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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. 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTABOKS 

» Organisation: Styrelsen for It og Læring (STIL) 

» Målgruppe: Medarbejdere (ca. 80) 

» Kompetenceområder: It-governance, digital 

ledelse 

» Kontaktperson: Vicedirektør Aino Olsen, 

aino.olsen@stil.dk 
 

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 

mMåadke esk thabee  Difftrygheedre omncekring.  varetagelsen af rollen. 

paLigeledesconsul tiharng .cforomventningen  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 

. Forankringen af ny læring 

hjælpes på vej af individuelle 

meningsdannere (såsom interne 

instruktører), og ved at lokale 

ledere deltager i den 

efterfølgende dialog 

. 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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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                            

            

                          

           

                              

       

                             

Modulerne tilrettelægges fortløbende, og figuren er derfor vejledende 

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.  
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STAR CITY: Hurtigere udvikling af it-systemer på beskæftigelses-

området ved at samle it-specialister fra private leverandører og 

medarbejdere i STAR (1/2) 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering arbejder inden for et politisk område, der over de sidste år har været igennem en 

gennemgribende reformbølge. Det har derfor været nødvendigt at etablere et organisatorisk setup, der samler og opbygger de rette 

kompetencer og rammer for at muliggøre en langt hurtigere leverance af den nødvendige it-udvikling, der både understøtter de politiske 

reformer og tager hensyn til de øvrige systmer i kommuner, A-kasser og jobcentre. Samlingen af fire it-udviklingsleverandører, én 

leverandør af systemforvaltning, og forretningsindsigt og projektlederkompetencer i STAR City har vist sig at være svaret – og et effektivt 

svar på en velkendt udfordring med at bringe ”time-to-market” ned på systemudviklingsarbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FAKTABOKS 

» Organisation: Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering, STAR City 

» Målgruppe: Ledere og medarbejdere (ca. 80) 

» Kompetenceområder: It-udvikling, it-

projektledelse og systemforvaltning 

» Kontaktperson: Mette Jørgensen, digitalise-

ringschef, Digitalisering og Support, mej@star.dk 

BAGGRUND OG FORMÅL 

Beskæftigelsesområdet har oplevet en voksende politisk 

reformvilje de seneste mange år, som har medført nye krav til 

hurtig udvikling og opdatering af it-systemer, der er 

velintegrerede med kommunale systemer og A-kasser.  

STARs udfordring har således været at møde politiske krav 

om hurtigere levering på it-udviklingsarbejde i et marked, 

hvor it-udviklingsspecialister er både dyre og en mangelvare. 

Derfor har STAR etableret STAR City, som er et fleksibelt 

samarbejde mellem STAR og en række forskellige it-

leverandører. It-leverandørerne leverer de nødvendige 

kompetencer såsom programmering, kodning, UX eller 

metode i agil udvikling, hvilket er en udfordring at tiltrække 

eller fastholde som myndighed. 

                                  

Leverandører og STAR arbejder side om side, og ved hjælp 

af agile metoder er det muligt at levere de it-leverancer, der 

skal til for at skabe værdi for forretning og slutbrugere langt 

hurtigere end ellers. 

INDSATSEN KORT FORTALT 

STAR City samler fire it-udviklingsleverandører, én 

systemforvalter og STARs egne medarbejdere under ét tag, 

hvor den digitale udvikling og implementering af 

forretningssystemer, der understøtter beskæftigelses-

indsatsen på landsplan (Jobnet, Jobnet for arbejdsgivere, 

Jobnet for jobkonsulenter mv.), varetages.  

STAR anvender en ekstern projektlederuddannelse og 

Beskæftigelsesministeriets egne uddannelsesprogrammer for 

at træne medarbejdere til at indgå i dette udviklingsarbejde, 

hvor man typisk skal kunne agere i agile it-udviklingsmiljøer.  

RESULTATER 

Modellen betyder, at STAR har adgang til præcis de it-

kompetencer, de har brug for alt efter, hvilke it-opgaver og 

forretningskrav der stilles ift. de mange parallelle 

udviklingsaktiviteter. I kombination med on-the-job læring og 

formel projektlederuddannelse er dette forudsætninger for at 

kunne levere nye it-systemopdateringer inden for en 9-

måneders periode (3x3 måneder) og således møde politiske 

krav til hurtig eksekvering.  

TRE LÆRINGSPUNKTER 

 

1. Tænk stort, men start i det små 

med et par projekter for at 

etablere en grundlæggende agil 

udviklingsmodel, der virker. 

Skaler hurtigt, hvis volumen 

tillader det 

2. Der er behov for at udarbejde en 

systematisk uddannelsesplan 

tidligt i ethvert transformations-

forløb på lige fod med proces-

planlægning. Dertil hører at 

uddanne til behovet i morgen (to-

be) og ikke antage, at gamle 

roller virker 1-1 i et nyt 

organisatorisk setup (as-is) 

3. Sørg for at være datadreven i 

monitorering af relevante KPI’er 

som trivsel, fejl, eksekvering mv. 

Husk særligt nulpunktsmålinger 

for at kunne analysere effekt og 

udvikling i centrale KPIer over tid. 
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STAR CITY: Hurtigere udvikling af it-systemer på beskæftigelses-

området ved at samle it-specialister fra private leverandører og 

medarbejdere i STAR (2/2) 

FREMGANGSMÅDE 

Etableringen af STAR City er forløbet over tre overordnede faser, der i forskellig grad har 

krævet tid og ressourcer. De er:  

1. Fastlæggelse af leverancemodel. Inden udarbejdelse af udbudsmateriale udviklede STAR

en ny leverancemodel bl.a. baseret på co-location af leverandørerne. Målet med

leverancemodellen var bl.a. at tilgodese behovet for at kunne reagere hurtigt på reformer, at

skabe effektivitet i udviklingsarbejdet samt at skabe leverancesikkerhed og adgang til

kompetente medarbejder. Leverancemodellen blev fastlagt med udgangspunkt i allerede

høstede erfaringer med agil udvikling og foregik i dialog med aktører på markedet og med

løbende ekstern bistand. Fastlæggelsen af leverancemodellen forløb over ca. et halvt år

2. Gennemførelse af udbud. Udbuddet blev gennemført som to separate men koordinerede

udbud af henholdsvis Udvikling og Systemforvaltning. I udbudsmaterialet og kontrakterne

var der stærkt fokus på et forpligtende samarbejde mellem leverandørerne og på adgang til

kompetencer. Som et led i evalueringen blev der gennemført Code Camps,  hvor udviklings-

leverandørerne løste en konkret case. Disse Code Camps gav STAR mulighed for at evalu-

ere leverandørernes agilitet, tekniske formåen samt evne til samarbejde og kommunikation.

Udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af udbud forløb over ca. ni måneder

3. Etablering og levering. Kontrakten med Systemforvaltningen blev indgået i foråret 2016.

Frem til kontraktindgåelse med udviklingsleverandørerne og indflytning i STAR City i august

2016 havde Systemforvaltningen tid til at forberede STAR City med fx fælles lokaler og

fælles udviklingsmiljøer. Organisationen har således været i gang i halvandet år. Et

bærende element i STAR City er samarbejdet på tværs mellem leverandører, herunder

fortsat udvikling og effektivisering af processer og miljøer.

Den udslagsgivende faktor for organisationens nuværende succes og virke har været 

etableringen af en særskilt kultur i STAR City, der i høj grad er afhængig af den fysiske 

tilstedeværelse af leverandører, systemforvalter, projektledere m.fl. under samme tag. 

Medarbejdere identificerer sig således som STAR City-medarbejdere og i mindre grad som it-

leverandører fra specifikke private virksomheder. Organisationens nuværende ambition er at 

optimere og videreudvikle STAR City-modellen. Dette gøres blandt andet ved hjælp af en formel 

projektlederuddannelse inden for IPMA, PRINCE2 og PRINCE2 Agile og ikke mindst træning 

gennem Beskæftigelsesministeriets egne udviklingsprogrammer. I det daglige virke i 

organisationen udnyttes projektfora og release-fora til at dele viden på tværs af teams i STAR 

City og øge forståelsen af hinandens fagområder og projekter.  

ERFARINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

• STAR City som organisation har vist sig at være et effektivt redskab til

ikke blot at reducere tidsforbruget i udviklingen af nye løsninger, men

også at løse nogle af udfordringerne med tiltrækning og fastholdelse af

kvalificeret og højtspecialiseret teknisk arbejdskraft. Den innovative

model muliggør, at ellers dyre og knappe udviklingskompetencer

integreres i organisationen

• Forberedelsen af STAR City havde et struktureret fokus på

procesplanlægning, kultur og implementering, som har været en

medvirkende årsag til, at organisationen er lykkedes med sin indledende

vision. Hertil kommer, at medarbejderne i STAR allerede havde nogen

erfaring med at abejde i agile udviklingsforløb med faste leverandører.

Retrospektivt vurderer STAR, at de kunne have været mere

systematiske i at uddanne og kompetenceudvikle egne medarbejdere

tidligere i forløbet, således at der fra dag ét var en ensartet tilgang til

arbejdet og fx større klarhed over de forskellige roller såsom, hvad CPO

(Chief Product Owner), PO (Product Owner) og projektlederroller

betyder i en STAR kontekst, og hvordan disse kompetencer kunne

udvikles på bedste vis

• STAR City laver løbende målinger af medarbejdertilfredsheden, fejl-

marginer og eksekveringshastigheden, og denne datadrevne tilgang

sikrer, at organisationen når sine mål og sikrer en sund arbejdskultur.

Nulpunktsmålinger fra før

etableringen af Star City ville

have medvirket til at analysere

og forstå udviklingen i centrale

KPI’er bedre og anses derfor

som et godt råd til andre med

lignende ambitioner eller planer.
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SKAT: Massiv systemudskiftning i Skattevæsenet stiller øget  

krav om tæt kobling af it og jura i udviklingsarbejdet (1/2) 

SKAT er i fuld gang med at udskifte sin systemportefølje og har i den sammenhæng identificeret et stort behov for, at it-udviklere, 

forretningsanalytikere og jurister kan arbejde sammen om at finde de bedste løsninger for borgere og virksomheder. Samarbejdet mellem it 

og jura stiller nye krav til medarbejderne, og SKAT har på den baggrund udviklet tre forskellige juridiske kompetenceprofiler, som der er 

brug for i udviklingsarbejdet. 

BAGGRUND OG FORMÅL 

SKAT står over for en gennemgribende udskiftning af 

styrelsens systemportefølje, herunder en række legacy-

systemer på områder med komplekse regelgrundlag. 

Udviklingsarbejdet forudsætter, at lovgivning og it-systemer 

tænkes sammen, og dermed at it-udviklere, jurister og 

forretningsansvarlige arbejder langt tættere sammen end 

hidtil.  

SKAT har derfor sat fokus på at opbygge kompetencer, der 

kan bygge bro mellem it og jura på tværs af organisationen 

samt engagere jurister til at interessere sig for at bidrage til it- 

og forretningsudvikling.  

 

 

INDSATSEN KORT FORTALT 

SKAT har identificeret tre forskellige juridiske kompetence-

profiler, som er nødvendige i udviklingen af it-systemer. Disse 

er lovgivnings-, udviklings- og fortolkningsjurister.  

Særligt ”Udviklingsjuristen” er relevant ift. it og digitalisering, 

idet ”udviklingsjuristen” skal forstå de forskellige logikker i 

hhv. lovgivningsprocessen og it-udviklingsprocessen og skal 

kunne omsætte konkrete krav til it-løsningen til konsekvenser 

for lovteksten og vice versa.”Udviklingsjuristen” skal arbejde 

sammen med andre fagligheder og periodisk kunne indgå i et 

scrum team, herunder arbejde med user stories, og bære 

ønsker fra it-systemet over i lovgivningen. Udvilingsjuristerne 

skal derfor også være fortrolige med gængs it-termologi mv. 

SKAT er i gang med at afklare, hvordan de konkret kan 

opbygge de nødvendige kompetencer, der kan bygge bro 

mellem it og jura. Indtil da har de gode erfaringer med at 

afholde særlige koordineringsmøder, såkaldte ”lovgivnings-

board-møder”, som skal sikre den nødvendige koordinering 

mellem it-udvikling og lovgivning på området. 

RESULTATER 

SKAT har udviklet juridiske kompetenceprofiler, som bidrager 

til at målrette udviklingen af de rette juriske kompetencer. Det 

sker ikke fra den ene dag til den anden, hvorfor faste 

lovgivnings-board-møder skaber et forum, hvor lovskrivere, 

forretningsansvarlige og linjeledere i it-udviklingsprogrammet 

løbende får prioriteret ønsker til løsningen og afklaret behov 

for regelændringer, hvilket er stærkt påkrævet. 

TRE LÆRINGSPUNKTER 

 
1. Det er vanskeligt at rekruttere de 

nødvendige juridiske udviklings-

kompetencer, så det er 

nødvendigt at uddanne og 

opbygge de relevante 

kompetencer selv 

2. Det skal gøres attraktivt at 

arbejde med udvikling som jurist. 

Det er en kulturændring at 

organisere sig i projekter ifm. 

lovarbejdet, og det kræver 

rollemodeller og en tydelig 

udviklingsprofil i opstartsfasen 

3. Det er vigtigt at tage hensyn til 

medarbejdernes forskellige 

fagligheder, tilgange og ”logikker”. 

It-udviklerne skal anerkende 

lovgivningsprocessen og dens 

præmisser, mens juristerne skal 

forstå projekttilgangen og de 

udviklingsmetoder, der knytter sig 

til at arbejde projektorienteret og 

agilt. 

 

 

FAKTABOKS 

» Organisation: SKAT 

» Målgruppe: jurister, it-udviklere og 

forretningsansvarlige 

» Kompetenceområder: Digital forvaltning 

» Kontaktperson: Kontorchef Peter Langkjær, 

email: pla@skat.dk 



Figur. Juridiske kompetenceprofiler 
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SKAT: Massiv systemudskiftning i SKAT stiller øget krav 

om tæt kobling af it og jura i udviklingsarbejdet (2/2) 

FREMGANGSMÅDE 

I SKATs arbejde med at udvikle deres it-systemer er der løbende behov for at tage 

stilling til, hvorvidt systemerne skal udskiftes, eller om regelgrundlaget kan justeres. 

Dette har tydeliggjort behovet for, at ledere og medarbejdere i højere grad gentænker 

såvel forretningbehov som de juridiske rammer, og dermed at it-medarbejdere og 

forretningsjurister arbejder tæt sammen om at finde de rigtige løsninger.  

Samarbejdet på tværs af faggrupperne har dog ikke været lige let bl.a. pga. forskellige 

tilgange, logikker og mangel på fælles sprog på tværs af faggrupper.  

SKAT har på den baggrund identificeret tre forskellige juridiske kompetenceprofiler, 

som man har brug for indgår i SKATs fremtidige udviklingsarbejde, ikke mindst når al 

ny forretningsudvikling i SKAT pr. 1. juli 2018 samles i Udviklings- og Forenklings-

styrelsen, som i samarbejde med fagstyrelserne skal stå for udvikling af de nye 

systemer.  

De juridiske kompetenceprofiler er foreløbigt opdelt i tre: ”Lovgivningsjuristen”, 

”Udviklingsjuristen” og ”Fortolkningsjuristen”, jf. figuren nedenfor. SKAT arbejder i 

øjeblikket på at konkretisere profilerne, herunder afklare hvordan kompetencerne for 

hver profil konkret udvikles. 

ERFARINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

• Mange medarbejdere i lovkontorer har ofte ikke erfaring med

projektarbejde eller med at indgå i en projektorganisation med andre

faggrupper. En del jurister, økonomer og policy-medarbejdere i øvrigt er

ofte heller ikke trænede i agile udviklingsforløb men typisk skolet i et mere

traditionelt klassisk linjeburaukrati, hvilket medfører et noget andet mind-

set end det, der typisk kræves i et agilt it-udviklingsmiljø

• Forskelle i faglighed, logikker og tilgange betyder derfor også, at der kan

være en del sproglige barrierer, som vanskeliggør samarbejdet. For at

nedbryde disse forskelle, er det vigtigt at forstå og anerkende hinandens

forskellige fagligheder og præmisser for den enkeltes arbejdsområde

• Eksempelvis er lovgivningsprocessen og finanslovsprocessen ikke altid så

”hjælpsomme” set fra en it-udviklers synspunkt. Omvendt er der nogle

vigtige hensyn, som ligger til grund for disse forvaltningsprocesser, hvilket

it-udviklerne også må forstå og respektere som grundlag for at samarbejde

om fælles løsninger til gavn for borgere og virksomheder

• Der er behov for at gøre det attraktivt for jurister at arbejde med (it-)

udvikling i staten, hvis det skal lykkes at tiltrække og udvikle de dygtige

jurister, der kan bidrage med den digitale transformation, som alle

offentlige myndigheder står overfor

• Det vil være en fordel, hvis staten kunne samarbejde om at udvikle de

nødvendige juridiske kompetencer til i særlig grad at indgå i

udviklingsarbejde, herunder indgå i dialog med universiteterne om at

bidrage til at løfte denne opgave.
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ERHVERVSSTYRELSEN: Fremme et digitalt mindset og drive 

kulturel forandring ved hjælp af uddannelse, agil projektmetode og 

principper for god regulering (1/2) 

Erhvervsstyrelsen bliver af deres kunder mødt af stadig højere krav til smidige og effektive digitale måder at kommunikere og interagere på. 

Et gennemgribende Moderniseringsprogram fra 2009 udskiftede store dele af styrelsens systemportefølje, men de seneste år har ledt til en 

erkendelse af, at en kulturforandring var nødvendig for, at organisationen mere agilt og hurtigere kunne opfange og omstille sig til de 

stigende krav og behov, der kommer fra styrelsens forskellige ”kunder”. Ud over at tilpasse organisationen, så it-udviklingen kom tættere på 

forretningen, blev det med afsæt i styrelsens nye kompetencestrategi besluttet at uddanne alle styrelsens medarbejdere og ledere i de fire 

udvalgte kompetencer: Agilitet, Digitalisering, Eksekveringskraft og Samarbejde på tværs. Gennem et fælles uddannelsesforløb lykkedes det 

Erhvervsstyrelsen at skabe en fælles forståelse og sprog for disse fire forretningskritiske kompetenceområder, som danner grundlaget for at 

styrke organisationens ”digitale mindset”.  

BAGGRUND OG FORMÅL 

I 2009 blev Moderniseringsprogrammet igangsat i Erhvervs- 

og Selskabsstyrelsen med det formål at transformere og digi-

talisere styrelsens mange registreringsløsninger til moderne 

selvbetjeningsløsninger. Programmet medførte betydelige 

gevinster, men siden da har små og mellemstore virksomhe-

der haft et stigende behov for, at styrelsen kan imødekomme 

deres krav om nye effektive og digitale løsninger.  

Det har vist sig at være en udfordring, da generalister i 

styrelsens policy-område samt it- og forretningsmedarbejdere 

på tværs af Erhvervsstyrelsen manglede et fælles sprog 

omkring digitalisering samt konkrete måder at tænke 

digitalisering ind i opgaveløsningen. Derfor lancerede 

ErhMavkerve sthstyere Difflsen ie ereftenceråret .2 017 en ny kompetencestrategi 

mpaecdon foskuulsti pngå .cfireom væ sentlige tværgående kompetencer: 

Agilitet, digitalisering, eksekveringskraft og samarbejde på 

tværs.    

INDSATSEN KORT FORTALT 

Med udgangspunkt i kompetencestrategien blev to 

uddannelsesforløb igangsat: Det ene forløb var et obligatorisk 

uddannelsesforløb for alle styrelsens medarbejdere, hvor 

næsten 500 medarbejdere i en periode på 4 måneder deltog. 

Formålet var at skabe en fælles forståelse for, hvad de fire 

forretningskritiske kompetencer indebærer, og hvilken 

betydning de har for den enkelte medarbejder Denne indsats 

blev understøttet af et sideløbende lederudviklingsforløb, som 

havde fokus på ledelsesværdier, der lå tæt op af 

kompetencestrategien.  

Uddannelsesindsatserne suppleres af en række 

adfærdsregulerende mekanismer, der har til formål at få 

ledere og medarbejdere til at tænke digitalisering i forbindelse 

med projekt- og policyarbejde (se næste side). 

RESULTATER 

En kombination af uddannelse og adfærdsregulerende 

mekanismer såsom principper for god regulering og 

ledelsesmæssige forventninger om agil projektmetode har 

resulteret i, at man på tværs af myndigheden tænker i digitale 

løsninger i langt højere grad end tidligere.  

Erhvervsstyrelsen har opnået en fælles forståelse af, hvad 

digitalisering betyder for styrelsen. Således er fundamentet for 

lokal videreudvikling i enkelte kontorer lagt og forankret i en 

videre fase, som den medarbejdernære ledelse arbejder 

videre med.  

TRE LÆRINGSPUNKTER 

 
1. Den optimale implementering af 

en kompetencestrategi bør 

forankres i en meget stærk 

opbakning fra den øverste ledelse 

helt fra starten  

2. For at få en vedvarende 

kulturforandring er det nødvendigt 

at understøtte uddannelsesforløb 

med en kombination af 

adfærdsændrende mekanismer, 

fx i den daglige anvendelse af 

agile projektteknikker og 

principper for god regulering, der 

for nyopstartede projekter kræver, 

at projektgruppen tænker 

digitalisering og agilitet ind fra 

begyndelsen 

3. Anvendelsen af konkrete 

eksempler fra organisationen selv 

i uddannelsesforløb er vigtigt for 

læringen, inspirationen og 

samarbejdet, så medarbejdere 

kan relatere til egen hverdag.  

FAKTABOKS 

» Organisation: Erhvervsstyrelsen 

» Målgruppe: Ledere og medarbejdere (ca. 500) 

» Kompetenceområder: Digitalt mindset, digital 

kultur 

» Kontaktperson: Chefkonsulent, 

Direktionssekretariatet, Bettina Maj Abramowitz 

Rothe, betabr@erst.dk 
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ERHVERVSSTYRELSEN: Fremme et digital mindset og drive 

kulturel forandring ved hjælp af uddannelse, agil projektmetode og 

principper for god regulering (2/2) 

FREMGANGSMÅDE  

Kompetencestrategien blev udviklet i en udvalgt gruppe af ledere med en målsætning om 

at definere udvalgte kompetencer og operationalisere, hvordan disse kompetencer kunne 

give mening for styrelsens medarbejdere og opgaveløsning. Kulturforandringen til et 

fælles digitalt mindset i Erhvervsstyrelsen er drevet af 2 primære elementer: 

1. Et uddannelsesforløb som bestod af tre faser, og som styrelsen har fået ekstern 

bistand til at planlægge og afvikle: 

• Et forberedelsesforløb, der primært bestod af små videoer om de fire udvalgte 

kompetencer fra kompetencestrategien 

• En hel kursusdag med interaktive læringsformer såsom fx Servicespillet, der 

havde et særligt fokus på kundens perspektiv. Disse læringsformer blev også 

understøttet af et forum for konstruktive diskussioner imellem forskellige 

medarbejdergrupper 

• Efterfølgende forankring i daglig praksis igennem lokale ledere og understøttet af 

et e-læringsforløb. 

2. Adfærdsregulerende mekanismer som bestod af: 

• Agile projektmetoder såsom SCRUM, hvor forskellige fagligheder blandes, 

bidrager til, at medarbejdere fra både policy og forretningen tænker digitalisering 

ind i projektudviklingsforløb. Særligt på forretningsområdet er medarbejdere vant 

til dette, men igennem projektmetoderne opstår der også samarbejde på tværs, 

således at fx lovgivningsarbejdet bliver inspireret til flere digitale 

løsningsmuligheder 

• Styrelsens seks principper for god regulering er et digitalt værktøj, der er udviklet 

for at fremme samarbejde på tværs af styrelsen og sikre ensartet og 

fremtidssikker regulering. Medarbejdere i styrelsens policy-område bliver derfor 

guidet til aktivt at arbejde med styrelsens kompetenceområder ved projektopstart, 

således at der fra start tænkes i digitaliseringsparat lovgivning, mere agil 

regulering, smart indsamling af data, fokus på slutbrugeren mv. Således 

introduceres også nye måder at arbejde på for policy-området, der ellers har 

anvendt mere traditionelle ”embedsmandstilgange”. Figuren til højre viser 

styrelsens seks principper for god regulering. 

 

ERFARINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

• Erhvervsstyrelsen har måttet anerkende, at de dele af organisationen, 

der ofte har kontakt til slutbrugerne (kunderne), har haft lettere ved at 

anlægge et digitalt mindset. Derimod har andre dele af organisationen 

været mindre aktive med at tænke digitale kundeorienterede løsninger 

ind i deres ansvarsområde, såsom fx. policy-området. Ikke desto mindre 

har der været gode erfaringer med at skabe et dynamisk miljø, hvor it og 

brugervenlighed tænkes ind i lovgivnings- og reguleringsarbejdet ved 

hjælp af agile projektmetoder og værktøjet vedrørende principper for god 

regulering 

• Et opmærksomhedspunkt, der er værd at nævne i forhold til 

uddannelsesforløbet, er, at det kan være svært at skabe et forløb, der er 

tilfredsstillende for hele medarbejderstaben, især når denne består af 

meget forskellige fagligheder og digitale erfaringsniveauer. Således kan 

nogle medarbejdere synes, at uddannelsesindholdet er for banalt og 

nemt, mens andre medarbejdere vil mene, at det er for kompliceret og 

akademisk. En erfaring, som Erhvervsstyrelsen har gjort sig, er, at det er 

vigtigt, at undervisningen tager udgangspunkt i konkrete cases fra egen 

hverdag - det gør både undervisningen sjovere og mere relevant for 

deltagerne 

• For at understøtte den kulturelle forandring er det nødvendigt med en 

gennemgående kommunikationsindsats, helt fra onboarding-forløb til den 

        daglige kommunikation fra nærmeste ledere. Som et 

              særligt fokuspunkt er det også essentielt, at  

                        øverste ledelse har interesse for                                                         

                          forandringen og kommunikerer aktivt ud i 

                          organisationen om det. 
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SUNDHEDSDATASTYRELSEN: Uddannelse på ledelses- og 

medarbejderniveau i kombination med en bred værktøjskasse 

sikrer god systemporteføljeforvaltning i Sundhedsdatastyrelsen 

(1/2) 

Sundhedsdatastyrelsen arbejder i et it-landskab præget af mange kritiske it-systemer for sundhedsvæsenet, og hvor beslutningstagere er 

placeret på mange forskellige governanceniveauer. Dette stiller høje krav til styrelsens evne til at forvalte centrale systemporteføljer med 

maksimal oppetid og minimale incidents som succeskriterier. Styrelsens nylancerede styregruppeuddannelse samt beslutning om at gøre 

ITIL-certificering obligatorisk for medarbejdere med it-baserede opgaver bidrager til at imødekomme denne udfordring i kombination med en 

stadigt voksende procesværktøjskasse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FAKTABOKS 

» Organisation: Sundhedsdatastyrelsen 

» Målgruppe: Ledere og medarbejdere 

» Kompetenceområder: Systemportefølje-

forvaltning og It-styring 

» Kontaktperson: Tove Ahrensbach, 

Chefkonsulent, toah@sundhedsdata.dk 

BAGGRUND OG FORMÅL 

Sundhedsdatastyrelsen har blandt andet til opgave at styrke 

den overordnede digitalisering og fremme en 

sammenhængende it- og dataarkitektur på tværs af 

sundhedsvæsenet. Som koncern it-enhed for Sundheds- og 

Ældreministeriet og overordnet koordinator af sundhedsdata 

og -it forvalter styrelsen over 150 it-systemer og større 

registre, hvoraf en række er af kritisk karakter. Styrelsen har 

derfor en væsentlig systemforvaltningsrolle i koncernen såvel 

som for sundhedsvæsenet generelt.  

Dette stiller krav til styrelsens tekniske og ledelsesmæssige 

kompetencer inden for forvaltning af systemporteføljer – et 

tværdisciplinært område, der af styrelsen opleves som lidende 

under et generelt uddannelsesefterslæb.  

 

 

 

INDSATSEN KORT FORTALT 

For at sikre disse kompetencer har styrelsen bl.a. gjort ITIL-

certificering obligatorisk for alle med it-relaterede opgaver, og 

man har netop lanceret en styregruppeuddannelse for ledere, 

som er udviklet i samarbejde med et eksternt konsulentfirma. 

Sidstnævnte handler i særlig grad om at skabe klarhed over 

roller og ansvar i en styregruppe og understøtte samspillet 

mellem projektledelse og styregruppe.  

Endvidere arbejdes der løbende på at videreudvikle styrelsens 

værktøjskasse, der består af en række processuelle 

redskaber. Denne værktøjskasse består af skabeloner, 

retningslinjer, rollebeskrivelser og modenhedsvurderinger, der 

samlet set understøtter alle aspekter af porteføljeforvaltning, 

hvilket bl.a. bringes i anvendelse i regi af Styregruppen for 

Fællesoffentlig Systemforvaltning af Sundheds-It Systemer 

(FSI). 

RESULTATER 

Styregruppeuddannelsen har til formål at skabe transparens 

om roller og ansvar for styregruppemedlemmer og formænd, 

mens obligatorisk ITIL-certificering bidrager til at sikre 

nødvendige it-relaterede færdigheder i den konkrete it-styring 

for medarbejdere. Anvendelsen af konkrete værktøjer hjælper 

desuden til at ensarte og professionalisere system-

porteføljeforvaltningen internt i styrelsen og i regi af fælles-

offentlige grupper. Særligt i forhold til økonomi, forandrings-

ledelse, kontrakt- og leverandørstyring samt andre relaterede 

discipliner er værktøjskassen nødvendig og brugbar. 

  

TRE LÆRINGSPUNKTER 

1. Styregruppeuddannelsen bi-

drager til at sondre klart mellem 

”lokale og ”globale” problemer, 

således at styre- eller portefølje-

grupper kun intervenerer inden 

for områder, der vedrører deres 

eget mandat og ikke projektgrup-

pens  

2. Sørg for, at medarbejdere, der 

skal ”overtage” et system fra én 

fase til den næste (fx fra udvikling 

til drift), har været aktivt involveret 

i den foregående fase for ikke at 

”tabe systemet på gulvet” i 

transitionsfaser. Tidlig involvering 

skaber bedre systemforståelse 

3. God systemporteføljeforvaltning 

hviler på en række relaterede 

discipliner såsom kontrakt- og 

leverandørstyring, økonomi-

styring, change management m.fl. 

Disse bør betragtes som kompe-

tencemæssige forudsætninger. 
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SUNDHEDSDATASTYRELSEN: Uddannelse på ledelses- og 

medarbejderniveau i kombination med en bred værktøjskasse 

sikrer god systemporteføljeforvaltning i Sundhedsdatastyrelsen 

(2/2) 

FREMGANGSMÅDE  

Som led i at styrke styrelsens kompetence inden for systemporteføljeforvaltning har 

styrelsen iværksat en række uddannelsesinitiativer på henholdsvis ledelses- og 

medarbejderniveau; men også udviklingen af processuelle værktøjer, der støtter 

medarbejderne i varetagelsen af opgaver relateret til god it-styring, har været 

forudsætninger for styrelsens evne til at forvalte store og komplekse porteføljer af 

systemer. Der har i den forbindelse været særligt fokus på opgaver vedrørende overgange 

mellem systemernes "digitale livscyklus”, projektlederens evne til at agere i et komplekst 

governancelandskab, hvor beslutninger træffes på projekt-, styregruppe- og portefølje-

niveau og styregruppemedlemmers evne til at samarbejde med projektledelsen. 

 

 

 

 

 

Modul 1 

Juni 2018 

Survey 

Juni 2018 

Projektleder- 

briefing 

August 2018 

Chefgruppe- 

møde 

August 2018 

Modul 2 

September 2018 

Figur. Overordnet tidsplan for styrelsens styregruppeuddanelse 

Styregruppeuddannelsen er som vist i figuren ovenfor inddelt i to hovedmoduler, der hver 

især tager en halv dag at gennemføre. Inden kurset gennemføres en 

spørgeskemaundersøgelse blandt lederne, hvor hidtidige erfaringer og indsatser 

kortlægges samtidigt med, at der hentes information ind om ledernes konkrete behov i 

styregruppesammenhæng. Dette fungerer som indledende indspark på første modul af 

uddannelsen i juni.  

Det første modul har fokus på henholdsvis styregruppens roller og ansvar indbyrdes, i 

forhold til øvrige roller i projektet og i forhold til projektets hovedbeslutningspunkter. Det 

andet modul bringer erfaringer fra projektledere i spil for at arbejde konkret med, hvordan 

man kan forbedre det praktiske samarbejde mellem styregruppen og projektledelsen. 

Opsamlingen af input fra projektledere foregår i august for at kunne bringe dette i spil på 

modul 2 i september. På denne briefing bliver projektledere også præsenteret for, hvad de 

kan forvente at blive mødt med af krav fra styregruppens side – og hvad de tilsvarende 

kan stille af krav til styregruppernes ageren i projekter.  

ERFARINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

• Sundhedsdatastyrelsens beslutning om at investere i ITIL og 

styregruppeuddannelse samt processuelle værktøjer er et resultat af, at  

styrelsen har erkendt, at administrativ ledelse, driftskompetencer og it- 

og forretningsforståelse er tre fundamentale forudsætninger for god it-

styring såvel som porteføljeforvaltning. Det er endvidere oplevelsen, at 

universiteterne ikke uddanner sådanne profiler, hvorfor tilgangen i 

Sundhedsdatastyrelsen har været at uddanne indefra samt placere 

medarbejdere og ledere i projekter, hvor der er størst sandsynlighed for, 

at de tilegner sig de nødvendige kompetencer  

• At skabe klarhed over hvad en porteføljegruppe, styregruppe og 

systemforvalter kan og bør gøre er en kontinuerlig udfordring i 

fællesoffentligt regi. Retningslinjer for, hvad der er ”globale problemer” 

og dermed egnede til, at en porteføljegruppe skrider til handling, samt 

hvad der er ”lokale problemer” og dermed skal løses af 

systemforvalteren/-ejeren er afgørende i et komplekst it-governance 

setup  

• Det er ligeledes nødvendigt med et samlet overblik over den digitale 

livscyklus for hvert enkelt system og for hele porteføljer. Dette muliggør, 

at overgange fra én fase til den næste kan planlægges og håndteres 

bedre. Særligt vigtigt er det for fællesoffentlige platforme, at 

medarbejdere, der skal ”overtage” et system, er involverede i den 

foregående fase, således at der sikres forståelse af og ejerskab til 

systemet (på tværs af organisationsenheder) 

• Systemporteføljegrupper skaber som det allervigtigste gennemsigtighed i 

systemperformance på tværs af porteføljen. Dette både motiverer 

enkelte systemforvaltere til at højne niveauet og gør det muligt og 

tilgængeligt at hente assistance fra kyndige medlemmer af gruppen i 

tilfælde af tvivl eller tekniske udfordringer. Således modnes det generelle 

niveau på tværs af porteføljen.  
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DIGITALISERINGSSTYRELSEN: Opbygning af nye kompetencer 

inden for begrebs- og datamodeller gennem et fællesoffentligt 

uddannelsesforløb i modelregler 1/2] 

I udviklingen af en digitalt sammenhængende og effektiv offentlig sektor er det afgørende, at data kan genbruges og deles. Genbrug og deling 

af data indgår derfor også som en af målsætningerne i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. For at realisere målsætningen er 

der iværksat en række initiativer, herunder udvikling af fællesoffentlige modelregler. For at understøtte myndighedernes kendskab til og brug 

af modelreglerne har Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med et eksternt konsulenthus og kursusudbyder udviklet og afviklet et 

uddannelsesforløb inden for begrebs- og datamodellering. Målgruppen var datamodellører og –arkitekter i statslige, regionale og kommunale 

organisationer, omend der også viste sig at være interesse for kurset blandt projektledere og forretningsmedarbejdere hos myndighederne.  

BAGGRUND OG FORMÅL 

Formålet med initiativet var for det første at give 

kursusdeltagere redskaber til at kunne udarbejde begrebs- og 

datamodeller i overenstemmelse med de fællesoffentlige 

modelregler og for det andet at øge kendskabet til, hvordan 

man anvender den understøttelse af modelreglerne, som er 

udarbejdet til UML-modelleringsværktøjer. 

Udfordringen var at udbrede kendskab til og få forståelse af 

et relativt omfattende lovmateriale, som ligger til grund for 

modelreglerne på et område, hvor medarbejderne hidtil har  

arbejdet meget forskelligt med data i deres respektive 

myndigheder.  

 

 

INDSATSEN KORT FORTALT 

25 erfarne datamodellører og -arkitekter, forretnings-

medarbejdere mm. har deltaget i et halvandendagskursus, 

som er afviklet ad to omgange med 12-14 deltagere i hver 

runde. Inden kurset forventedes det, at deltagerne læste op 

på modelreglerne og Digitaliseringsstyrelsens vejledning til 

modelreglernes niveau 2 (se i øvrigt figur på næste side). 

Den første halve kursusdag bestod af præsentationer og 

drøftelser, mens den efterfølgende hele kursusdag havde 

fokus på praktiske øvelser i reglerne og værktøjet. Efter 

kurset udfyldte deltagere evalueringer af forløbet og 

inviteredes til en online netværksgruppe på LinkedIn. Kurset 

faciliteredes af en ekstern kursusudbyder med 

Digitaliseringsstyrelsen til stede på kursusdagene.   

 

RESULTATER 

Kurset i modelregler har øget kendskabet til de 

fællesoffentlige modelregler og igangsat dialoger i 

kursusdeltagernes hjemmeorganisationer samt på tværs af 

myndigheder. Således har kurset medvirket til at dele viden 

om modelreglerne og måden at arbejde med dem på. Kurset 

har desuden dannet grobund for faglig sparring og netværk 

både under og efter kurset. Deltagelsen af medarbejdere på 

tværs af stat, region og kommuner blev oplevet særligt 

positiv, idet deltagerne fik et fælles sprog og samtidig kunne 

indgå i faglig sparring, som de ikke altid har mulighed for i 

deres daglige arbejde.   

TRE LÆRINGSPUNKTER 

 
1. Sørg for, at forskellige 

myndigheder deltager, og fokusér 

på at erfaringsudveksle i 

tilrettelæggelsen og afviklingen af 

kurset 

2. Minimér antallet af deltagere til 

12-14, når der er fokus på at 

gennemføre praktiske case-

øvelser. Dette gør det nemmere 

at facilitere sessionen og sikrer 

mulighed for konstruktiv 

interaktion mellem deltagerne 

3. Udnyt muligheden for at styrke 

den efterfølgende forankring af 

læringen ved at oprette et 

videndelingsforum for deltagerne, 

som samtidig kan anvendes til at 

”pushe” ny viden, anbefalinger 

eller bedste praksis mv. 

 

FAKTABOKS 

» Organisation: Digitaliseringsstyrelsen 

» Målgruppe: Datamodellører og -arkitekter i 

offentlige myndigheder 

» Kompetenceområder: Begrebs- og 

datamodellering 

» Kontaktperson: Sara Bjerre, Sekretariatsleder 

og Chefkonsulent, Kontor for data og arkitektur i 

Digitaliseringsstyrelsen, sarbj@digst.dk 
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DIGITALISERINGSSTYRELSEN: Opbygning af nye kompetencer 

inden for begrebs- og datamodeller gennem fællesoffentligt 

uddannelsesforløb i modelregler 2/2 

FREMGANGSMÅDE 

Digitaliseringsstyrelsen anvendte den fællesoffentlige styregruppe for data og 

arkitektur til at nå ud til målgruppen i de relevante myndigheder. Det resulterede i en 

stor efterspørgsel, og man besluttede at udvide antallet af deltagere til maks. 14 

deltagere i stedet for 10-12. Styregruppen agerede også sponsor for kurset.  

Strand & Donslund udarbejdede kursusmaterialet, og Digitaliseringsstyrelsen mødtes 

med facilitatoren af kurset 2-3 gange for at drøfte input til inholdet og sikre 

anvendeligheden i en fællesoffentlig kontekst. Kursusmaterialet blev udarbejdet med 

udgangspunkt i standard undervisningsmateriale fra udbyderen og blev tilpasset den 

fællesoffentlige kontekst. Det tog sammenlagt seks måneder fra den indledende 

idéfase til afvikling af kurset.  

Kurset bestod indledningsvist af præsentationer vedrørende principper og regler på 

den første halve kursusdag, om end hovedparten af tiden på den hele kursusdag 

handlede om praktiske caseøvelser, hvor deltagerne arbejdede konkret med UML 

(Unified Modeling Language) i værktøjet Sparx Enterprise Architect. Øvelser, hvor 

deltagerne ikke havde fuld information eller var afhængige af at indsamle data fra 

andre deltagere, igangsatte dialog og samarbejde på tværs af myndigheder, hvilket 

genererede nye faglige relationer og sparringspartnere.  

Kurset fokuserede på forståelsen af de fællesoffentlige modelregler, som hjælper med 

at skabe sammenhæng fra lovgivningsarbejde til den endelige udvikling af it-systemer 

til at understøtte ny lovgivning, jf. illustrationen nedenfor . 

 

 

ERFARINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

• Kursusdeltagerne har overordnet været positive vedrørende kursets anvendte 

læringsformer og indhold, om end flere efterspurgte at sætte mere tid af til komme 

hele vejen omkring det omfattende og komplekse materiale. Således er det en 

læring fra forløbet, at halvanden dag var i underkanten i forhold til at øge 

kendskabet til modelreglerne gennem præsentationer, summeøvelser og 

praktiske caseopgaver 

• Digitaliseringsstyrelsen har fået input og kommentarer til regelarbejdet af både 

facilitatorer og kursusdeltagere. Således har kurset i tillæg bidraget til at 

kvalitetssikre reglerne og principper og fungeret som et indirekte review af disse  

• Det er Digitaliseringsstyrelsens vurdering, at det er appellerende for 

medarbejdernes professionelle udvikling, idet kurset bidrager til at opbygge 

dataarkitekturkompetencer, der er anvendelige på tværs af staten samt i 

regionale og kommunale organisationer  

• Digitaliseringsstyrelsens fem anbefalinger til at arbejde systematisk og ensartet 

med begreber og datamodeller er videregivet til kursusdeltagerne for at hjælpe 

dem med at forankre læringen i deres hjemmeorganisationer. De fem 

anbefalinger er: 1) Betragt begrebs- og datamodeller som forretningskritiske 

aktiver, 2) placér organisatorisk ansvar for begreber og datamodeller, 3) fastlæg 

processer, metoder og værktøjer til begrebs- og datamodellering, 4) sikr 

tilstrækkelige kompetencer og ressourcer til modellering og 5) vedligehold et 

overblik over organisationens begreber og datamodeller. De fem anbefalinger har 

hjulpet kursusdeltagere med at          

italesætte relevansen og        

vigtigheden af arbejdet                   

med begreber og                               

datamodeller.  

 

 

 

Figur 1. Modelregler - fra forvaltning til udvikling 

Figur 2. Tre lag af gode begrebs- og datamodeller 
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SIKKERHEDSSTYRELSEN: SIK Academy udvikler medarbejdernes 

kompetencer inden for styrelsens kerneopgaver, og samtlige 

medarbejdere har gennemført modul om digitalisering (1/2) 

Sikkerhedsstyrelsen har et mål om at udvikle digitale medarbejdere for at understøtte en succesfuld implementering af styrelsens strategi. 

Medarbejdere og ledere skal forstå, ville og kunne digitalisering, hvis styrelsen skal være en moderne og serviceorienteret myndighed. 

Sikkerhedsstyrelsen har derfor udviklet sit eget kompetenceudviklingsakademi, som tilbyder skræddersyede kursusforløb inden for 

styrelsens kerneopgaver for samtlige medarbejdere på tværs af funktionsområder. 

BAGGRUND OG FORMÅL 

For at sikre en succesfuld implementering af Sikkerheds-

styrelsens (SIK) strategi 2020 har styrelsen igangsat et 

arbejde med at udvikle medarbejdernes, ledernes og 

organisationens individuelle og samlede kompetencer.  

For at understøtte kompetenceudvikling har SIK etableret et 

kompetenceakademi: SIK Academy. 

SIK har desuden udviklet en særskilt kompetencestrategi for 

fremtidens digitale medarbejder. Formålet er at målrette 

udviklingen af medarbejdernes kompetencer og mindset ift. at 

realisere styrelsens ambition om at være en moderne, digital 

og serviceorienteret myndighed.  

 

INDSATSEN KORT FORTALT 

SIK Academy er opbygget omkring en række moduler, som 

retter sig mod alle medarbejdere i styrelsen. Akademiet 

udbyder bl.a. et heldagsmodul om digitalisering (digital 

transformation). Modulet er bygget op om tre hovedemner:  

1) Introduktion til digitale tendenser og trends  

2) SIK’s registreringssystemer og indbyrdes 

sammenhænge og dataflows 

3) SIK’s digitale modenhed og den fremtidige digitale 

medarbejder. 

 

RESULTATER 

Sikkerhedsstyrelsen oplever, at medarbejderne i dag har en 

langt større forståelse af, hvad digitalisering betyder for 

opgaveløsningen. Tidligere umiddelbare barrierer for at tage 

nye teknologiske løsninger i brug er fx aftaget, og der 

eksisterer i dag et fælles sprog om digitalisering og et bredt 

netværk på tværs af organisationen. Helt konkret er der på 

baggrund af digitaliseringsmodulet udviklet en 

straksbehandlingsløsning, hvor tilsynsførende med en iPad 

kan foretage tilsyn og have afgørelsen klar samme dag. 

Alle medarbejderne har desuden gennemført en 

selvevaluering af deres egen digitale modenhed, som 

bidrager til et samlet billede af styrelsens digitale 

kompetencer. 

TRE LÆRINGSPUNKTER 

 
1. Interne undervisere har været 

afgørende for akademiets 

succes, herunder at de enkelte 

moduler og undervisnings-

materiale har været udviklet i 

tæt samarbejde med styrelsens 

egne fagpersoner og med 

tilsvarende ledelseforankring 

 

2. Indhold i modulerne har været 

praksisnært med mulighed for 

at arbejde med egne problem-

stillinger og cases. Dette har 

gjort kursusforløb relevante og 

nærværende for deltagerne 

 

3. Ledelsens opbakning har været 

afgørende for at sikre det 

nødvendige engagement hos 

de medarbejdere, der har 

bidraget til udvikling og afvikling 

af kurserne.  

FAKTABOKS 

» Organisation: Sikkerhedsstyrelsen (SIK) 

» Målgruppe: Alle nuværende og kommende 

medarbejdere  

» Kompetenceområder: Digitalisering 

» Kontaktperson: HR Partner, Rikke Dragsbæk 

Jacobsen, rdj@em.dk 
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SIKKERHEDSSTYRELSEN: SIK Academy udvikler medarbejdernes 

kompetencer inden for styrelsens kerneopgaver, og samtlige 

medarbejdere har gennemført modul om digitalisering (2/2) 

FREMGANGSMÅDE  

SIK Academy skal understøtte implementeringen af Sikkerhedsstyrelsens 

strategi 2016-2020 og hæve alle nuværende og kommende medarbejderes 

generelle kompetencer inden for styrelsens kerneopgaver. Digitalisering (digital 

transformation) indgår som et ud af fem tværgående strategiske temaer med 

obligatorisk kursusforløb for samtlige medarbejdere. 

Kursusforløbene er udviklet i samarbejde med eksterne konsulenter med fokus 

på at gøre indhold og undervisning så relevant som muligt ift. medarbejdernes 

konkrete arbejde. Derfor blev nøglemedarbejdere udpeget til at indgå i 

udviklingen af indhold og undervisning samt oplært i at kunne undervise gennem 

train-the-trainers forløb. Der blev udvalgt to til tre medarbejdere som trainers pr. 

modul/tema. Kontorchefer blev udpeget som sponsorer for de udvalgte 

strategiske temaer, hvilket sikrede den nødvendige ressourcemæssige allokering 

af nøglemedarbejdere og gjorde forløbene mere praksisnære. 

Kurset i digitalisering (digital transformation) understøtter SIKs målsætning om 

udvikling af den ditgitale medarbejder og sondrer mellem et digitalt mindset (at 

ville) samt udvikling af egentlige digitale færdigheder (at kunne). ”Mindset” og det 

at ville handler om medarbejdernes holdning og motivation, herunder at turde 

prøve noget nyt, have mod, nysgerrighed og villighed til at lære og gøre noget nyt 

samt at se nye muligheder og perspektiver. Færdigheder og kunnen handler om 

evner og viden, fx ift. at anvende og udnytte digitale løsninger, systemer og data 

optimalt. Der udvikles i øjeblikket på 2. bølge af modulet, som skal være færdig til 

afvikling med nye kursusdeltagere før sommeren 2018. 

Fokus for digitaliseringsmodulet har været, at SIK skal være en moderne, 

serviceorienteret og digital myndighed. Samtidig ville SIK vurdere styrelsens 

samlede digitale modenhed. Derfor udviklede man et værktøj til at vurdere 

medarbejdernes digitale modenhed inden for tre dimensioner (strategisk, teknisk 

og organisatorisk), jf. figuren til højre. Digital modenhed angives på en skala ift 

niveauet hos den enkelte medarbejder afhængig af situationen og it-løsning. 

Modenheden beskriver, hvordan medarbejderen griber digitale muligheder an – 

fx drives de af et indre engagement eller har de brug for at blive hjulpet på vej. 

 

 

 

 

ERFARINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

• Det har været nødvendigt med en dedikeret tovholder på den overordnede 

udvikling af akademiet for at sikre fremdrift og koordinering ift. de interne 

undervisere. En lignende opgave kan med fordel organiseres som et projekt. 

Hertil kommer en række meget praktiske opgaver med selve afviklingen 

• Ledelsens opbakning og involvering har været uundværlig. Det kræver 

topledelsens fulde opbakning at rulle kompetenceudvikling ud i hele 

organisationen. Løbende orientering af den samlede chefgruppe og udpegning 

af udvalgte kontorchefer som faglige ”sponsorer” har virket godt 

• Det har været ressourcekrævende for de medarbejdere, der har bidraget til 

udvikling af akademiet. Både ift. udvikling af indhold og træning i at undervise. 

Til gengæld har det været en god investering ift. at målrette indholdet og sikre 

udbytte for deltagerne. De involverede medarbejdere har desuden selv opnået 

et kompetencemæssigt løft ift. udvikling og formidling af deres fagområde. 

Etablering af akademiet betyder desuden, at organisationen løbende følger 

med i nye krav til udvikling, omstillingsparathed og nye kompetencer 

• Den digitale ”modenhedsvurdering” af medarbejderne skabte en vis utryghed, 

som det derfor er vigtig at håndtere kommunikationsmæssigt 

• Ud over en betydeligt central investering fra styrelsens kompetencebudget er 

der opnået et finansieringstilskud fra statens kompetencefond over en 

årrække. 

 

 

 

Figur. Digital modenhed – en selvevaluering 



Make the Difference. 
paconsulting.com 

16 

GDS ACADEMY: Britiske erfaringer med tværstatslig it- og digital

kompetenceudvikling (1/2) 

 

 

I et forsøg på at løse udfordringer med medarbejderes it-kompetencer og digitaliseringsforståelse oprettede det britiske DWP (Department 

for Work and Pensions) et internt træningsakademi med henblik på at udvikle de ansattes kompetencer inden for teknologi og digitalisering. 

De gode erfaringer med udviklingen af medarbejdernes forståelse af teknologi og evnen til at tænke digitale løsninger ind i opgaveløsningen 

førte til en udbredelse af akademiet til hele det britiske embedsværk, hvor ca. 3000 offentlige ansatte nu deltager i kurserne årligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTABOKS 

» Organisation: Government Digital Service 

(GDS), Cabinet Office, United Kingdom 

» Målgruppe: Forretningsmedarbejdere, digitale 

specialister og ledere  

» Kompetenceområder: Agil it-udvikling, digital 

ledelse, servicedesign 

» Kontaktperson: Deputy Director of Digital, 

Data and Technology at Cabinet Office, Oliver 

Lewis, oliver.lewis@digital.cabinet-office.gov.uk 

 

BAGGRUND OG FORMÅL 

DWP (Department for Work and Pensions) er den største 

offentlige serviceafdeling i den britiske centraladministration 

med over 18 millioner brugere af dets ydelser årligt. 

Organisationen har i flere år været plaget af legacy-

udfordringer med dens komplicerede it-landskab og en kulturel 

modvilje mod digital forandring. Ledelsen stod i 2014 derfor 

over for massive udfordringer, hvor de mest presserende var 

hurtigt at opkvalificere medarbejderstabens it-kompetencer og 

i særlig grad ændre måden, man arbejdede med it og 

digitalisering på.  

Derfor blev der oprettet et internt træningsakademi, der havde 

til formål at udvikle de ansattes forståelse af teknologi, evnen 

til at tænke digitale løsninger ind i arbejdsprocesserne og 

indgå i agile it-udviklingsteams. Tilbuddet var særligt tiltænkt 

ansatte, der arbejdede i digitale stillinger, såvel som ledere af 

digitale afdelinger. Kursuskataloget havde særligt fokus på 

anvendelsen af agile værktøjer og teknikker men også bruger-

centreret design.  

I 2016 blev dette træningsakademi lagt under Government 

Digital Service (GDS) og skulle nu dække hele det britiske 

embedsværk med fokus på at ekspandere den digitale 

bevidsthed blandt ansatte – ikke udelukkende blandt it-

specialister.  

INDSATSEN KORT FORTALT 

GDS Academy udbyder nu 11 kurser drevet af 50 medar-

bejdere (både undervisere og administrativt personale) og 

opererer fra fire beliggenheder i England. Akademiet har 

løbende udgifter svarende til 3,5 mio. pund årligt, og finan-

sieringsmodellen er hovedsageligt baseret på brugerbetaling. 

Kurserne henvender sig til både forretningsmedarbejdere og 

medarbejdere i DDaT-stillinger (Digital, Data and Technology) 

samt ledere af teams med medarbejdere i disse stillinger. 

Indholdsmæssigt fokuserer kurserne på leveringen af digitale 

services, agile metoder, værktøjer og brugerorienteret design. 

RESULTATER 

Siden oprettelsen i 2016 har GDS Academy haft over 7.800 

deltagere og forventer at have ca. 3.000 deltagere i 

gennemsnit om året. 

FEM LÆRINGSPUNKTER 

1. Undgå anvendelse af omkost-

ningstunge leverandører, men 

fokusér i stedet på at opbygge 

ressourcerne til selv at kunne 

drive akademiet og samtidig 

opkvalificere instruktører som 

interne meningsdannere og 

ressourcepersoner 

2. Opbyg en digital platform tilknyttet 

akademiet for at lagre undervis-

ningsmateriale men også til e-

læringsformål 

3. Arbejd fra starten efter at få en 

mere formel akkreditering på 

udvalgte kurser for at øge 

attraktiviteten af kurserne 

4. Anerkend og kommuniker, at 

coaching og mentorordninger 

lokalt på arbejdspladserne bør 

være en topprioritet 

5. Start med et begrænset udvalg af 

kurser (to til tre) i opstartsfasen. 
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GDS ACADEMY: Britiske erfaringer med tværstatslig it- og digital 

kompetenceudvikling (2/2) 

FREMGANGSMÅDE  

Rammerne for undervisningen på GDS Academy har ændret sig, siden det blev et 

tværstatsligt akademi i 2016. De tidligere 8-ugers basisforløb inden for digital og agil 

forståelse er nu komprimeret til bruger-betalte 2-ugers forløb, hvor kursister 

introduceres til over 25 læringsmoduler i det samlede træningsforløb, hvor team-

baserede simulationer og opgaver er i højsædet. Målgruppen for disse kurser er 

ikke begrænset men således åben for både forretningsmedarbejdere og it-

specialister.  

Offentlige ledere i den britiske civiltjeneste kan vælge at tage et 3-dages snapshot-

kursus i samme materiale, omend kurset er komprimeret for at gøre det lettere at få 

til at passe ind. Ligeledes kan politikere tage et pixie-forløb på én dag, hvor 

koncepter og begreber defineres.  

Læringsformerne udvikler sig ligeledes i takt med, at bedste praksis og 

læringslitteraturen udvikler sig. GDS forsøger at anvende en blended learning-

tilgang, hvor selvstudier, gruppearbejde, real-life simulationer, undervisning og e-

læring kombineres for at gøre det udfordrende, sjovt og vedkommende at deltage. 

Akademiet har over tid bevæget sig væk fra en finansieringsmodel baseret på et 

centralt budget og hen imod en                  

brugerbetalingsmodel i takt med,                     

at antallet af kurser er vokset, og                 

antallet af kursister ligeledes er                    

øget. Således er akademiet for       

nuværende økonomisk bæredygtigt                      

i forhold til at dække egne drifts-         

udgifter.  

 

  

 

 

Interesseret i at læse videre? Tilgå yderligere baggrundsmateriale her: https://www.gov.uk/government/collections/digital-data-and-technology-profession-capability-framework  

ERFARINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER  

• Akademiets kursuskatalog er i stigende grad fyldt af undervisning i og 

omkring de kulturelle elementer ved ny teknologi. Dette kommer ud af en 

erkendelse af, at der skal et kulturelt skift til blandt medarbejdere og ledere i 

den britiske centraladministration, hvis staten skal realisere digitaliseringens 

potentialer til fulde. Således handler kurserne i væsentlig grad om at kunne 

arbejde med it-udviklingsteams, samarbejde på tværs af kompetence- og 

fagområder, forstå digitaliseringens potentialer og sætte dette i kontekst til 

ens egen arbejdsgang 

• Der er estimeret 17.000 offentligt ansatte i DDaT-stillinger i den britiske 

centraladministration, og man har fra centralt hold udarbejdet standardiserede 

beskrivelser af hver enkelt it-stilling og samlet disse i et capability framework. 

I alt er der 38 rollebeskrivelser, opdelt i seks kategorier: Data, IT operations, 

Product and delivery, QAT, Technical and User-centred design. 

Beskrivelsernes formål er, at der er en transparent og tilgængelig måde for 

alle at lære, hvad de forskellige roller udfører i centraladministrationen, og 

opnå en forståelse af, hvilke kompetencer der kræves i forskellige stillinger. 

Dette udgangspunkt hjælper ikke blot akademiet med at identificere ”officielle 

behov” på tværs af staten men også brugerne af akademiet til at identificere 

og italesætte bestemte it-kompetencekrav i udviklingssamtaler og lignende. 

Se link nederst på denne side for uddybende information om 

rollebeskrivelserne  

• Akademiets administration vedligeholder en såkaldt ”product backlog” 

(opgaveliste ift. løbende forbedringer), hvor alle evalueringer af kurser 

gemmes og monitoreres. Ligeledes analyseres kursisternes tilfredshed samt 

deltagertal, og der træffes nødvendige justeringer til kursusudbuddet baseret 

på efterspørgsel og tilfredshed med jævne mellemrum.  
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UK HOME OFFICE: Afklaring af kompetencebehov efter 

omfattende automatisering af arbejdsgange resulterede i nye 

krav til medarbejderne i det engelske indenrigsministerium (1/2) 

UK’s Home Office oplevede væsentlige forandringer i opgavevaretagelsen som resultat af en løbende digitalisering og automatisering af 

myndighedens arbejdsopgaver. I takt med at arbedsgange blev automatiseret, forsvandt hele eller dele af opgaverne, og nye opgaver 

opstod. Dette stillede nye krav til medarbejderne, og Home Office gennemførte derfor en kompetenceanalyse for at identificere, hvilke 

kompetencer der var brug for i organisationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FAKTABOKS 

» Organisation: Home Office, UK 

(indenrigsministerium) 

» Målgruppe: Medarbejdere og ledere 

» Kompetenceområder: Tværgående - 

kompetencekortlægning 

» Kontaktperson: Vikki Lacey, UK Home Office, 

vikki.lacey@homeoffice.gsi.gov.uk eller Rachel 

Bend, Rachel.Bend@PACONSULTING.COM 

BAGGRUND OG FORMÅL 

Med automatiseringen af en række opgaver og jobfunktioner 

inden for Home Offices overvågnings- og rapporterings-

centre var en af hovedudfordringerne, at en række stillinger 

skulle ændres for at opfylde kravene til den nye 

opgaveløsning, som fulgte pga. digitalisering og 

automatisering. Myndigheden havde dog ikke et samlet 

overblik over de nødvendige kompetencer (tekniske, 

adfærds- og ledelsesmæssige) til levering af de nuværende 

og fremtidige ydelser og opgaver. 

INDSATSEN KORT FORTALT 

Home Office udviklede et samlet rammeværk og en 

værktøjskasse til brug for en systematisk kortlægning og 

analyse af kompetencerne i centrene både ift. nuværende 

opgaver og roller samt fremtidige kompetencekrav som følge 

af automatiseringen. 

Værktøjskassen er udviklet med hjælp fra eksterne 

konsulenter i tæt samarbejde med interne medarbejdere for 

at sikre en robust, statistisk valid tilgang, som samtidig var 

praktisk og forretningsnær. Et vigtigt led heri var, at udvikling 

af kompetenceprofiler løbende blev testet med 

repræsentanter fra forretningen.   

En del af værktøjet består af et selvevalueringsredskab med 

tilhørende dialogværktøjer og skabeloner, som lederne og 

medarbejdere kan anvende dels ift. at kortlægge og forstå 

kompetenceniveauet i teams såvel som for den enkelte 

medarbejder. Som følge af automatiseringen udgør en 

væsentlig del af de nye kompetencebehov forskellige former 

for digitale kompetencer. 

RESULTATER 

Home Offices værktøj til kompetencekortlægning og -analyse 

har muliggjort en ensaret tilgang og transparent afklaring af 

kompetencebehov på tværs af organisationen, hvilket har 

muliggjort identifikation af, hvilke kompetencer der mangler 

og enten skal anskaffes gennem rekruttering eller udvikles 

vha. efteruddannelse af de nuværende medarbejdere. De 

udviklede kompetenceprofiler indgår i ledelsens overordnede 

ressourceplanlægning og kobles konkret til medarbejdernes 

karriereudvikling og har medvirket til generelt øget 

performance.  

TRE LÆRINGSPUNKTER 

 
1. Det er vigtigt med en klar 

kommunikationsplan tidligt i 

forløbet for at undgå unødige 

bekymringer hos de 

medarbejdere, der skal indgå i 

det kompetenceafklarende 

arbejde 

 

2. Det er en fordel, hvis nye 

kompetenceværktøjer under-

støtter og anvendes i forbindelse 

med allerede eksisterende 

processer i organisationen fx 

faste medarbejderudviklings-

samtaler, -planer og lign. 

 

3. Automatisering af arbejds-

opgaver, som påvirker mange 

medarbejdere, medfører ofte 

behov for at gennemføre fælles 

kompetenceudviklingsforløb, 

hvilket samtidig kan bruges som 

anledning til at påvirke kultur og 

adfærd i en organisation. 
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UK HOME OFFICE: Afklaring af kompetencebehov efter omfattende 

automatisering af arbejdsgange resulterede i nye krav til 

medarbejderne i det engelske indenrigsminiterium (2/2) 

FREMGANGSMÅDE  

Home Office nedsatte en projektgruppe, der sammen med eksterne konsulenter 

gennemførte kompencearbejdet over en periode på fire uger. Der blev gennemført 

en række kompetenceworkshops og interviews for at afdække kompetencekravene 

til de eksisterende opgaver og roller for samtlige medarbejdere og ledere i 

centrene, samt hvordan de ville blive påvirket af automatiseringen. Efterfølgende 

blev samtlige opgaver og roller beskrevet og valideret under inddragelse af 

relevante ledere og medarbejdere fra centrene. 

Rammeværket og værktøjskassen til kompetenceafklaring blev udviklet for at 1) få 

en bedre forståelse af de nødvendige kompetencer i rollerne i den nuværende 

organisation og 2) identificere de kritiske kompetencer for hver rolle. Derudover 

havde rapporteringscenteret behov for at kunne forstå og definere de fremtidige 

kompetencekrav, som ville være nødvendige for at levere nye ydelser som følge af 

transformationsrejsen og i den fremtidige organisation.  

Denne information var væsentlig ift. at understøtte en række HR-ledelsesprocesser 

for at sikre, at organisationen var i stand til at identificere, udvælge og opbygge de 

nødvendige kompetencer til effektiv levering af ydelser og opgavevaretagelse med 

de nye arbejdsgange som led i at opnå den fulde gevinst ved den gennemførte 

automatisering. 

Projektet medførte følgende fordele: 

• Forbedret forståelse af nødvendige kompetencer og kompetencegab på 

rolleniveau på tværs af rapporteringscentre 

• Forbedret karriereudviklingsplanlægning inklusive træningsaktiviteter målrettet 

de enkelte medarbejdere men med udbytte for den samlede organisation 

• Konkrete værktøjer til at understøtte kortlægning og analyse af 

kompetencebehov (vurderingsskema over forskellige roller, 

kompetencedimensioner, ønsket niveau, træningsaktiviteter etc.) 

ERFARINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

• For at opnå den fulde forståelse af kompetencebehov er det nødvendigt at 

involvere de medarbejdere og ledere, der berøres under hele forløbet 

• En væsentlig udfordring ved kompetenceafklaringsforløbet var at få skabt 

opbakning og ejerskab hos de berørte medarbejdergrupper i 

organisationen 

• Nogle medarbejdere var bange for, at de ville miste deres job. For at 

imødekomme dette udviklede Home Office derfor en klar 

kommunikationsstrategi for ledere, som tydeliggjorde, at 

kompetencekortlægningsøvelsen fokuserede på opgave- og rolleniveau og 

ikke på individniveau. 

 

Figur. Kompetenceværktøjskasse – fx Excel-lister over roller og krav til tilhørende 

kompetenceprofiler mv. 



Make the Difference. 
paconsulting.com 

20 

ATP: Automatisering af sagsbehandling i ATP Udbetaling 

Danmark gennem systematisk brug af softwarerobotter (1/2) 

 

ATP Udbetaling Danmark forvalter blandt andet udbetalinger af folkepension og boligstøtte til danskere, hvilket beløber sig til cirka 200 mia. 

kr. om året til over 2,3 millioner borgere. Organisationen skal kunne håndtere hundredtusindvis af sager samt betjene relaterede opkald og 

skriftlige henvendelser fra borgere, for at disse udbetalinger kan ske korrekt og til tiden. For at optimere og effektivisere disse arbejdsgange 

har ATP siden 2015 investereret i digitale assistenter (softwarerobotter) til håndtering af standardiserede opgaver i forbindelse med konkrete 

sager, hvilket har stillet store kompetencemæssige krav til organisationen og afdelingen for Datadreven driftsoptimering. Især har dyb 

forretningsforståelse, faciliterings- og procesprofiler og teknisk indsigt været nøglekompetencer for afdelingen ift. at lykkes med projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTABOKS 

» Organisation: ATP Udbetaling Danmark 

» Målgruppe: Forretningsmedarbejdere 

» Kompetenceområder: Håndtering og 

anvendelse af data og ny teknologi 

» Kontakt: Via Johanne Louise Venning, 

Digitaliseringsstyrelsen, jolov@digst.dk 

 

BAGGRUND OG FORMÅL 

ATP Udbetaling Danmark har ansvar for en række offentlige 

ydelser, herunder fx udbetaling af folkepension og boligstøtte. 

Myndigheden udbetaler årligt i omegnen af 200 mia. kr. til 

cirka 2,3 millioner borgere i Danmark. Betjeningen af borgere 

foregår pr. telefon, Digital Post og via selvbetjening på 

borger.dk. Hver måned modtager myndigheden cirka 170.000 

telefonopkald, 80.000 skriftlige henvendelser og 200.000 

underretninger om ændringer i borgernes situation.  

Dette stiller høje krav til en effektiv organisering af 

arbejdsgange, afvikling af sagsbehandlinger og håndtering af 

data. ATP investerer derfor løbende i at gøre arbejdsgangene 

så smidige og effektive som muligt. Som en del af denne 

indsats anvendes i dag digitale assistenter til at håndtere dele 

af eller hele sagsbehandlingen. 

 

INDSATSEN KORT FORTALT 

ATP har siden 2015 investeret i digitale assistenter til ikke 

blot at bidrage i testsituationer i it-forretningen men også i 

sagsbehandlingsøjemed. Arbejdet i afdelingen for 

Datadreven driftsoptimering går ud på at udvikle nye digitale 

assistenter, hvilket tager 80% af afdelingens kapacitet, mens 

de resterende 20% går til vedligehold, herunder drift, 

monitorering og vedligehold ifm. systemopdateringer mv.  

Som følge af ATP’s høje sagsvolumen og kompetencebredde 

i organisationen har organisationen været i stand til at drive 

væsentlige optimeringer. Tilstedeværelsen af ikke blot it-

tekniske kompetencer som eksempelvis softwareudviklere 

men også interne konsulenter med højt abstraktionsniveau, 

proces- og politisk forståelse samt evnen til at sætte sig ind i 

anvendelsen af digitale assistenter har været udslagsgivende 

for projektets succes. 

RESULTATER 

Inden for de seneste to til tre år har ATP formået at opbygge 

et automatiseret sagsbehandlingssetup, der baseret på 

digitale assistenter håndterer en afgørende og stadig stigen-

de andel af sagsbehandlingen. Sideløbende har organisation-

en opbygget de interne kompetencer, det kræver at vedlige-

holde de digitale assistenter og løbende videreudvikle på 

løsningen. Denne kompetenceudvikling er kommet i takt 

med, at robotterne har vundet indpas i teamet, interne 

ressourcepersoner er hyret ind i eller udlånt til afdelingen, og 

specialiseret støtte fra eksterne er anvendt lejlighedsvist.  

TRE LÆRINGSPUNKTER 

 
1. Det er ikke tilstrækkeligt 

udelukkende at opbygge it-

specialistviden i en afdeling med 

robotics. Generalistkompetencer 

og evnen til at tænke abstrakt er 

nødvendigt for at få indsatsen 

koblet ind i forretningsprocesser 

 

2. Opbyg kompetencer gennem en 

kombination af indlån af interne 

og eksterne ressourcer, særligt i 

opstartsfasen 

 

3. Markedsfør innovative indsatser 

internt og eksternt med henblik på 

at sikre opbakning og finansiering 

til projekterne samt rekruttering til 

og interesse for projekterne 

internt i forretningen og eksternt.  
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ATP: Automatisering af sagsbehandling i ATP Udbetaling   

Danmark gennem systematisk brug af softwarerobotter (2/2) 

FREMGANGSMÅDE  

Der er tre centrale kompetenceområder, som en afdeling, der udvikler og drifter digitale 

assistenter i stor skala, bør have. Disse områder bliver i stigende grad vigtigere i takt 

med, at volumen stiger, når robotterne tager flere og flere sager relativt til manuelle 

kørsler, og afdelingen nødvendigvis er nødt til at hyre ekstra kræfter ind:  

1. Dyb forretnings- og domæneforståelse. Forståelse for organisationens 

forretningsprocesser og herunder, hvilke af disse, som særligt egner sig til 

automatisering ved hjælp af digitale assistenter, er centralt. Erfaringsmæssigt er der 

kontinuerligt diskussioner om opgaveafgrænsning i forretningen, hvorfor det er 

vigtigt at være klar på scope så hurtigt som muligt. Dette stiller ikke blot krav til 

ledelsen men også medarbejdernes domæne- og forretningsforståelse. ATP har 

trukket på organisationens kompetencebredde og hentet disse domæneeksperter 

internt i forretningen.  

2. Facilitering- og procesforståelse. Der er løbende behov for at kunne håndtere 

interessenter i forretningen, drive processen og mediere mellem faggrupper for at 

kunne levere værdi ved hjælp af digitale assistenter. En væsentlig del af 

faciliteringen er at fastholde en governancemodel, hvor den driftsansvarlige leder på 

det område, hvor den digitale assistent skal virke, ”ansætter” den og dermed tager 

ansvaret for den samlede løsning. Dette er helt centralt for afdelingen for 

Datadreven driftsoptimering, eftersom man ikke kan agere eksperter i hele 

forretningen. Behovet for dokumentation og styring af processen er eskaleret i takt 

med, at antallet af digitale assistenter er øget i forretningen. ATP har ligeledes 

fundet disse profiler internt i forretningen. 

3. Teknisk indsigt. Disse kompetencer er særligt vigtige i udviklingssammenhænge, 

og eftersom ATP’s robotter har en levetid på ca. 1 år, er der kontinuerligt behov for 

at kunne videreudvikle på eksisterende løsninger og udvikle prototyper på nye, og 

ikke mindst sikre et omkostningseffektivt teknisk setup. Ligeledes skal tekniske 

kompetenceprofiler kunne håndtere revisioner af software og systemer, som skal 

følge med i lanceringen af nye krav, regler, opdateringer mv. for overhovedet at 

kunne anvende de digitale assistenter. ATP har opbygget den tekniske kompetence 

i afdelingen, men lejlighedsvist anvendt eksterne eksperter for at kickstarte en ny 

løsning eller projekt.  

ERFARINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

Tre nøgleforudsætninger har været afgørende for ATP i udviklingen, 

anvendelsen og den løbende drift af softwarerobotter i stort omfang:  

1. Sammensætningen af forskelligartede kompetencer i teamet ud over 

rendyrkede tekniske færdigheder er en afgørende forudsætning for at 

kunne tænke forretningen og arbejdsprocesserne ind i løsninger. Således 

har indsatsen krævet teknologisk, proces- og politisk forståelse hos 

medarbejderne, højt abstraktionsniveau, forståelse for hvad teknologien 

kan bruges til samt evne til at sætte sig ind i anvendelsen af systemet. 

ATP mødte disse kompetencekrav ved at bringe interne 

ressourcepersoner i anvendelse fra andre steder i organisationen. 

Efterhånden som afdelingen voksede og skabte momentum, kom flere til 

med flere drifts- og procesorienterede kompetencer. Således har 

kompetencebehovet også ændret sig i takt med, at volumen er vokset i 

antallet af sager, som de digitale assistenter håndterer. Nye kompetencer, 

der er kommet til afdelingen, har netop fokus på driftsstyring, 

dokumentation, kvalitetssikring,  produktionsstyring og SCRUM 

2. Bevæge sig væk fra en "nulfejlskultur". I en organisation som ATP skal 

der opbygges en kapacitet til at gennemføre "bimodal udvikling", forstået 

som, at nogle udviklingsprojekter er langsigtede, tunge og dyre, mens 

andre (såsom denne) kører mere agilt og hurtigt med mindre governance 

og traditionel styring. Det kræver en gennemsigtighed i udfordringer, 

forventninger og resultater foruden mod til at teste det af og justere på 

baggrund af erfaringer og fejl 

3. Det har givet et helt centralt fokus for afdelingen, at teamet sidder 

sammen til dagligt. Således har det været en ledelsesmæssig prioritet at 

co-lokalisere medarbejdere og sikre, at de er dedikeret til teamet fuldtids 

og ikke deltids. Det er ATP’s vurdering, at dette har gjort en betydelig 

forskel for afdelingens leverancedygtighed.  
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DSB: Digitalt laboratorium skal som ”isbryder” støtte rejsen mod, 

at DSB bliver kundernes foretrukne mobilitetsudbyder og 

forretningen digital og innovativ (1/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FAKTABOKS 

» Organisation: DSB 

» Målgruppe: Medarbejdere med 

udviklingsansvar 

» Kompetenceområder: Innovation, digital kultur 

og mindset, designtænkning og ny teknologi 

» Kontaktperson: Clarissa Eva Leon, Head of 

Digital Labs, DSB, clle@dsb.dk 

DSB opererer på et marked, der er karakteriseret af store forandringer i form af bl.a. øget konkurrence fra konkurrerende transportformer, 

ny teknologi og et svindende subsidieregime. Ledelsen i DSB har i stigende grad indset, at hvis selskabet skal være konkurrencedygtigt i 

fremtiden, bliver de nødt til at tænke nyt i en konservativ branche. Som en del af løsningen på disse udfordringer har DSB skabt Digital 

Labs, der har til opgave at trække DSB i en innovativ retning og bringe DSB i førersædet af den digitale udvikling – ikke blot i forhold til 

deres produkter og services til kunderne men også for at transformere kulturen i virksomheden. 

BAGGRUND OG FORMÅL 

Den kollektive transport er et område under massivt pres og 

forandring, hvor brugere og politikere kræver stadigt 

hurtigere, bedre og billigere services i takt med, at 

konkurerende transport- og mobilitetsformer vinder indpas i 

danskernes rejsemønstre. Nye teknologier såsom GoMore og 

en øget politiske vilje til at liberalisere jernbanedriften har 

bl.a. betydet, at DSB har truffet beslutning om at arbejde mod 

at operere subsidiefrit i 2030.  

Samlet set har disse faktorer medført vilje i direktionen til en 

fundamental ændring i DSB’s måde at arbejde på. For at 

blive fremtidens foretrukne transportudbyder afsøges derfor 

mulighederne for at introducere digitale løsninger samt 

arbejde mere digitalt. Som led heri har DSB etableret Digital 

Labs, som skal fungere som organisationens kulturelle 

”isbryder”. Digital Labs har til formål at trække DSB i en 

digital og innovativ retning for kundernes og virksomhedens 

skyld. 

INDSATSEN KORT FORTALT 

DSB har etableret enheden Digital Labs, der er sat op som 

en selvstændig afdeling og har kontor fysisk afskåret fra 

DSB’s hovedkontor. Enheden beskrives som en end-to-end 

innovationsenhed, der har til formål at innovere hurtigt og 

inspirere resten af virksomheden til at gøre det samme. 

Enheden bemandes af 12 medarbejdere bestående af 

softwareudviklere, kommercielle såvel som tekniske 

produktejere, data scientists og UX-specialister.  

Enheden har sit eget budget og et Advisory Board tilknyttet 

som sparringspartner i stedet for en styregruppe, hvilket giver 

Digital Labs fleksibilitet til at træffe hurtige beslutninger – et 

nødvendigt setup der understøtter lab’ets agile arbejdsform. 

RESULTATER 

Digital Labs har formået at tiltrække og fastholde de rette 

kompetencer, der har været fundament for at kunne levere 

forretningskritiske løsninger til kunderne såvel som DSB, 

såsom fx et advisory tool til medarbejdere i trafikinforma-

tionen. Ligeledes har lab’et etableret et innovationsakademi, 

hvor de har iværksat et train-the-trainer-koncept, der skal 

uddanne 21 innovationstrænere i DSB. Disse innovationstræ-

nere forventes at træne 200 medarbejdere inden sommeren 

2019. 

TRE LÆRINGSPUNKTER 

1. Arbejd efter at etablere et 

selvstændigt Advisory Board, 

eget budget og et afklaret mandat 

med opbakning og enighed i 

topledelsen. Det gør 

arbejdsprocessen meget 

hurtigere og nemmere 

2. Sørg for at have en chef for 

enheden, der har tillid og netværk 

(internt i organisationen men 

gerne også eksternt i bureauer, it- 

eller startupmiljøer). Det gør 

samarbejdet nemmere med 

forretningen, interessen for 

projektet større og chancen for at 

finde ekstern bemanding bedre 

3. Et andet kontormiljø og andre 

omgivelser understøtter 

opbygningen af en ny kultur, som 

er anderledes end resten af 

forretningen. Det er dog vigtigt 

med transparens, så anlæg en 

”åben-dør politik”, og inviter  

jævnligt andre kollegaer forbi.  
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DSB: Digitalt laboratorium skal som ”isbryder” støtte rejsen mod, 

at DSB bliver kundernes foretrukne mobilitetsudbyder og 

forretningen digital og innovativ (2/2) 

FREMGANGSMÅDE  

Digital Labs kan modtage komplekse problemer fra alle enheder i DSB. Når 

Digital Labs har modtaget og godkendt et problem, arbejder de med projektet 

efter en metode baseret på fire faser (I’er). De fire I’er består af: 

• Identification – at identificere, hvilket problem der skal løses og sikre, at det 

er det rigtige problem i den kontekst, det opleves i  

• Inspiration – gennem mange forskellige dataindsamlingsmetoder  

• Ideation – idégenerering af forskellige mulige løsninger, preto- og prototyping 

samt tests. Enheden laver således prototyper på en række løsninger, og den 

bedste prototype lanceres for kunderne som en MVP (minimum viable 

product – en slags digital løsning)  

• Implementation – der arbejdes agilt med at implementere MVP’en.  

For at sikre at ”time to market” er begrænset, må der maksimum gå et halvt år i 

løbet af de fire faser, og de første tre faser skal udføres inden for tre måneder. 

For at sikre fuld transparens og fælles forståelse undervejs i forløbet for 

medarbejdere i både Digital Labs og resten af DSB er der etableret 

modulbaseret intern undervisning gennem hele forløbet med undervisere fra 

Digital Labs.  

Medarbejderne i Digital Labs oplevede i opstartsfasen, at mange af DSB’s 

medarbejdere havde svært ved at forstå lab’ets måde at arbejde på, hvorfor et 

internt træningsakademi blev søsat omkring 4-I modellen (beskrevet ovenfor).  

Undervisningen er blevet så velomtalt og populær i DSB, at det har genereret 

efterspørgsel fra medarbejdere, der ikke samarbejder med Digital Labs. Derfor 

har Digital Labs etableret et innovationsakademi, hvor de har iværksat et train-

the-trainer-koncept, der skal uddanne 21 digitale innovationstrænere. Disse 

innovationstrænere forventes at træne 200 DSB medarbejdere inden sommeren 

2019. 

 

 

 

ERFARINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

• Lignende enheder kan med inspiration fra Digital Labs tænke i at identificere egne 

KPIer, som ikke nødvendigvis er finansielle, men som er bundet op på, at 

enheden leverer impact. Impact kan således både være effekt på DSB’s evne til at 

levere et produkt eller en ydelse til markedet men også være effekt på 

organisationens kultur. I forhold til førstnævnte har Digital Labs defineret lav time 

to market og lav time to insight (hvor hurtigt kan der leveres indsigt nok til, at der 

kan træffes en beslutning om at fortsætte med en idé eller ej). I forhold til 

sidstnævnte anvendes såkaldte ”problem owner satisfaction surveys”, som er 

tilfredshedsmålinger taget for de medarbejdere, der har indleveret et ”problem” til 

Digital Labs, og som enheden således har udviklet en løsning til 

• At vise hurtig værdi i opstartsfasen kan have den effekt at cementere enhedens 

berettigelse og fjerne den værste ”støj” i organisationen. Med klare mål, der kan 

leveres på, er det muligt at bevise resultater og værdiskabelse i forretningen 

• Det er vigtigt, at topledelsen bakker op om indsatsen i opstartsfasen. Ikke desto 

mindre behøver den øverste ledelse ikke nødvendigvis at være involveret i første 

omgang. Operationelle ledere på lavere niveauer med ansvar for mindre projekter, 

kan være egnede kanidater til at demonstrere hurtige resultater.  

• Det er vigtigt med fokus på rekruttering af de bedste medarbejdere bl.a. ved at 

deltage i events hos startups, bureauer, osv., så enheden kan brande 

arbejdspladsen og de muligheder, den tilbyder. Det er vigtigt at være til stede 

mange steder og brande den nyopstartede afdeling som en attraktiv arbejdsplads 

for at tiltrække den rette arbejdskraft. Digital Labs har formået at tiltrække 

medarbejdere med specialiserede tekniske såvel som kommercielle kompetencer 

og gjort enheden til en attraktiv arbejdsplads for denne gruppe af medarbejdere 

• Det kan være svært at innovere i en organisation med lang historik og store 

legacy-programmer. Man bør derfor prioritere samarbejdet med it-afdelingen højt 

og være opmærksom på fx overdragelsen af projekter fra enheden til it-

afdelingen. 
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RANDSTAD: Anvendelse af data i en ”digital fabrik” til at optimere 

arbejdsgange og frigøre tid for forretningsmedarbejdere til at 

interagere med kunderne (1/2) 

Den teknologiske udvikling på HR- og rekrutteringsmarkedet udfordrer globale rekrutteringsfirmaer som Randstad som aldrig før. Nye 

applikationer og platforme bringer arbejdsgivere og arbejdstagere sammen på en måde, så ”mellemmanden” bliver dyr og overflødig. Som 

professionel mellemmand mellem arbejdsgivere og mulige arbejdstagere har Randstad erkendt problemet og reageret ved at etablere en 

digital fabrik, der på tværs af forretningen skal indsamle og bruge Randstads data for at frigøre tid blandt forretningsmedarbejdere til at 

interagere med kunderne. Dette understøttes af et årelangt, obligatorisk træningsforløb for forretningsmedarbejdere, der både online og 

offline lærer at anvende data og digitale kanaler i interaktionen med jobkandidater og mulige arbejdsgivere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTABOKS 

» Organisation: Randstad (NE) 

» Målgruppe: Forretningsmedarbejdere 

» Kompetenceområder: Håndtering og 

anvendelse af data 

» Kontaktperson: Partner, Herman Jan 

Carmiggelt, herman-

jan.carmiggelt@paconsulting.com 

BAGGRUND OG FORMÅL 

I en ny digital virkelighed bliver arbejdsgivere og mulige job- 

kandidater matchet på en helt ny og direkte måde. Dette 

ændrer markedet for rekruttering og HR-services 

fundamentalt og udfordrer Randstad på deres 

grundlæggende forretningsmodel. 

For at afhjælpe presset fra online rekrutteringsplatforme har 

Randstad bygget en central ”digital fabrik” i Holland, der 

indsamler og anvender data fra hele forretningen til at 

optimere arbejdsgange for forretningsmedarbejdere og 

introducere nye værktøjer til at kontakte kunderne. 

Sideløbende uddannes medarbejdere i nye digitale løsninger, 

og de nødvendige it-kompetencer opbygges, der skal til for at 

anvende denne data og betjene nye digitale kanaler.  

 

INDSATSEN KORT FORTALT  

Fabrikken har til opgave at bygge en datacentrisk arkitektur, 

hvilket betyder, at relevant information om Randstads kunder 

og jobkandidater er tilgængelig på et hvilket som helst 

tidspunkt for virksomhedens forretningsmedarbejdere. 

Fabrikkens slogan lyder:  

"The company that can connect its data the quickest, typically 

wins” 

En afledt konsekvens af fabrikkens arbejde er udviklingen af 

nye online tilbud mellem Randstad og dets kunder, hvilket har 

krævet en massiv uddannelsesindsats for den generelle 

forretningsmedarbejder/rekrutteringsansvarlige. Randstads 

online og offline læringstilgang sikrer den nødvendige 

kompetencemæssige opkvalificering til at forankre fabrikkens 

arbejde i forretningen. 

RESULTATER 

Virksomheden har i kraft af et obligatorisk online og offline 

læringsforløb på over et år formået at løfte medarbejderes 

forretningskritiske kompetencer inden for bl.a. anvendelse af 

digitale kanaler og kundedata i rekrutteringssammenhænge.  

I kombination med ”fabrikkens” interne hjælpekorps, der er 

globalt til stede på tværs af koncernen, er det lykkedes at 

forankre arbejdet med håndtering og anvendelse af data i 

den direkte kontakt med kunderne blandt forretnings-

medarbejdere. 

 

TRE LÆRINGSPUNKTER 

1. Tilgængelighed af ny data eller 

nye digitale værktøjer er ikke vær-

digenererende i sig selv. Der 

skabes værdi, når den enkelte 

medarbejder understøttes i at 

løse dennes kerneopgave, hvilket 

stiller krav til både uddannelse og 

implementeringsindsatser  

2. Intern træning af medarbejdere 

foregår delvist online og delvist 

offline over lang tid og er bygget 

ind i virksomhedens evaluerings- 

og performance management-

system for at skabe incitament for 

den enkelte medarbejder til at 

arbejde struktureret med 

træningen 

3. Blandingen af kompetencer i den 

digitale fabrik (fra tekniske til 

forretning og agile projektkompe-

tencer) er medvirkende til, at det 

rette data er tilgængelig i rette 

kvalitet på rette tidspunkt i et 

brugervenligt format. 
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RANDSTAD: Anvendelse af data i en ”digital fabrik” til at optimere 

arbejdsgange og frigøre tid for forretningsmedarbejdere til at 

interagere med kunderne (2/2) 

FREMGANGSMÅDE  

Randstad har taget udgangspunkt i virksomhedens digitale strategi i forbindelse 

med udviklingen af den digitale fabrik. Strategien peger på en række områder, som 

er egnede til digitalisering og en række andre områder i forretningen, som i højere 

grad kræver relationelle kompetencer støttet af teknologien.  

• Opgaver i Ranstads forretning, der er digitaliseringsegnede, er at krydstjekke 

information og matche kandidater og mulige arbejdsgivere 

• Opgaver, der kræver sociale og interpersonelle færdigheder, er salg, relationship 

management og udvikling af webservices og webdesign. 

Fabrikken har derfor udelukkende fokus på at digitalisere de opgaver, der af 

forretningen er defineret som digitaliseringsegnede, og som understøtter 

forretningsmedarbejderne i deres daglige arbejde. Dette gøres ved at fokusere på at 

opbygge en arkitektur baseret på cloud-løsninger og API-netværk (application 

programming interface som er en snitflade, der muliggør teknisk integration mellem 

programmer) – i stedet for at bygge store, dyre og komplekse data warehouses/ 

databaser.  

For at forankre fabrikkens arbejde i forretningen anvendes to centrale tilgange:  

1. Eksperter i særligt kunstig intelligens og mobile applikationer assisterer 

virksomhedens mange afdelinger rundt omkring i verden som et slags 

"hjælpekorps”. Fabrikken består således af en digitaliseringschef og et hold af 

digitale eksperter, der sidder centralt i Holland men arbejder globalt  

2. Det er for alle medarbejdere obligatorisk at deltage i et kombineret online og 

offline træningsprogram på Randstads læringsplatform: Social Talent. 

Programmet kombinerer online træningssessioner i systematisk internet-

søgning for jobkandidater, online håndtering og engagering af jobkandidater, 

sociale netværk og andre forretningskritiske metoder og værktøjer. Dette 

understøttes af offline evalueringssamtaler og mentorprogrammer, hvor erfarne 

medarbejdere hjælper med at oversætte teori til praksis. Medarbejdernes 

performance på læringsplatformen over det årelange forløb er koblet til 

Randstads evaluerings- og performancesystemer og influerer således på både 

løn- og bonusforhold samt forfremmelsesmuligheder.  

 

 

 

ERFARINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

• Kontakten til og forståelsen af jobkandidater og deres situation er central viden for 

Randstads virke, og en gennemgribende digitalisering af processer og 

kommunikationskanaler kræver en massiv implementeringsindsats og 

kulturforandring. Konkret har tre udfordringer været særligt centrale at håndtere: 

1. Introducere en startup-mentalitet i et multinationalt selskab og tilpasse 

performance- og arbejdsmodellen til dette formål. Dette har Randstad forsøgt 

at imødekomme ved at adskille fabrikken fysisk fra resten af forretningen, 

give den et globalt mandat og placere den centralt i nærheden af 

virksomhedens hovedkvarter i Holland. Konkret har man for fabrikken droppet 

traditionelle KPI’er og erstattet disse med såkaldte OKR’er (objectives and 

key results), som er målsætninger og konkrete resultater for den enkelte og 

fabrikken. Ligeledes arbejder fabrikken efter en agil udviklingsmodel med 

mantraet ”levér hurtigt eller fejl hurtigt”  

2. Bygge bro mellem it og forretning ved at opbygge forståelse for teknologi i 

forretningen samt forståelse for forretningen blandt digitaliserings-

medarbejdere og -chefer. En klassisk udfordring som Randstad løser ved at 

kombinere forskellige fagligheder i projekter og lade fabrikkens medarbejdere 

interagere med lokale kontorer som et internt konsulentkorps  

3. Finde de rette men-                   

                       

                  

                       

                    

                

                       

                      

                          

             

nesker med de rette 

kompetencer til at  

bemande fabrikken  

(fx Scrum masters,  

data scientists og    

arkitekter). Dette er   

en kontinuerlig udfor- 

dring, som Rand- 

stad ikke for  

nuværende har løst. 
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Nordea: Nye kompetencer i agil produktudvikling bidrager til 

Nordeas konkurrencedygtighed og hurtigere time-to-market for 

nye produkter i Nordeas afdeling for formuepleje (1/2) 

 
Nordea er en stor, international og kompleks finansiel virksomhed, der i stigende grad har behov for at kunne levere nye digitale opsparings-, 

rådgivnings- og investeringsprodukter til sine kunder hurtigere end konkurrenterne for at forblive konkurrencedygtige. For at modvirke 

siloopbygning i Nordeas afdeling for formuepleje og sænke time-to-market markant for nye produkter, etableredes ISAC (Investment Solution 

Advisory Center) - en ny afdeling med den primære opgave at skære igennem alle siloer og effektivisere flowet i Nordeas produktudvikling fra 

ende til anden ved hjælp af agil produktudvikling. Dette stiller en række kompetencekrav til medarbejdere i ISAC, der har skullet tillægge og 

tillære sig nye kompetencer for at kunne indgå i brede leveranceteams i stedet for dybe fagteams. Efter 1 år med denne tilgang er 

medarbejdertrivslen øget, Nordea estimerer en merværdi på 20% for de samme udviklingskroner og organisationen har forbedret hastigheden 

til markedet for nye produkter som fx investeringsrobotten Nora, der er et direkte produkt af ISACs agile udviklingsarbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTABOKS 

» Organisation: Investment Solution Advisory 

Center (ISAC), Nordea 

» Målgruppe: Medarbejdere og ledere (ca. 400) 

» Kompetenceområder: Agil udvikling af digitale 

produkter og ydelser 

» Kontaktperson: Rickard Lindell, Head of 

Digital Advice, rickard.lindell@nordea.com 

 

BAGGRUND OG FORMÅL 

Nordea har i kraft af virksomhedens størrelse, mange 

forretningsområder og internationale tilstedeværelse oplevet 

udfordringer med øget kompleksitet og silodannelse i 

virksomhedens oparingsområde under formuepleje. Dette 

skaber høje transaktionsomkostninger, når nye produkter og 

projekter skifter mellem siloerne, hvilket fordyrer og forsinker 

produkudviklingsflowet. Medarbejdere i ISAC har desuden 

været vant til at operere i dybe fagteams, hvor specialiserede 

kompetencer har været centrale.  

Den nye organisering, hvor enheden skal arbejde på tværs af 

siloer, i kombination med den nye agile måde at arbejde på i 

dedikerede leveranceteams stiller helt anderledes krav til 

medarbejderes og lederes kompetencer.  

INDSATSEN KORT FORTALT 

I forbindelse med en større reorganisering i Nordeas store 

organisation for formuepleje, har virksomheden bygget 

kompetencer hos medarbejdere og ledere for at kunne indgå 

og fungere i agile produktudviklingsteams. Centrale 

forudsætninger for dette er bl.a evnen til at forstå og anvende 

hinandens ekspertiseområder samt et opgør med en 

”nulfejlskultur”.  

Opskriften har bl.a. bestået af certificeringer i det agile 

rammeværk SAFe, intern træning og introduktionskurser for 

nye medarbejdere via Nordeas egne trænere, ekstern 

konsulentbistand og en god portion sidemandsoplæring og  

learning by doing.  

RESULTATER 

ISAC er lykkedes med det som referes til som ”T-shaping”, 

hvor kodere, testere og specifikatører i agile teams går fra 

smalle, dybe kompetenceprofiler til at opbygge bredere 

profiler. Således opbygger de tre kompetencearketyper 

forståelse for hinandens fagområder, hvilket fremmer 

samarbejde og er med til at øge hastigheden i udviklingen og 

bidrage til en eksperimenterende arbejdstilgang.   

Således har man registreret en øget medarbejdertrivsel, 

mere merværdi pr. udviklingskrone og øget hastighed fra idé 

til markedslancering.  

TRE LÆRINGSPUNKTER 

1. Fokuser på at opbygge brede 

udviklingskompetencer blandt 

forretningsmedarbejdere. Det er 

centralt, at medarbejderne opnår 

forståelse af hinandens 

ekspertiseområder og udnytter 

dette til at udfordre hinanden, 

arbejde krydsfunktionelt og 

eksperimenterende  

2. Sørg for som leder og 

medarbejder at tage relevante 

certificeringer og træningsforløb, 

men erkend, at læring ”sætter sig 

fast” i forbindelse med den 

praktiske anvendelse af nye 

metoder og teknikker 

3. Der er behov for at erkende, at 

det er problematisk at tro, at man 

kan tage en rigtig beslutning om 

en fremtid, som ikke er her, om 

en teknologi, som man ikke ken-

der. Gør derfor op med nulfejls-

kulturen og anlæg en tilgang med 

iterative sprints og evalueringer. 
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Nordea: Nye kompetencer i agil produktudvikling bidrager til 

Nordeas konkurrencedygtighed og hurtigere time-to-market for 

nye produkter i Nordeas afdeling for formuepleje (2/2) 

FREMGANGSMÅDE  

Nordea er lykkedes med at anvende en agil organisering i ISAC til at øge hastigheden til 

marked for nye produkter og øge medarbejdertrivslen i afdelingen. For at lykkes med 

denne organisering i en stor, finansiel organisation har der været fokus på navnlig tre 

kompetencemæsige elementer for at sikre, at enkelte teams havde de nødvendige 

forudsætninger for at kunne indgå i et agilt setup: 

1. T-shaping af kompetenceprofiler. T-shaping referer i denne sammenhæng til at 

medarbejdere i agile teams styrker deres brede, fælles kompetencer (toppen af 

T’et), mens man bibeholder og anvender sin dybe faglighed (søjlen i T’et). For at 

opnå optimalt opgave-flow og undgå interne køer er der behov for, at hver enkelt 

teammedlem kan løse varierende opgaver fra analyse og kravspecifikationer til 

testing og deployment af løsninger. Således oplever ISAC, at de mest hyppige 

opgaver i individuelle scrumteams kan løftes af stort set alle teammedlemmer.  

2. Lære agile processer at kende. At indgå i leveranceteams organiseret omkring et 

agilt setup stiller krav til teammedlemmers evner til at forstå og håndtere nye roller 

og processer (fx Product Owners, Scrum Masters mv.). Nordea har anvendt Leading 

SAFe-cetificeringer* for ledere og mellemledere faciliteret af eksterne leverandører 

samt kurser i agil projetkmetode for medarbejdere, faciliteret af Nordeas interne 

trænere. 

3. Sidemandsoplæring og learning by doing. Nordea har haft stort fokus på træning 

af såvel medarbejdere som ledere gennem deres interne træningskorps og ved 

inddragelse af eksterne eksperter. Ikke desto mindre står det klart, at læringen først 

for alvor forankres, når den tages i anvendelse. De tværfunktionelle teams med 

profiler bestående af kodere, testere og specifikatører med samme sprog og 

forståelse for agile processer, udfordrer og lærer konstant af hinanden i udviklingen 

af nye løsninger. Blandt andet derfor har et team på 10-15 medarbejdere i Nordea 

været i stand til at lancere en robot og investeringsrådgiver Nora, der gør 

investeringsrådgivning langt mere tilgængeligt for Nordeas kunder. Se figur til højre.   

 

 

 

 

ERFARINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

• Finansielle virksomheder som Nordea har en tendens til at være præget 

af en nulfejlskutlur i arbejdsformen, der ikke som udgangspunkt fordrer 

en eksperimenterende tilgang til ”at prøve ting af” og se, om de virker. 

Ikke desto mindre har man i ISAC erkendt, at en arbejdsstil baseret på 

iterative sprints ikke har kompromitteret kvaliteten af, hvad afdelingen 

leverer til markedet – snarere tværtimod. Det har dog krævet, at man 

ledelsesmæssigt og i enkelte udviklingsteams skal være i stand til at 

skrotte idéer, løsninger og udviklingsforløb, der ikke fører til merværdi 

for virksomheden eller virksomhedens kunder 

• Det har krævet tid og ressourcer i ISAC at ændre folks arbejdsvaner, så 

de kan indgå og levere i dedikerede leveranceteams i stedet for dybe 

fagteams. Således har det været en udfordring at få tekniske profiler til 

at tage aktiv del i produktudviklingen og dermed ændre en arbejdsrytme 

henimod en proaktiv og eskperimenterende tilgang med en høj grad af 

selv-ledelse i enkelte teams 

• For at kunne decentralisere beslutningsautoriteten til enkelte 

udviklingsteams, har Nordea fokuseret på at skabe et fælles transparent 

billede af alle opgaver og forløb på et niveau, så business cases for 

enkelte løsninger er tilgængelige for alle medarbejdere og forklaret på 

en måde, så alle kan forstå dem. Denne form for transparens har skabt 

en flydende organisation, hvor enkelte medarbejdere har fået langt 

højere indsigt i udviklingsforløbene og                 

     

     

   

     

                           

                   

         

således også haft mulighed  

for at koble sig på spænden- 

de opgaver, der udfordrer 

den enkeltes kompetencer,  

og i højere grad gør det  

muligt at indfri professionelle  

ambitioner.   

 
*Scaled Agile Framework (SAFe) 
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