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STIL: Professionalisering af projektarbejde og understøttelse af 

nye teamstrukturer i styrelsen ved hjælp af obligatorisk 

produktejeruddannelse (1/2) 

Styrelsen for It og Læring i Undervisningsministeriet har været på en rejse væk fra et internt rationale om at være statslig it-leverandør og 

hen imod en moderne, serviceminded styrelse. I takt med at styrelsen systematisk har ændret organiseringen af opgaveløsningen i teams, 

er man også gradvist gået væk fra en it-styringstilgang baseret på ”én mand, ét system”, der opleves som en sårbar og usmidig 

konstruktion. En hovedsageligt selvudviklet og obligatorisk produktejeruddannelse understøtter den nye teambaserede struktur, giver 

medarbejdere konkrete værktøjer til at indgå i teams og bygger bro mellem forretningen og it. 

BAGGRUND OG FORMÅL 

Styrelsen for It og Læring arbejder systematisk med at 

transformere måden at arbejde på i organisationen fra ”én 

mand, ét system”-tilgangen til en moderne teambaseret 

projekttilgang. Formålet har været at understøtte en 

gennemgribende transition i måden at samarbejde på, sikre 

intern mobilitet i organisationen og tiltrække og fastholde 

dygtige systemforvaltere og projektledere.  

Derfor har STIL siden januar 2014 arbejdet på at tilrettelægge 

et kompetencegivende uddannelsesforløb målrettet 

eksisterende og kommende produktejere (produkter dækker i 

denne sammenhæng typisk over it-systemer). Det har været 

ledelsens ønske med uddannelsen at skabe en fælles 

forståelsesramme for produktejernes nye rolle og på den 

måde skabe tryghed omkring varetagelsen af rollen. 

Ligeledes har forventningen om faglige synergier og 

videndeling produktejerne imellem været en væsentlig  

bevæggrund for den fælles uddannelse.  

INDSATSEN KORT FORTALT 

For at realisere ovenstående formål, organiseredes 

produktejeruddannelsen i fire moduler, omhandlende 1) 

STILs rolle i Undervisningsministeriet, 2) projektledelse i 

STIL, 3) produktunderstøttelse og 4) kommunikation (se figur 

på s. 2 for overblik over modulerne). Indholdet af modulerne 

blev afstemt efter, hvad en tværgående arbejdsgruppe og 

styrelsens produktchefer anså som særligt væsentligt at 

fokusere på. Uddannelsen stod dog ikke alene men 

suppleredes af udførlige rollebeskrivelser, kontorstrategier og 

individuelle udviklingssamtaler. 

RESULTATER 

Opkvalificeringen af medarbejdere inden for uddannelses fire 

hovedområder er hele forudsætningen for en velfungerende 

teamstruktur med ensartede snitflader op imod forretningen. 

Der er således tale om et bredt strategisk kompetenceløft, 

der understøtter en revideret organisering af 

opgaveløsningen i STIL og gør såvel den enkelte produktejer 

som STIL generelt mindre sårbar ift. omorganiseringer eller 

udfasninger af produkter.  

En større smidighed i STIL og en ”fladere struktur” har 

betydet, at medarbejdere bedre kan bevæge sig rundt 

mellem projekter og produkter i organisationen. Således har 

STIL nemmere ved at fastholde medarbejdere end tidligere, 

ligesom rollen som produktejer er appellerende for potentielle 

jobkandidater til projektlederstillinger i organisationen.  

TRE LÆRINGSPUNKTER 

1. Ledelsesopbakning er 

altafgørende i udviklingen af et 

skræddersyet kompetence-

udviklingsforløb. Sørg for, at 

direktionens medlemmer alle er 

ombord i forløbet, og at der i 

direktionen findes én konkret 

sponsor, der driver initiativet 

2. Forankringen af ny læring 

hjælpes på vej af individuelle 

meningsdannere (såsom interne 

instruktører), og ved at lokale 

ledere deltager i den 

efterfølgende dialog 

3. Det kræver meget af 

organisationen selv at skulle 

organisere og afvikle 

uddannelsesforløb, men 

ulemperne mere end opvejes af 

instruktørers egen læring, dag-til-

dag sparring mellem instruktører, 

lokale meningsdannere m.fl.  
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» Kontaktperson: Vicedirektør Aino Olsen, 
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STIL: Professionalisering af projektarbejde og understøttelse af 

nye teamstrukturer i styrelsen ved hjælp af obligatorisk 

produktejeruddannelse (2/2) 

FREMGANGSMÅDE  

I forbindelse med tilrettelæggelsen af produktejeruddannelsen er der nedsat en 

arbejdsgruppe bestående af fem produktejere fra fire produktkontorer, der spænder på 

tværs af STIL’s it-systemer på undervisningsområdet (eksempelvis 

Uddannelsesguiden, Optagelse.dk og UNI-LOGIN). Den tværgående arbejdsgruppe 

havde til opgave at sammensætte et samlet uddannelsesforløb, som var dækkende for 

alle produktejere, uanset hvilket system de havde ansvar for. 

Udvikling og afvikling af første uddannelsesforløb tog sammenlagt 18 måneder fra 

januar 2013 til juni 2015. Nedenstående tidslinje opsummerer processen:  

• Idé og analysefase. Forarbejde ved hjælp af interviews og workshops samt kobling 

til organisationens overordnede strategi. Fase 1 tog cirka tre måneder at 

gennemføre 

• Anskaffelsesfase. Detaljeret tilrettelæggelse af modul 1-4. Fase 2 tog cirka otte 

måneder at gennemføre 

• Gennemførelsesfase. Gennemførelse af undervisningsforløb for modul 1-4. Der er 

for hvert modul afsat to til tre dage over et halvt år 

• Realiseringsfase. Opfølgning og forankring af uddannelsesforløbet i enkelte 

produktkontorer og på tværs af disse. Fase 4 tog cirka seks måneder at 

gennemføre.  

Modul 1 og 2 er drevet af STIL selv, mens Modul 3 og 4 har krævet ekstern bistand. 

STIL har etableret interne test- og forretningsnetværk, som samler folk med forskellige 

professionelle kompetencer i faglige netværk for at forankre ny læring fra 

uddannelsesforløb og udvikle konkrete produkter til understøttelse af 

forretningsprocesser. Således har det været en ledelsesmæssig beslutning 

hovedsageligt at udvikle og drive modulerne selv med ekstern bistand fokuseret på at 

komme i gang. STIL udbyder i efteråret 2018 en tilpasset version af den oprindelige 

produktejeruddannelse for nye produktejere i organisationen. 

Produktejeruddannelsen finansieres delvist af kompetencefondsmidler overført til UVM, 

via egenfinansiering fra produktkontorerne selv og endeligt gennem ”Fonden til 

udvikling af Statens Arbejdspladser” (FUSA) via Kompetencesekretariatet.  

 

 

 

ERFARINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

• Produktejeruddannelsens fire moduler (se nedenstående figur) står ikke 

alene i STIL. Uddannelsen betragtes som en ”basisuddannelse”, som 

komplementeres af værktøjer som rollebeskrivelser, kontorstrategier, MUS-

samtaler og individuelle udviklingsforløb 

• STIL er ansvarlig for omkring 69 produkter, hvoraf nogle er store og tunge 

produkter (systemer) og andre meget små. Således er enkelte af de store 

produkter tilknyttet én produktejer og en række ”produktmedarbejdere”, mens 

andre kun har en overordnet produktejer, der står for hovedparten af 

opgaverne. Gruppen af produktejere udgør en meget heterogen gruppe med 

forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Nogle produktejere identificerer 

sig primært med det faglige indhold i produkterne og sørger for, at data 

leveres i overensstemmelse med love i aftalt kvalitet til rette system, mens 

andres primære fokus er produktets teknologiske setup. Fælles for gruppen 

af produktejere er imidlertid et meget stort domænekendskab 

• Det er STILs opfattelse, at man ikke bør underkende de forandrings- og 

tidsmæssige implikationer i at italesætte og definere en ny rolle i 

organisationen som produktejer. Det tager lang tid og kræver ledelsesmæssig 

opbakning og kommunikation 

• Endvidere finder styrelsen det afgørende, at man fra starten undersøger og 

afklarer it-understøttelsen af                            

kursusvalg. Afklaring af, hvad              

der kan gøres i egne                            

programmer, og hvad der             

ikke kan, er central viden                                

i forhold til organisering og         

afvikling af uddannelses-                              

forløbene.  

 

 Modulerne tilrettelægges fortløbende, og figuren er derfor vejledende 


