af det?

Det går så godt, så 
hvorfor lave det om?
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Forandringsledelse

”Forandringsledelse sigter på at forberede en organisation på 
indefra eller udefra kommende forandringer. ROI på 
forandringsledelse er, at få medarbejderne så hurtigt som muligt 
med ombord så de kan præstere i den nye måde at arbejde på

Adfærdsdesign

”Organisationer anvender adfærdsdesign, når de 
ønsker at fremme en bestemt adfærd hos deres 
medarbejdere. Adfærdsdesign er en tværfaglig 
tilgang til at påvirke menneskets adfærd, som tager 
udgangspunkt i den videnskabelige viden vi har om 
menneskets adfærd”

Læringsprincipper

Læringsprincipper anvendes til at designe effektive 
læringsforløb og tager hensyn til forskellige 
læringsstile, kompetenceniveauer og 
læringsmetoder”



Udfordringer i mange projekter 

• Forandringsledelse er ofte begrænset til go-live undervisning og kommunikation 

• Forandringsledelse er ofte givet et lavt budget

• Der mangler en struktureret og systematisk tilgang til forandringsledelse

• Der mangler dedikerede ressourcer til at fokusere på forandringsledelse

• Dit projekt er i konkurrence med mange andre budskab og aktiviteter

• Manglende ledelsesmæssig opbakning



Hvilke udfordringer møder du oftest i implementering af it-sikkerhedsprojekter?



Prosci undersøgelser viser, at der er en direkte 
sammenhæng mellem projektets succesrater og 
effektiv forandringsledelse

Projekter med ”excellent” 
forandringsledelse er 6x

mere tilbøjelige til at opnå projektets mål end dem 
med ”poor” forandringsledelse



En struktureret, agil og kreativ tilgang til forandringsledelse giver de bedste 
resultater

Fa
se

r Planlægning OpfølgningEksekvering

Forbered forandringen – mobiserer organisationen Ledelse, involvering, kommunikation, undervisning & 
organisering

”Forankringsledelse” – opnå resultaterne 
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Kommunikationsplan

Plan for undervisning og udførelse

Involvering af ledere, superbrugere, ambassadører, eksperter 

Forandringsledelsesplan

Interessentanalyse

Paratheds- og påvirkningsanalyse

Forandringsledelses KPIer Opfølgning på forandrings KPI’er

Mapning af processer, organisationsdesign, governance og roller

Plan for involvering

Modning af governance, organisation og roller 



Start med begyndelsen

Skab et klima

for forandring

Engager og klargør

organisationen

Implementer og

oprethold forandringen

Etabler en 
oplevelse af 

nødvendighed

Form en
stærk

koalition

Skab en
vision og
strategi

Kommuniker
visionen

Giv ansvar og
kompetencer

Gå efter de
kortsigtede

sejre

Konsolider
gevinster og
skab mere
forandring

Understøt en
ny kultur

Kilde: Dr. John Kotter , ”The 8-Step Process for Leading Change”

1 2 3 4 5 6 7 8



Definer den ønskede adfærd

Mål 

Fokusområder

ønsket adfærd

M

Hvad er strategien – som I gerne vil opnå?

Hvilke pejlemærker har I i forhold til at opnå strategien?

Hvilken konkret adfærd 
kræver strategien?



Definer den ønskede adfærd (informationssikkerhedseksempel)
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Vi ønsker en bedre sikkerhed 
omkring anvendelse af laptops

Laptop må ikke forlades ulåst Forsvar mod phishing Bedre password sikkerhed

Skærmen skal låses når laptop
forlades

Screensaver skal anvendes med 
password

Brugere skal kunne identificere en 
phising email

Brugere skal indrapportere phishing 
emails når de opdages

Antallet af brugere der klikke på 
phisings emails skal under 5%

Password genanvendes ikke på tværs 
af systemer

Der anvendes komplekse passwords

Passwords skrives ikke ned

Vi fremhæver en kollega der har 
været god til altid at huske det – og 

laver en event ud af det.

Vi viser hvor meget bedre vi er 
blevet og fremhæver en afdeling 

som de bedste.

Vi lader vores direktør fortælle om 
hvordan han ændrede adfærd på en 

intern video.



Hvem samarbejder du med omkring sikkerhedskulturen?



System 1

10 000€

● Hurtigt
● Ubevidst
● Automatisk
● Hverdagsbeslutninger
● Risiko for fejl 

System 2
● Langsom
● Bevidst
● Anstrengende
● Komplekse beslutninger
● Pålideligt

Overvej om du taler til system 1 eller system 2 ? Meget 
forandringskommunikation 

foregår her

Beredskabsplaner
- Ofte skrevet akademisk og lange

Men skal bruges i krisesituationer
Hvor 7 bullet points kan være for meget!

Kilde: Daniel Kahneman, ”Thinking fast and slow”



21

Moment of Power 

Nemhed trumfer alt

Konsistens 

Defaults 

Feedback 

Social Proof 

Personligt 

Reciprocitet 

Scarcity 

'Hvornår' er ofte væsentligere end 'hvad' 

'Vi gør det, som er nemt' 

'Vi gør, hvad vi forpligter os til' 

'Vi går ofte med de prædefinerede valg' 

'Vi har brug for hjælp til at vide, om vi gør det rigtigt' 

'Vi gør som de andre' 

'Vi reagerer på personlig kommunikation' 

'Vi giver til dem, der giver til os' 

'Vi vil have, det vi ikke kan få' 

'Tab motiverer mere end gevinster' Loss aversion 

Kommunikation

Timing

Procesdesign

Eksempler på adfærdsprincipper:



KAFFEPAUSE
- 10 minutter

”Hvilke reelle forandringer har jeg været med 
til at implementere med success?”

Meld ind på chatten



#techforpeople

1
2
3

We believe in Technology 

with strong Human values.

We make sure we bring all client’s employees

on board for the transformation journey.

We care about our people and offer them 

a workplace that fuels learning, innovation and wellbeing.

4,000
Certifications targeted

for 2019

75%
of our projects are Digital

glassdoor
4,1

KAFFEPAUSE – 9 MINUTTER



Devoteam Danmark – en del af Devoteam Gruppen  

7.600
Ansatte

Hos Devoteam har vi siden 1978 brugt digital teknologi til at skabe fremgang til 
virksomheder og organisationer i det danske samfund 

18
Lande

762M €
Omsætning i 2019

+200
Konsulenter i Danmark 
- København & Aarhus

+12
års gns. konsulent-
erfaring

+1.000
Kunder

Rådgivning og 

managementkonsulentydelser inden for 

digitalisering og it Digital forretningsudvikling
Øge konkurrenceevnen og effektiviteten i 
virksomheder gennem digitalisering

Transformation
Styre digitale forbedringsprojekter sikkert 
og effektivt frem til realisering og gevinst 

Effektiv it
Øge leverancer, kvalitet og sikkerhed fra 
it – samt reducere omkostninger til it

KAFFEPAUSE – 8 MINUTTER



Hvad rådgiver vi om?

Øge konkurrenceevnen og effektiviteten i 
virksomheder gennem digitalisering

Styre digitale forbedringsprojekter 
sikkert og effektivt frem til realisering og 

gevinst 

Øge leverancer, kvalitet og sikkerhed fra it 
– samt reducere omkostninger til it

Program – og
projektledelse

Anskaffelser
og udbud

Forandrings-
styring

Digital 
forretningsudvikling

Effektiv itTransformation

It-drift, service
& infrastruktur

Sourcing &
Cloud

It-strategi, governance
& organisation

Arkitektur &
udvikling

Risikostyring
& it-sikkerhed

Økonomisk
styring af it

Forretningssystemer 
(ERP, HR, løn, CRM & BI)

IoT, robotter &
automatisering

Digital strategi &
digital innovation

Data-drevet
(Big Data)

Information
Management

Digitalisering
af forretningsmodeller

KAFFEPAUSE – 7 MINUTTER



KUNDER

Digital forretningsudvikling (40%)

Transformation (20%)

Effektiv it (40%)

Privat Sektor 
(50%)

Privat Sektor
(50%)

KAFFEPAUSE – 6 MINUTTER

http://www.kea.dk/da/
http://sportmaster.dk/
http://www.nilfisk.dk/


KAFFEPAUSE
- Vi er tilbage om 5 minutter

”Hvilke reelle forandringer har jeg været med 
til at implementere med success?”

Meld ind på chatten



Hvor er Devoteam anderledes?

International bedste 
praksis – på dansk

Erfarne konsulenter –
ingen pyramide

Uvildighed – altid på 
kundens side

Konkret, anvendelig 
rådgivning i øjenhøjde

Lokal markedsindsigt –
egne undersøgelser

Fokus på digital teknologi 
og nyeste tendenser

Læring og vidensdeling i 
højsæde 

Individuel
kundetilgang

KAFFEPAUSE – 4 MINUTTER



Hvad siger 
kunderne?

Vi har målt vores 
kundetilfredshed 
systematisk siden 1997

”Vi var overraskede over de krav Devoteam stillede, 
men var egentlig ret glade for at blive udfordret – det 
har givet os en stor læring.”

”Vi valgte Devoteam alene ud fra deres gode forståelse 
for vores forretning, og så deres evne til at engagere og 
involvere vores medarbejdere”

”Generelt oplevede jeg konsulenterne fra Devoteam 
som dygtige og engagerede, og de hjalp meget i 
udbudsprocessen. Jeg som projektleder fik stor støtte 
og havde et godt samarbejde med alle konsulenter.”

”Alt i alt har samarbejdet med Devoteam har været 
meget positivt og berigende for resultatet.”

1

2

3

8

7

4

5

6

2000 2017

Fremragende

Ikke tilfreds

90% 
AF VORES KUNDER VIL ANBEFALE OS TIL 
ANDRE…

KAFFEPAUSE – 3 MINUTTER



Vidste du,
at medarbejderne i Devoteam selv 
kan vælge deres personaleleder?
- og at de må skifte en gang om året?

KAFFEPAUSE – 2 MINUTTER



KAFFEPAUSE
- Vi starter igen om 1 minut

”Hvilke reelle forandringer har jeg været med 
til at implementere med success?”

Meld ind på chatten



Cyber- og 
informationssikkerhed
som forandringsprojekt



ISO 27001 er et forandringsprojekt
Visualiseret i syv discipliner

Ambitioner og målsætning



“If more information 
was the answer, then 
we'd all be billionaires 
with perfect abs.”

AWARENESS



Politikker – awareness – adfærdsdesign – compliance - kultur

Skal vi kende 
alle reglerne?

Awareness kan 
guide os hvor 
det giver mening

Tilføj eller fjern 
friktion for at 
ændre adfærd

Opfølgning, 
konsekvens og 
feedback hjælper

Kultur er kraftigt
adfærdsregulerende
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Øvelser



Refleksionsøvelse: Svar på spørgsmålene for et af dine projekter

1. Hvorfor skal forandringen igangsættes (Risiko, Compliance eller gevinster)?

2. Hvordan ser den ønskede adfærd / ændring ud?

3. Hvilke barrierer er der i dag for at udvise den ønskede adfærd?

4. Hvilke metoder vil du anvende for at ændre adfærd eller udvikle kompetencer? 

Sætter disse spørgsmål nogle tanker i gang?

Skriv til os i chatten.
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Adfærdsdesign starter med at gå på opdagelse

Identificer 
problemer

OPDAG
Friktioner for 

adfærd

IDENTIFICER 
Tematisering
af indsigter

BYG
Potentielle
løsninger

AFPRØV 
Effektfulde
løsninger

Kilde: The design Council



Pas på med at konkludere for tidligt

1. Tag udgangspunkt i risikovurderingen – hvor vigtigt er det?

2. Kan du løse problemet uden at involvere brugerne?

3. Hvilke andre forandringer konkurrerer du med?

4. Er du sikker på at det er et problem?

5. Lav et feltstudie.

6. Beskriv den ønskede adfærd.

7. Nedbryd adfærden i konkrete handlinger som du kan påvirke og måle.

8. Prøv det, justér, implementér og mål resultaterne.

9. Giv feedback.

Beslutning

Friktion?

Adfærd?

Vigtigt?



Forudsætninger for implementering

Vilje og lyst

Ressourcer

Viden og kompetencer



Security by Design – i stedet for forandring

I stedet for at… Så kunne vi…

Bede brugere om at skifte passwords tit

Træne alle medarbejdere i at spotte phishing mails

Huske brugere på at låse deres skærm

Indføre to-faktor autentifikation

Sætte et filter op så de ikke modtager phishing mails

Sætte screensaver på som standard

Instruere brugere i at slette persondata Slette automatisk efter placering, dato eller kategori

… …



Gode spørgsmål at stille sig selv til når du vil lave forandringer?

NEJ

Eksempel:
• Pauseskærm efter 5 

minutter
• Virusprogrammer
• Phishing filtrere

JA

Minimal risiko
Vi kan løse problemet

Høj risiko
eller
høj 
ROI

Værktøj:
• Brug trekant-øvelsen til 

at strukturere dit svar

JA

NEJ

Identificere barrierer ved undersøge:
• Interview
• Observere
• Desk research / brug data
• Prototype

Hvorfor skal 
forandringen
igangsættes?

(risiko
vurdering)

Hvordan ser den 
ønskede adfærd /

ændring ud

Skal der laves 
en forandrings-

ledelsesindsats for 
at implementere

ændringen?

Er den ønskede 
ændring indenfor 
medarbejderens 

kerneopgaver

Hvilke barriere er 
der i dag for at 

udvise den 
ønskede adfærd?

Initiativet kan 
implementeres 
ved opsætning 

centralt

Hvilke barriere er 
der i dag for at 

udvise den 
ønskede adfærd?

Stop 
forandringen



Hvorfor tror du ikke at det vil lykkes?

GENNEMFØR ET PRÆ-MORTEM



OPGAVE
1. Udvælg en forandring
2. Præ-mortem på forandringen

3. Chatten: Hvad går galt?



Devoteams tilgang til adfærdsdesign i informationssikkerhed
- et eksempel

BAGGRUND, UDGANGSPUNKT 
OG FORANDRING

Projektgrundlag Gennemførelse af 
planlagt aktivitet

Rapport
Opfølgende aktivitet

FELTSTUDIE, MØNSTRE OG 
DESIGN AF PROTOTYPER

EKSEKVERING AF AKTIVITETER MÅLING, OPFØLGNING OG LÆRING

• Gennemførelse af 

• Felstudie

• Desk research

• Interviews

• Identifikation af mønstre

• Idégenerering

• Design af prototyper

• Test

• Valg af tilgang

• Forberedelse af aktivitet

• Involvering af interessenter i 
aktiviteten

• Produktion af materiale og 
klargøring af aktivitet.

• Eksekvering

• Måling

• Feedback

• Måling af effekt på adfærd

• Opfølgning på udvalgte 
interessenter

• Rapport med indsatser,  
resultater og udbytte

• Opfølgende aktivitet med 
præsentation af resultater

• Baggrund for opgaven

• Krav og forventninger

• Historik

• Udgangspunkt

• Kultur

• Ønsket forandring

• Hypoteser

• Friktioner

• Ønsket udbytte

STYRING

2STEP 3STEP 4STEP1STEP

Møde

WorkshopsWorkshops Workshops Workshops

Møde Møde

Feltstudie
Datadrevet tilgang
Prototyper
Valgt metode

MødeMøde
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Refleksion



Frederik Helweg-Larsen

Expert Director, Risk & Security

fhl@devoteam.com

T : +45 4057 6828

Tak for i dag

Mette Refsgaard

Principal, Learning and Change

mette.refsgaard@devoteam.com

T : +45 2714 6102



Boganbefaling



Boganbefaling



Boganbefaling



Boganbefaling


