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Indledning 
Social Engineering udgør en alvorlig trussel mod 
dansk konkurrenceevne. Skærpet fokus på sikker-
hed i danske SMVer er vitalt på et globalt marked 
præget af skarp konkurrence. SMVerne skal kunne 
beskytte sig mod forretningstruende angreb, der 
lænser virksomheden for værdier i form af paten-
ter, viden, penge, kunder m.v.  

I takt med den øgede digitalisering er den enkelte 
medarbejder blevet en vital del af en virksomheds 
værn, og derfor er det tilsvarende blevet vigtigere 
at arbejde med medarbejderens sikkerhedsbe-
vidsthed og forståelse for egen rolle og ansvar.  

Der er i dag en mangel på praktisk orienteret ud-
dannelse direkte målrettet medarbejdere i danske 
SMVer, som kan hjælpe virksomheder med at fo-
rebygge, identificere og håndtere forsøg på svin-
del og cyberkriminalitet.   

Projektets langsigtede formål er at bidrage til at 
styrke dansk konkurrenceevne gennem uddan-
nelse af medarbejdere i SMVerne. Dette ved at 
udvikle og udbrede et digitalt læringsværktøj mål-
rettet netop medarbejderne. Værktøjets lærings-
mål er, at ”Medarbejderen ved, hvordan denne 
bør reagere på social engineering-angreb (både 
ift. at forebygge og hvis et muligt angreb identifi-
ceres)”. Dette opnås, dels ved at medarbejderen 
opnår forståelse for egen rolle som en del af virk-
somhedens sikkerhed og hvordan denne kan bi-
drage til at forhindre angreb, dels ved at medar-
bejderen kan identificere forsøg på social engine-
ering-angreb.  

CERTA er projektejer og har stået for projektle-
delse, udvikling af didaktisk strategi, værktøjets 
formater og faglige indhold. Dette med sparring 
og rådgivning fra en kreds af eksperter indenfor 
it-sikkerhed, fysisk sikkerhed, digital læring og 
nudging. Følgende parter er repræsenteret i ek-
spert- og rådgivningskredsen: Virksomhedsrådet 
for IT-Sikkerhed, DI, SMV Danmark, IDA, CBS, Rå-
det for Digital Sikkerhed, Composing A/S, Artefakt 
Kommunikation, SkrivKlart samt selvstændige 

sikkerhedseksperter med tilknytning til CERTA. Ek-
sperternes rolle har været at sikre kvalitet og rele-
vans, samt at sikre projektets forankring via de 
netværk og institutioner, de repræsenterer.  

Teknisk er spillet udviklet i samarbejde med app-
bureauet SpringFeed, det grafiske univers er skabt 
af illustrator Jon Kabell, og vi har samarbejdet 
med onlinebureauet AdResult om målrettet online 
annoncering.   

Hertil kommer at vi har holdt møder med teamet 
for Digital Sikkerhed under Erhvervsstyrelsen mhp. 
at sikre en komplimenterende indsats.  

Aktiviteter og Leverancer 
Hvilke konkrete aktiviteter og leverancer har der 
været i projektet? Har der været afholdt kurser, 
workshops eller konferencer, er der udgivet rap-
porter, er der udviklet redskaber, hjemmesider, 
værktøjer eller andre konkrete leverancer? 
 
For at indfri projektets formål har vi udviklet og lan-
ceret appen SikkerKollega – lad dig ikke narre, som 
er et læringsspil om sikkerhed, og hjemmesiden 
www.sikkerkollega.dk. Appen kan hentes til iPhone 
og Android eller åbnes som en webbaseret app i en 
almindelig internetbrowser.  
 
Sikkerkollega.dk præsenterer værktøjet, der findes 
svar på FAQ og information om CERTA og Industri-
ens. Hjemmesiden har desuden en underside sær-
ligt målrettet ledere, der ønsker at arbejde aktivt 
med SikkerKollega i deres virksomhed. Denne side 
indeholder information, inspiration og konkrete 
øvelsesmaterialer samt eksterne links til andre gra-
tis værktøjer med relevans for målgruppen. 
 
SikkerKollega har en lille samling af prominente an-
befalere, der figurerer på SikkerKollega.dk og som 
aktivt bidrager til at udbrede kendskabet til Sikker-
Kollega til deres medlems- og kundekredse via 
egne kanaler, herunder nyhedsbreve og sociale 
medier. Anbefalerne inkluderer SMV Danmark, Rå-
det for Digital Sikkerhed, Virksomhedsrådet for It-
Sikkerhed og Tryg Forsikring.  
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CERTA har desuden præsenteret SikkerKollega ved 
møder og konferencer, herunder hos Industriens 
Fond (4/4-19), Dansk Industri (4/5-19) og SMV 
Danmark (efteråret 2019).  
 
Læringsspillet SikkerKollega er målrettet medarbej-
dere i danske virksomheder, da de spiller en vigtig 
rolle ift. opretholdelse af en virksomheds sikkerhed 
og dermed at sikring af konkurrenceevne. Hertil 
kommer et særskilt fokus på ledere i online annon-
cering og på www.sikkerkollega.dk pga. deres nøg-
leposition ift. udbredelse, hvor de dels kan vise at 
sikkerhed er prioritet gennem eget adfærdsmøn-
ster og ved at give mulighed for at bruge arbejdstid 
på uddannelse med SikkerKollega. Onlineannonce-
ring på sociale medier har været målrettet forskel-
lige målgrupper. Ud af de flere end 8000 besø-
gende på hjemmesiden antages det, at minimum 
550 af disse er ledere, da de er dirigeret direkte til 
undersiden for ledere via klik på annoncer specifikt 
målrettet ledere (som vha. segmentering på Face-
book og LinkedIn kun vises til personer med en så-
dan titel).  
 
Læringsspillet SikkerKollega er tilgængeligt på 
både dansk og engelsk pga. den danske arbejds-
styrkes internationale karakter.  
 
1851 brugere har tilgået SikkerKollega-spillet via 
hjemmesiden eller som app.  
 
Se desuden vedlagte bilag med M&E skema med 
resultater for flere deltaljer. Vi gør opmærksom på, 
at SikkerKollega blev lanceret knap fire måneder 
senere end forventet, da vi opstillede M&E målene. 
Værktøjet har således kun har været tilgængeligt i 
cirka to måneder på nuværende tidspunkt. En af-
sluttende opgørelse på de beskrevne indikationer 
leveres til Industriens Fond i december 2019.  

Effekt 
SikkerKollega er endnu under udbredelse, hvorfor 
det er for tidligt at konkludere noget om effekten.  
I en spørgeskemaundersøgelse gennemført i test-
fasen tilkendegav samtlige respondenter at Sikker-
Kollega i høj eller nogen grad var relevant for dem. 
80 procent tilkendegav at have lært noget nyt, 
mens 60 procent havde lært noget, der ville få dem 
til at agere anderledes i deres hverdag. 90 procent 

af testpersonerne ville anbefale SikkerKollega til en 
kollega.  
 
Positive kommentarer på sociale medier og i App 
Store/Google Play indikerer at brugere har opnået 
stort udbytte at SikkerKollega i overensstemmelse 
med respondenterne i spørgeskemaundersøgel-
sen. 

Forankring og Formidling 
I overensstemmelse med vores formidlingsplan (se 
bilag), har vores formidlingsaktiviteter inkluderet 
udsendelse af pressemeddelelse i forbindelse med 
bevilling og lancering, målrettede onlinekampag-
ner på sociale medier (Facebook og LinkedIn) og en 
landsdækkende GoCard-kampagne, hvor 66.000 
fysiske postkort blev omdelt til 540 lokaliteter i lø-
bet af to uger (med et fint aftræk på 74% dvs. i alt 
49.000 kort kom i omløb). Vi har desuden udsendt 
350 direct mails til repræsentanter for lokale er-
hvervsråd og relevante modtagere i Certas net-
værk. Læringsappen SikkerKollega er blevet be-
skrevet i 13 artikler i lokale og branchespecifikke 
aviser og nyhedsbreve. Hertil kommer opslag fra 
virksomheder og privatpersoner på sociale medier, 
der har fået betydelig og positiv opmærksomhed. 
Da projektets værktøj er digitalt, er denne type for-
midling særligt effektiv. Hertil kommer det strate-
giske netværksarbejde (beskrevet ovenfor), hvor 
centrale aktører bidrager til forankring af projektet 
gennem egne netværk.  
 
Læringsspillet har indbyggede funktioner, der op-
fordrer brugeren til (og gør det let) at dele egne 
resultater og dermed være med til at sprede bud-
skabet. 
 
Tredjepartskommunikation har fokuseret på foran-
kring via oplysning og involvering, så deltagere i 
projektets ekspertgruppe og andre nøglepersoner 
bidrager til at sikre forankring bredt og fremadret-
tet. Denne kreds er beskrevet ovenfor under ”pro-
jektets partnere”.  
 
I efteråret 2019 vil CERTA præsentere SikkerKollega 
på minimum ét morgenmøde i samarbejde med 
SMV Danmark. Vi er desuden fortsat i løbende kon-
takt med andre potentielle partnere om videre 
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udbredelse af SikkerKollega, herunder Virksom-
hedsrådet for It-Sikkerhed.  
 
Links til SikkerKollega fastgøres desuden på CER-
TAS hjemmeside og sociale medier samt på Indu-
striens Fonds kommunikative platforme. CERTA 
fortsætter med at distribuere fysiske materialer 
(postkort), der gør reklame for SikkerKollega ved 
sikkerhedsrelevante events.  
 
App-spillet og hjemmesiden SikkerKollega er gratis 
og er frit tilgængeligt og vedligeholdes teknisk 
frem til udgangen af april måned 2020. Produktet 
er open source og kan stilles til rådighed til virk-
somheder, som måtte være interesserede i at købe 
en designløsning tilpasset den enkelte virksomhed. 
Ultimo 2019 fremsender CERTA en status for pro-
jektet og dets udbredelse. På baggrund af status fra 
CERTA ultimo 2019 bør det overvejes, hvad der 
fremadrettet skal ske med løsningen.  
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