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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”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FAKTABOKS 

» Organisation: Erhvervsstyrelsen 

» Målgruppe: Ledere og medarbejdere (ca. 500) 

» Kompetenceområder: Digitalt mindset, digital 

kultur 

» Kontaktperson: Chefkonsulent, 

Direktionssekretariatet, Bettina Maj Abramowitz 

Rothe, betabr@erst.dk 

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.  
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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. 

 

 


