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ISO 27001 
Sund fornuft som skal udleves I praksis 
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Design af workshops 
Disposition af tid 
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20 min 

20 min 

60 min 

20 min 

Velkomst, præsentation og CASE fra Stat/Kommune/Region. 

Dialog om mål og formål, definition af begreber og beskrivelse af opgave.  

To grupper fremlægger deres opgaveløsninger. Opsamling og afslutning. 

Grupperne arbejder selvstændig med den opgave de er blevet stillet under 
vejledning fra underviseren.  
Der arbejdes kreativt ud fra de konkrete krav der er stillet til opgavens løsning. 
To grupper udvælges på baggrund af deres originalitet og indbyrdes 
forskellighed. 



Hvad er formålet med Awareness? 
Awareness og uddannelse: Medarbejderen som firewall 

• Hvad siger forskningen om sammenhængen mellem information, viden og adfærd? 

• Hvad er formålet med at uddanne brugerne? 

• Hvilken effekt forventer I? 

• Sæt mål for jeres kampagner. 

• Hvordan måler I effekten? 

• Gør det let at gøre det rigtigt! 
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Fra information til adfærdsændring 
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Information Formidling Ny adfærd 
Værdi 

Lethed 

Interesse 

Budskab Opfattelse 



Opgave 
Awareness og uddannelse: Medarbejderen som firewall 

• Udarbejd en specifik awareness aktivitet. 

• Én adfærd som I ønsker at ændre. 

• Der er valgfrit tema og tilgang. 

• Opgaveløsningen skal kunne præsenteres for resten                                                             

af holdet på 5 minutter. 

• Krav til opgaveløsningen: 

• Formål med aktiviteten 

• Målgruppe 

• Mål – og hvordan de måles 

• Anvendelse af medier 
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ANBEFALET LÆSNING: 
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Anvendelighed 

Enkelhed 

Helhed 

Kobling 

Balance 

Forandring 

Puls 

Generelle budskaber 

Vi tilstræber altid at 
forenkle det 
komplekse og 
kommunikere på 
modtagerens 
præmisser. 

Vi efterlader aldrig vores 
kunder med en leverance 
uden at sikre os at 
effekten er langvarig. 

Vi træder altid et  
skridt tilbage fra den 
konkrete opgave og  
ser på den større 
sammenhæng. 

Vi sørger for at enhver 
leverance hænger sammen 
med eksisterende processer 
og værktøjer. Ingen 
parallelle eller isolerede 
løsninger. 

Vi hjælper vores kunder 
med at finde et passende 
og afbalanceret 
sikkerhedsniveau. 

Vi måler vores resultater 
ud fra den forandring vi 
skaber. 

Vi vurderer altid om 
vores løsninger er 
levedygtige på længere 
sigt. 
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