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Indledning 

Jeg er ansat som kontorelev i Erhvervsstyrelsen, hvilken blev etableret 1. januar 2012, som en fusion af 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, dele af It- og Telestyrelsen, og dele af Erhvervs- og Byggestyrelsen.  

Opgaverne i Erhvervsstyrelsen spænder vidt, men den overordnede mission1 er, at vi i partnerskab med 

andre, vil gøre det enkelt og attraktivt at drive virksomhed i hele Danmark.  

 

Nogle af Erhvervsstyrelsens opgaver vedrører erhvervsvilkår og regulering, analyse og teleregulering, 

erhvervsudvikling og internationale forhold, udvikling af digitale løsninger, support til borgere og 

virksomheder, og forskellige råd og nævn 

 

Vi er ca. 650 ansatte i Erhvervsstyrelsen fordelt således, at ca. 600 ansatte arbejder på Langelinie i 

København og 50 ansatte arbejder i Silkeborg. Erhvervsstyrelsen består af seks afdelinger, som er delt op i 

områder og dernæst i teams. 

Ved en fusion er det ikke bare de fysiske rammer, nye kollegaer og lignende der fusionerer. Det gælder 

blandt andet også it-systemer. Indtil oktober 2014 har vi journaliseret i to forskellige ESDH-systemer 

henholdsvis Documentum og Public 360, da det var de systemer styrelserne benyttede inden 

sammenlægningen. Siden sammenlægningen er mange arbejdsprocesser og systemer lagt sammen, og nu 

var turen kommet til ESDH-systemerne. 

Hvis man tager udgangspunkt i styrelsens ESDH-systemer, virkede det naturligt at udskifte dem, hvilket jeg 

vil komme ind på senere. En implementering af et ESDH-system er en organisationsforandring, og dermed 

bliver mange faktorer påvirket undervejs, hvorfor det er uundgåeligt at støde på udfordringer, da det er en 

forandringsproces, som alle medarbejderne er en del af. Dette stiller store krav til ledere, medarbejdere og 

organisationen som helhed. Netop samspillet mellem disse parter og deres reaktioner mod forandringer, 

finder jeg interessant, hvorfor jeg blandt andet vil undersøge det i min fagprøve.  

Jeg synes ligeledes, at det er interessant at undersøge, om implementeringen har haft en betydning for 

journaliseringskulturen i styrelsen. 

Erhvervsstyrelsen valgte cBrain F2 som leverandør til styrelsens nye ESDH-system. Et system som flere og 

flere offentlige myndigheder vælger at benytte. 

 

 

                                                           
1
 https://erhvervsstyrelsen.dk/mission-og-vision, besøgt den 7. april 2015. 
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Problemformulering 

I min opgave vil jeg undersøge følgende: 

1. Hvordan forløb implementeringen af F2? 

2. Hvilken betydning har implementeringen haft for medarbejdernes arbejdsproces, herunder 

journaliseringskulturen? 

3. Hvilke udfordringer kan man støde på under implementeringen af F2? 

 

Mål 

Med min fagprøve vil jeg opnå at få et overblik over, hvordan implementeringen af F2 forløb. Jeg vil 

undersøge, hvilken betydning implementeringen af F2 har haft for medarbejdernes arbejdsproces. 

Jeg vil belyse og identificere, hvilke udfordringer styrelsen er stødt på under implementeringen af F2. 

Når udfordringerne er belyst, vil jeg komme med ét eller flere løsningsforslag til, hvordan man kan 

håndtere medarbejdernes modstand mod forandringer. Dette kan være med til at give et overblik over, 

hvilke områder man skal være opmærksom på ved en implementering af et andet system i styrelsen. 
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Metode 

Teori og modeller 

• Gantt-kort
2
: Som det første udarbejdede jeg et Gantt-kort for at få et struktureret overblik over 

fagprøveprocessen. 

• Leavitts Diamant
3
: Jeg har valgt at bruge denne model, da den illustrerer, hvordan de forskellige 

faktorer er afhængige af hinanden ved implementeringen af et nyt it-system.  

• Ingvar og Thorsvik
4
: Jeg vil analysere mulige udfordringer ved hjælp af Ingvar og Thorsviks teori, 

som handler om modstand mod forandringer. De har opstillet ti årsager til modstand mod 

forandring, blandt andet frygt for det ukendte, krav om nye investeringer og dobbeltarbejde.  

• Nudging
5
: Et nudge er et kærligt skub i den rigtige retning. Det er en metode, hvor man ved hjælp 

af små virkemidler, kan få personer til at handle anderledes. 

 

Dataindsamling 

Jeg har valgt at lave to former for dataindsamling. Både kvalitativ og kvantitativ. Med dataindsamlingen vil 

jeg tilegne mig empiri, som sammen med metodetriangulering6, skal danne grundlag for analysen og 

vurderingen.   

Interview: Jeg har interviewet Anette Dybdal Fenger7, som er projektleder på ”Projekt ESDH”. Formålet 

med interviewet var at skabe et overblik over hele processen. Jeg syntes, det var vigtigt, at få interviewet 

projektlederen, da hun har været med fra start til slut. Hun ved, hvilke aspekter der gør sig gældende, og 

dermed hvad der endnu mangler at blive implementeret. Desuden mente jeg, at det ville være en fordel at 

interviewe Anette før udsendelsen af spørgeskemaet, da interviewet kunne være inspirerende i forhold til 

udformningen af spørgsmål. Dette viste sig at være en god idé, da jeg undervejs i interviewet fik et større 

indblik i hele processen af implementeringen. Derudover ville jeg afdække, om mit spørgeskema kunne 

fungere som en nulpunktsmåling for projektgruppen og i det tilfælde, ville jeg afdække deres behov. 

Interviewet var et kvantitativt og semistruktureret interview. Jeg havde lagt vægt på, at spørgsmålene var 

formuleret åbne, for at jeg bedre kunne få et godt indblik i hendes viden og holdninger.  

                                                           
2
 Det offentlige som aktiv part, Forlaget ’94, Baier, Hanne Fihl et al (2013), s. 275. Se bilag 3. 

3
 Det offentlige som serviceleverandør, Forlaget ’94, Andersen, Gunnar et al (2013), s. 279 

4
 Hvordan organisationer fungerer, Hans Reitzels Forlag, Dag Ingvar Jacobsen og Jan Thorsvik (2013) 

5
 http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/nudging-det-kaerlige-skub-i-servicedesign-og-kommunikation, besøgt 

den 17. april 2015 
6
 Guide til spørgeskemaundersøgelser, interview og observationer, Forlaget ’94, s.23. 

7
 Se bilag 5.  Herefter kaldet Anette. 
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Jeg havde sendt spørgsmålene til hende inden interviewet. Det gjorde jeg sådan, at hun havde mulighed for 

at forberede sig, men også for at signalere, at jeg værdsætter hendes tid, og at jeg er forberedt. Jeg mener 

desuden, at det giver mig mulighed, for at få de mest valide svar, da hun har tid til at vurdere 

spørgsmålene. 

Jeg har desuden interviewet to medarbejdere8 efter udsendelsen af spørgeskemaet. Dette gjorde jeg, da 

jeg gerne ville have muligheden for at få uddybet nogle spørgsmål fra spørgeskemaet. Jeg ville gerne have 

interviewet flere personer, men på grund af opgavens størrelse, vurderede jeg, at mere end to interviews 

ville være for meget. 

 

Spørgeskema: Jeg valgte at udsende mit spørgeskema9 til alle medarbejdere i Erhvervsstyrelsen, da alle 

medarbejdere har en berøringsflade med programmet, nogle dog mere end andre. Jeg udarbejdede 

spørgeskemaet i Defgo10, et program styrelsen har licens til. Jeg udsendte det med et link via mail til alle 

styrelsens afdelingers mailgrupper. Disse mailgrupper er sammensat af områders mailgrupper og dernæst 

af individuelle teams mailgrupper.  

Mit mål var at få en svarprocent på ca. 50 %. Spørgeskemaet blev udsendt til 659 mailadresser. Jeg omtaler 

mailadresser her, for at understrege, at det er udsendt til flere af de samme personer.  Jeg har lavet en 

optælling af maillisten11, som viser, at mindst 45 personer er repræsenteret i to mailgrupper. Hvis jeg 

trækker de 45 personer fra antallet af mailadresser, ender jeg på 614 personer, som spørgeskemaet er 

udsendt til. 

Jeg har modtaget 315 svar i alt, hvorfor jeg får en svarprocent på 51,30 %. Dermed opfylder jeg lige præcis 

mit mål, hvilket jeg er godt tilfreds med. Specielt når man tager i betragtning, at vores Insideredaktion12 i 

december 2014 udarbejdede en brugertilfredshedsundersøgelse. De udsendte undersøgelsen på samme 

måde som mig, via Defgo og link i mail til samme mailgrupper. De modtog 241 besvarelser i alt.  

 

Jeg har valgt, at respondenternes besvarelser skulle være anonyme, dels for min egen skyld, men bestemt 

også for mine kollegaers skyld. Ved at gøre dem anonyme, får de et frirum, hvor de kan svare, det de 

mener, uden at blive hængt ud eller skal stå til regnskab for deres udtalelser. Derudover kan jeg bedre 

vurdere resultaterne ligeværdigt. 

 

                                                           
8
 Se bilag 6 og 7. 

9
 Se bilag 4. 

10
 www.defgo.dk, besøgt den 12. januar 2015 

11
 Se bilag 9. 

12
 Inside er Erhvervsstyrelsens intranet. 



Stine Gissel, hold 142c 

Side | 6  

 

Analyse og vurdering 

Hvordan forløb implementeringen af F2? 

Som beskrevet i indledningen, var udskiftningen af ESDH-systemerne uundgåelige, og det er mit indtryk, at 

hovedparten af alle medarbejdere var klar over, at udskiftningen kom. Mit interview med Anette Dybdal 

Fenger gjorde det helt tydeligt, hvorfor det har været vigtigt at implementere et nyt ESDH-system.  

 

”Udover at det rent organisatorisk var med at skabe en smule splittelse i organisationen, at man havde to forskellige 

systemer, så var det også fordi, at sådan helt praktisk, var de begge to gamle og dårlige[…] Folk brugte dem forskelligt, 

så vi ville også bruge det til at få ensartet journaliseringsprocesserne, og så kunne man heller ikke videndele på tværs 

af afdelingerne før. Der sad folk og sammenarbejdede på de samme projekter i samme afdelinger, men som ikke kunne 

se hvad hinanden lavede[…] Der var en vis formodning om, at der var meget, som aldrig røg over i 

journaliseringssystemer, som skulle have været journaliseret.”
13

 

 

I citatet forklarer Anette tre gode grunde til beslutningen om implementeringen af et fælles og nyt ESDH-

system. Det er klart, at når man er én samlet styrelse, kan det virke uoverskueligt at få 

journaliseringsarbejdet til at hænge sammen, når der benyttes to forskellige journaliseringssystemer. 

Derudover nævner hun, at systemerne var gamle og dårlige. Begge parametre er ikke noget der fremmer 

viljen til samarbejde og videndeling medarbejderne imellem. Afslutningsvis var der faktisk tvivl om, hvorvidt 

Erhvervsstyrelsens journaliseringspligtige dokumenter blev håndteret rigtigt, det vil sige, at der var tvivl om 

hvorvidt Offentlighedsloven14 blev overholdt.  

 

Men hvordan forløb implementeringen så? Det er et spørgsmål, der deler vandene. I mit spørgeskema ville 

jeg afdække, hvad brugerne syntes om oplæringen, herunder fælles introduktion og oplæring fra 

superbrugeren.  

 

                                                           
13

 Se bilag 5. Interview af Anette Dybdal Fenger, Projektleder på ”Projekt nyt ESDH”.  

14 Offentlighedsloven (LOV nr 606 af 12/06/2013), §2 og §15. 
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Det fremgår af cirkeldiagrammet ovenfor, at 32,15 % mener, at de har fået en ”meget god” eller ”god” 

oplæring. 28,62 % af medarbejderne mener, at de har fået en ”dårlig” eller ”meget dårlig” oplæring, mens 

38,52 % mener, at oplæringen hverken var god eller dårlig. Svarene giver ikke et entydigt billede af 

oplæringen. De fordeler sig cirka med en tredjedel til hver kategori. Dette siger måske ikke så meget om 

selve oplæringen, men mere om medarbejderne. Jeg mener, at det giver et tydeligt billede af, at vi er 

mange medarbejdere med vidt forskellige behov og indlæringsmåder.  

Jeg har modtaget 96 kommentarer i alt i fritekstfeltet i mit spørgeskema. Her udgør cirka 17 af 

kommentarerne noget om oplæringen. Fællesnævneren for de 17 kommentarer er, at de alle giver udtryk 

for, at oplæringen var mangelfuld, utilstrækkelig og for overfladisk.  

 

”Det virker, som om F2 kan meget mere end det, vi har lært. Det kan godt være lidt frustrerende. Vi fik en kort intro om 

det mest nødvendige, og jeg opfattede det, som om vi snart ville lære noget mere. Men det blev ved den korte intro, så 

jeg efter vel ca. 5 måneder stadig føler, at jeg ikke helt bruger systemet så godt, som jeg kunne.”
15

 

 

Denne kommentar kan meget vel være fra en medarbejder, som ville have bedre af at lære ved hands-on 

metoden16. Sammenlagt med nedenstående kommentar, danner der sig et billede af, at der har været en 

                                                           
15

 Citat fra spørgeskemaundersøgelsen. Se bilag 4, side 34. 
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fin information lige i opstarten af implementeringen, men da det så er blevet ”hverdag” og den resterende 

oplæring har været op til superbrugeren i området, giver det nogle skævheder områderne imellem. Jeg 

mener, at en superbruger, som ikke har tid til at sætte sig ind i systemet, og tilmed ikke har accepten fra 

chefen til at oplære medarbejderne i området, er uden værdi, da personens incitament er meget lille. 

 

”Det har været lagt alt for meget op til de såkaldte superbruger at stå for læring til medarbejderne, og det har ikke 

været nemt, da vi (superbrugere) fik en meget skrabet og mangelfuld undervisning. Samtidig er det svært, når ens chef 

udpeger en til superbruger, og chefen ikke har fokus på, at der skal være tid til test osv. af et nyt system i en travl 

hverdag.”
17

 

Det giver skævheder i oplæringen, da det er forskelligt, hvor godt superbrugerne er klædt på til deres 

opgave, hvilket ses i citatet ovenfor. Det ses ligeledes, at personen ikke mener, at der er tid til at varetage 

sin nye opgave, samtidig med at personen skal varetage sine oprindelige opgaver.  

Desuden fremgår det af spørgsmål ni18, at over halvdelen af styrelsens medarbejdere ikke kender til de 

værktøjer styregruppen har lagt på Inside. Dette er måske dårlig markedsføring fra deres side, men det kan 

også være, at det er manglende engagement og nysgerrighed til at lære fra medarbejdernes side. Denne 

problemstilling vil jeg komme ind på senere. 

Delkonklusion: Jeg mener, at man ud fra de nævnte citater og spørgeskemaundersøgelsen, kan konkludere, 

at implementeringen er forløbet både godt og dårligt i de forskellige afdelinger. Det skyldes flere årsager 

såsom forskellige indlæringsmåder, ulige engagement fra superbruger og chef afdelingerne imellem. 

Hvilken betydning har implementeringen haft for medarbejdernes arbejdsproces, herunder 

journaliseringskulturen? 

Der er flere arbejdsprocesser som er ændret, såsom fristhåndtering, ministerbetjening og mange andre. På 

grund af udfordringer med opgavens længde, har jeg valgt at sætte grænsen ved journaliseringskulturen. 

Jeg har valgt at kigge på implementeringens betydning for medarbejdernes arbejdsproces ved hjælp af 

Leavitts Diamanten, da den illustrerer, hvordan de forskellige faktorer er afhængige af hinanden.  Ved 

implementeringen af F2 i Erhvervsstyrelsen har jeg tydeligt kunne se, hvordan implementeringen af et nyt 

it-system hænger sammen med eksempelvis måden vi arbejder på, altså vores arbejdsproces, Dette 

afspejler også dele af spørgeskema og de interviews jeg har lavet.  

                                                                                                                                                                                                 
16

 Hands-on metode: Medarbejderen bliver undervist i systemet i mens han/hun sidder ved computeren. 
17

 Citat fra spørgeskemaundersøgelse. Se bilag 4, side 36. 
18

 Se bilag 4, side 32. 
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• Struktur: Strukturen før F2 blev implementeret var, at styrelsen havde to forskellige 

journaliseringssystemer. Dermed også forskellige journaliseringsregler og – kulturer.  

• Værktøjer og teknologi: For at opnå målet valgte styrelsen at indføre et nyt og fælles 

journaliseringssystem, F2. 

• Aktører: Er alle medarbejderne i Erhvervsstyrelsen, med undtagelse af ledelsen, da Leavitts 

diamanten ses på med ledelses øjne. 

• Opgaver (mål): Målet med implementeringen var at ensarte journaliseringen, øge videndelingen 

internt og derudover trængte de gamle systemer til en opdatering. 

Som tidligere beskrevet betød fusionen af tre styrelser, at it-systemer også skulle sammenlægges. Dette er 

en langvarig og omfattende proces, hvor der er blevet prioriteret, hvad der var vigtigst at få sammenlagt 

først. Anette siger i interviewet, at et nyt ESDH-system blev nedprioriteret til fordel for borgerrettede 

systemer (blandt andet cvr.dk20 og Webreg), hvilket jo er forståeligt, da visse systemer bare er vigtigere end 

andre, dette gælder specielt systemer, som borgere og virksomheder bruger mange gange dagligt. Dog er 

min vurdering er, at der er gået for lang tid mellem fusionen af styrelserne og implementeringen af F2. 

Årsagen er, at medarbejderne har indarbejdet nogle vaner (eksempelvis er nogle journaliseringspligtige 

dokumenter gemt på fælles drev) og arbejdsprocesser under den nye styrelse, og disse skal man gøre op 

med nu.  

Startskuddet til ændringen skyldtes netop styrelsens mål om en ensartet journalisering og øget videndeling. 

Målet er i dette tilfælde en beslutning taget af den øverste ledelse. Denne beslutning ændrer strukturen, da 

                                                           
19

 Jeg har selv lavet modellen i Paint. 
20

 Cvr.dk hedder i dag Virk data (http://datacvr.virk.dk/data/). Sitet har cirka 3,5 mio. sidevisninger pr. måned. 
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man udskifter de to gamle journaliseringssystemer med ét fælles nyt system. Derefter påvirkes teknologi og 

værktøjer, så vi ikke længere har Documentum og Public 360 som en del af systempakken i styrelsen. Ved 

implementeringen af et nyt system, er der behov for oplæring af medarbejderne og i dette tilfælde også en 

ændring af journaliseringskulturen. Dermed påvirkes aktørerne af strukturen, opgaver, teknologi og 

værktøjer. Selve kerneopgaverne medarbejderne havde, forbliver de samme, da man i forvejen 

journaliserede via et elektronisk sagsbehandlingssystem eller gemte dokumenterne på et fælles drev. Men 

arbejdsprocesserne har ændret sig. I de afdelinger, hvor journaliseringskulturen var god, har det givet 

anledning til øget fokus og en endnu mere strømlinet journalisering. Her har der været fokus på at 

optimere navngivningen og ensarte journaliseringen endnu mere. 

 

I et interview med medarbejder 121, blev jeg opmærksom på, at der i hendes afdeling er sket en stor 

ændring i deres arbejdsprocesser efter implementeringen, lige som Leavitts hævder det.  

For medarbejderne i den afdeling, hvor de aldrig journaliserede, har de fået nye arbejdsprocesser og en 

journaliseringskultur er opstået. Hvor de før gemte på et fælles drev, skal de nu journalisere det i F2. Det 

har krævet en kompetenceudvikling af medarbejderne, hvor de har fået hjælp fra juristerne i styrelsen, som 

har fortalt dem helt nøjagtigt, hvad der skulle journaliseres. Når jeg kigger på kommentarerne i 

spørgeskemaet, virker det som et udbredt problem i styrelsen, at medarbejderne er i tvivl om, hvad der skal 

journaliseres.  

Ud fra de to uddybende interviews22 jeg har lavet, mener jeg, at der generelt danner der sig et positivt 

billede af, hvordan implementeringen har påvirket journaliseringskulturen. Man vil altid kunne optimere 

måden man arbejder på, hvilket afdelingen Medarbejder 2 sidder i er et godt eksempel på. Jeg synes, at det 

er inspirerende at selv afdelinger, hvor journaliseringen er en daglig rutine, har formået at finde plads til 

forbedringer, og dermed har påvirket journaliseringskulturen. Det har givet dem et øget fokus på, hvordan 

de kan ensarte journaliseringen, så eksempelvis fremsøgningen af sager, vil være nemmere.   

 

Kigger man derimod på spørgsmål otte i spørgeskemaet, ser billedet anderledes ud. 

                                                           
21

 Se bilag 6. 
22

 Se bilag 6 og 7. 
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Over halvdelen af medarbejderne svarer, at de hverken er enige eller uenige i, at journaliseringskulturen i 

deres afdeling har ændret sig. Medarbejdernes svar bygger måske på en tvivl. Kategorien ”hverken/eller” er 

en neutral kategori, hvorfor respondenterne har mulighed for at bruge den, som en ”ved ikke” kategori. 

Det kan ved nogle spørgsmål være meget uhensigtsmæssigt, men jeg mener, at det lige nøjagtigt ved dette 

spørgsmål, siger utrolig meget om medarbejdernes viden. Hvis de svarer ”ved ikke” til spørgsmålet om, 

hvorvidt journaliseringskulturen har ændret sig, må det være fordi, der ikke har været fokus på emnet i 

området.  

Næsten en fjerdedel af alle medarbejderne, 23,94 %, er ”meget enige” eller ”enige” i, at 

journaliseringskulturen har ændret sig i deres afdeling. Dette tal dækker både over afdelinger, som har 

gjort de oprindelige journaliseringsregler skarpere i formuleringen, men også over afdelinger som har fået 

helt nye journaliseringsregler. Dog vil jeg tilføje, at det fremgik af interviewet med Medarbejder 123, at de i 

hendes afdeling har svaret, at de aldrig journaliserer, hvorfor jeg antager, at de også ved dette spørgsmål 

har svaret ”hverken/eller”, ”uenig” eller ”meget uenig”, da de ikke havde noget grundlag herfor. Derfor tror 

jeg, at hvis samme spørgsmål bliver stillet til medarbejderne til september 2015 (et år efter 

implementeringen), vil resultaterne højst sandsynligt se anderledes ud, da flere har fået klarhed over 

betydningen af journaliseringskulturen. 
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 Se bilag 6. 

3,86

20,08

55,98

14,29

5,41

8 Har du oplevet, at journaliseringskulturen i dit område har ændret sig?

Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ubesvaret
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Delkonklusion: Implementeringen af F2 har haft stor betydning for journaliseringskulturen i de fleste 

afdelinger på nuværende tidspunkt, og hvis den endnu ikke har, så får den det sikkert i den kommende tid, 

da det tager lang tid at ændre en kultur.  

Hvilke udfordringer kan man støde på under implementeringen af F2? 

Ved implementeringen af et nyt it-system, kan man støde på mange udfordringer undervejs, da forskellige 

faktorer bliver påvirket jævnfør forrige afsnit. Helt konkret er man stødt på følgende udfordringer ved 

implementeringen af F2.  

• Tekniske udfordringer 

• Få fremmødte fremmøde til de fælles intromøder 

• Nogle medarbejdere vil ikke skifte system, da de mener, at det gamle fungerer fint 

• Man skal få medarbejderne til at arbejde anderledes 

• Svært at sætte finger på, hvad der skal implementeres i afdelinger, som ikke har 

borgerhenvendelser 

• Stort ansvar til superbrugerne24 

 

Jeg har valgt at dele udfordringerne op i kategorier, hvilke er følgende: De tekniske udfordringer, 

medarbejderrelateret udfordringer og generelle udfordringer. Udfordringerne påvirker hinanden, og derfor 

kan medarbejderudfordringerne godt udspringe af noget teknisk. Jeg vil kort nævne noget om de tekniske 

udfordringer, hvorefter resten af analysen vil have fokus på medarbejderrelateret udfordringer.   

Systemets opstartsdato blev udskudt nogle dage på grund af udfordringer ved konverteringen. Der har 

løbende været opdateringer og fejlmeldinger, som der er taget hånd om. Syv måneder efter 

implementeringen er der stadig nogle tekniske udfordringer, som skal udbedres. Det vedrører blandt andet 

tilknytning til sikkerhedsgrupper, overførsel af gamle sager, konkrete funktioner som ikke er tilgængelige 

(såsom drag-and-drop til skrivebord25) og rollefordelingen.  

 

Som hjælp til at analysere to af de medarbejderrelaterede udfordringer under implementeringen vil jeg 

benytte Ingvar og Thorsvik teori om modstand mod forandringer. Jeg vil undersøge, hvordan 

medarbejderne reagerer overfor en forandringsproces som denne.  

                                                           
24

 Se bilag 5. 
25

 En funktion, hvor man trækker dokumentet fra F2 med musen, og slipper det på skrivebordet. En hurtig og nem 
måde at flytte og gemme et dokument. 
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Ud af Ingvar og Thorsvik ti årsager til modstand mod forandringer kan jeg genkende tre, hvilke jeg vil 

komme ind på i det følgende afsnit.  

Den første årsag til modstand mod forandringer er ”frygten for det ukendte”, hvor medarbejderne ganske 

enkelt frygter, hvad der vil ske i fremtiden. Nogle frygter, om de kan leve op til de krav, der nu vil blive 

stillet dem, andre frygter, hvad ændringerne vil betyde for dem.  

Den anden årsag er ”krav om nye investeringer”, hvor ændringerne i organisationen vil betyde, at der skal 

investeres i ny viden og kompetence.  

Den sidste årsag jeg vil nævne, er ”dobbeltarbejde”, hvor medarbejderne vil opleve, at en 

forandringsproces er ressourcekrævende. De fleste ønsker ikke at få flere opgaver, end de i forvejen har. 

 

Ingvar og Thorsvik hævder, at modstand mod forandringer opstår, når medarbejdere gang på gang bliver 

udsat for ændringer. Jeg mener, at de konkrete medarbejderrelaterede udfordringer Erhvervsstyrelsen har 

oplevet under implementeringen af F2, udspringer af, at medarbejderne som udgangspunkt, har modstand 

mod forandring.  

Det faktum, at der ikke var stor nok mødedeltagelse til intromøderne, kan meget vel bunde i, at den 

enkelte medarbejder frygter, hvad implementeringen af F2 vil betyde for dem. Måske har medarbejderen 

tænkt, at det ikke betød noget, da personen aldrig journaliserer. Derfor har de haft modstand mod 

forandringen, hvilket er ført til manglende deltagelse til intromødet.   

Det samme gælder for medarbejderen, som ikke vil skifte ESDH-system, da det gamle fungerer fint. I dette 

tilfælde er medarbejderen tryg ved det gamle system, tryg ved måden at håndtere sager på og har en stor 

viden om, hvordan systemet fungerer, og hvordan vi plejer at gøre. Ved implementeringen af F2 bliver 

medarbejderne stillet overfor et ukendt system, hvor det forventes, at de tilegner sig ny viden og 

kompetencer. Dertil kræver det, at de gamle sager flyttes med over i det nye system, hvilket kræver ekstra 

arbejde i en periode i form af journalisering af gamle sager. Udfordringen hvor medarbejderen ikke vil skifte 

ESDH-system udspringer af alle tre nævnte årsager til modstand mod forandringer. 

Som nævnt ovenfor er én af udfordringerne, at medarbejderne skal til at ændre deres måde at arbejde på, 

altså de skal ændre arbejdsproces, herunder også journaliseringskulturen.  Jeg fastslog i forrige afsnit, at 

journaliseringskulturen er påvirket af implementeringen, eller vil blive det. Derfor vil jeg komme med et 

løsningsforslag til, hvordan udfordringen vedrørende ændring af arbejdsprocessen løses. 

Jeg foreslår, at der laves en ”F2-kampagne” på Inside ved brug af nudging. Mit løsningsforslag går helt 

konkret ud på, at man via artikler om positive oplevelser, får skubbet medarbejderne i retning af øget lyst 

til at lære at bruge F2 og tilegne sig ny viden. Dette nudge skal forekomme én gang ugentligt i en periode. 
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Fokus skal være, at få den gode historie frem, og den skal være bygget på successer. Det skal ikke være 

styregruppen som fortæller, hvordan man gør visse ting, men videndeling fra bruger til bruger. Det skal 

være en bruger, som er ekspert, en bruger der har ét fif eller to, som vil gøre hverdagen nemmere for 

andre. Der skal også være et eksempel med en medarbejder, som havde modstand mod systemet, men 

som har accepteret, at det er et vilkår26, og herefter har tilegnet sig viden om systemet, og nu med glæde 

bruger det. 

 

Anette siger i sit interview, at de stadig er ude i de forskellige teams og vise, hvordan systemet fungerer. 

Jeg tror, at det vil være en god investering, at fortsætte med det, selv om det er ressourcekrævende, dog 

mener jeg ikke, at de behøver at være repræsenteret med syv personer, da det kan ofte forvirre mere end 

det gavner modtagerne af undervisningen. 

Jeg sidder på nuværende tidspunkt i Erhvervsservice. Her er jeg en del af chefsekretariatet, men jeg hjælper 

også CO2-kvoteregistret med at behandle nogle af deres sager. Alt hvad der foretages i CO2-kvoteregistret 

journaliseres i F2, hvorfor de bruger det dagligt. Her har vi haft besøg af én fra styregruppen. Vi lærte alle 

sammen mange gode råd efter hendes besøg. På trods af udfordringer i forhold til fremtidige ønsker, var 

mit indtryk, at vi alle gik derfra med ny viden og en følelse af, at det fremover ville blive meget nemmere. 

Efter hendes besøg fik vi nogle genveje og værktøjer, som betyder, at vi kan spare tid og klik med musen. 

 

Delkonklusion: Man kan støde på udfordringer af forskellig karakter under implementeringen af F2. Helt 

konkret har der været udfordringer, som bunder i modstand mod forandringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Vilkår er en omstændighed i ens arbejde, man ikke selv kan ændre.  
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Konklusion 

Efter at have arbejdet med denne opgave kan jeg konkludere, at implementeringen af F2 i 

Erhvervsstyrelsen generelt er forløbet godt. Der er dog stor forskel på, hvordan implementeringen i de 

forskellige afdelinger er forløbet. Årsagen hertil bunder blandt andet i, at superbrugerne har haft et stort 

ansvar i oplæringen. Nogle superbrugere har udvist et stort ansvar for oplæringen, mens andre 

superbrugere er blevet udpeget til opgaven af sin chef, ovenikøbet uden opbakning og forståelse for, hvor 

tidskrævende det er. Medarbejderen der bliver udpeget til superbruger, har naturligvis ikke det samme 

incitament til at udføre opgaven. 

Jeg mener, at medarbejderne selv kunne have været mere opsøgende under implementeringen af F2. Det 

er overraskende, at over halvdelen af styrelsens medarbejdere ikke kender til det materiale, som 

styregruppen har lagt på Inside.  

Dette mener jeg, hænger sammen med de udfordringer, man er stødt på under implementeringen. Der har 

været nogle medarbejderrelaterede udfordringer, såsom manglende lyst til at skifte system og for få 

fremmødte til intromøderne. Som beskrevet i analysen, mener jeg, at disse udfordringer bunder i, at nogle 

medarbejdere har modstand mod forandringer, hvilket Ingvar og Thorsvik hævder. Årsagen til modstanden 

mod forandringerne i Erhvervsstyrelsens tilfælde, mener jeg, bunder i medarbejdernes frygt for det 

ukendte, kravet om at skulle tilegne sig ny viden og nye kompetencer og derudover ekstra arbejde i 

forbindelse med overførslen af gamle sager til F2. 

 

Ved hjælp fra Leavitts Diamanten har jeg analyseret mig frem til, at implementeringen af F2 blandt andet 

har påvirket journaliseringskulturen. Implementeringen har haft den betydning, at den har fået afdelinger 

til at revurdere deres måde at journalisere på. Det fremgik af de uddybende interviews, at der er sket en 

ændring i journaliseringskulturen i begge afdelinger medarbejderne repræsenterer. Afdelingen hvor 

Medarbejder 2 arbejder, var det en del af deres daglige rutine at journalisere. Her har implementeringen 

fået dem til at optimeret deres måde at journalisere på. Afdelingen hvor Medarbejder 1 arbejder, 

journaliserede de aldrig, hvorfor implementeringen af F2, har haft en stor betydning for deres 

arbejdsproces. Her er der opstået en journaliseringskultur, og en ændring i arbejdsprocessen, da de nu skal 

benytte F2. 

 

Jeg har udarbejdet et løsningforslag til, hvordan styrelsen kan imødekomme de medarbejderrelaterede 

udfordringer. Ved hjælp af nudging, tror jeg, at man kan få medarbejderne til at ændre arbejdsproces, 

herunder journaliseringskultur. 
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Perspektivering 

Jeg mener, at man kan bruge erfaringerne fra implementeringen af F2 til implementeringer af andre it-

systemer. Vi er en organisation i forandring og konstant udvikling, hvilket er spændende, men det stiller 

også nogle store krav til systemerne og medarbejdernes kendskab hertil. Det er blandt andet vigtigt, at man 

ikke bare indfører et nyt system, uden at investere i medarbejdernes kompetencer og viden, da dette kan 

medføre modstand mod forandringen.  

Jeg tror, at mine indsamlede data, vil blive brugt af projektgruppen til deres evaluering af 

implementeringen og fremtidige forbedringer af systemet. Dels fordi Anette har spurgt, om jeg vil sende 

hende resultatet af spørgeskemaet, og dels fordi projektgruppen endnu ikke har udsendt et 

evalueringsskema som Anette, i interviewet, sagde, at de ville.   

Procesevaluering 

Jeg er godt tilfreds med den dataindsamling, jeg har lavet. Jeg mener, at kombinationen mellem 

spørgeskema og interviews af forskellige personer, har givet mig empiri og dermed en grundlæggende 

viden til brug i analysen. Hvad angår udsendelsen af spørgeskemaet, mener jeg, at jeg har fået nogle valide 

svar med en svarprocent på 51,30 %, hvilket svarer til 315 personer.  

Jeg mener dog, at er der plads til forbedringer, da måden jeg udsendte spørgeskemaet på havde nogle 

uhensigtsmæssigheder. Ulempen ved måden var, at nogle personer er repræsenteret i flere mailgrupper, 

hvilket de kan være af flere årsager.  

Det første eksempel kan være en sekretær, der er med på tre forskellige maillister, da personen har behov 

for at få informationer fra tre forskellige teams. Det andet eksempel kan være en person, der er flyttet 

afdeling/område/team, og endnu ikke er slettet fra den tidligere mailgruppe. Desuden kan personer på 

orlov, barsel og så videre stadig være repræsenteret i mailgruppen.  Derfor er der muglighed for, at 

svarprocenten er højere. 

 

Hvis jeg skulle løse den samme opgave igen, ville jeg stille nogle mere uddybende spørgsmål i 

spørgeskemaet, for at understøtte min analyse. Jeg ville eksempelvis gerne have haft noget data på, hvilken 

oplæringsmetode medarbejderne syntes bedst om.  

Det har været nogle brugbare interviews, jeg har lavet – både interviewet med Anette, men bestemt også 

de uddybende interviews med de to medarbejdere. De har været brugbare på hver deres måde, men de 

uddybende interviews har givet mig nogle konkrete situationer og fortællinger at analysere på. 
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Forløbet fra emnevalg til skriveperiode har været en spændende og lærerig proces. Jeg synes, at min 

planlægning af tiden er gået godt. Enkelte gange har jeg overskredet en planlagt dato, men da jeg bevidst 

har planlagt tingene i god tid, har det ikke umiddelbart haft nogen betydning for min opgave.  
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Projekttitel:         Implementering af F2 
 

Idé: 
Jeg er ansat som kontorelev i Erhvervsstyrelsen, hvilken blev etableret 1. januar 2012, som en fusion af 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, dele af It- og Telestyrelsen, og dele af Erhvervs- og Byggestyrelsen.  

Opgaverne i Erhvervsstyrelsen spænder vidt, men den overordnede mission27 er, at vi i partnerskab med 

andre, vil gøre det enkelt og attraktivt at drive virksomhed i hele Danmark.  

 

Nogle af Erhvervsstyrelsens opgaver vedrører erhvervsvilkår og regulering, analyse og teleregulering, 

erhvervsudvikling og internationale forhold, udvikling af digitale løsninger, support til borgere og 

virksomheder, og forskellige råd og nævn 

 

Vi er ca. 650 ansatte i Erhvervsstyrelsen fordelt således, at ca. 600 ansatte arbejder på Langelinie i 

København og 50 ansatte arbejder i Silkeborg. Erhvervsstyrelsen består af seks afdelinger, som er delt op i 

områder og dernæst i teams. 

Ved en fusion er det ikke bare de fysiske rammer, nye kollegaer og lignende der fusionerer. Det gælder 

blandt andet også it-systemer. Indtil oktober 2014 har vi journaliseret i to forskellige ESDH-systemer 

henholdsvis Documentum og Public 360, da det var de systemer styrelserne benyttede inden 

sammenlægningen. Siden sammenlægningen er mange arbejdsprocesser og systemer lagt sammen, og nu 

var turen kommet til ESDH-systemerne. 

Hvis man tager udgangspunkt i styrelsens ESDH-systemer, virkede det naturligt at udskifte dem, hvilket jeg 

vil komme ind på senere. En implementering af et ESDH-system er en organisationsforandring, og dermed 

bliver mange faktorer påvirket undervejs, hvorfor det er uundgåeligt at støde på udfordringer, da det er en 

forandringsproces, som alle medarbejderne er en del af. Dette stiller store krav til ledere, medarbejdere og 

organisationen som helhed. Netop samspillet mellem disse parter og deres reaktioner mod forandringer, 

finder jeg interessant, hvorfor jeg blandt andet vil undersøge det i min fagprøve. Jeg synes ligeledes, at det 

er interessant at undersøge, om implementeringen har haft en betydning for journaliseringskulturen i 

styrelsen. 

Erhvervsstyrelsen valgte cBrain F2 som leverandør til styrelsens nye ESDH-system. Et system som flere og 

flere offentlige myndigheder vælger at benytte. 
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 https://erhvervsstyrelsen.dk/mission-og-vision, besøgt den 7. april 2015. 
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Problemformulering: 
 

1. Hvordan forløb implementeringen af F2?  
2. Hvilken betydning har implementeringen haft for medarbejdernes arbejdsproces, herunder 

journaliseringskulturen? 
3. Hvilke udfordringer kan man støde på under implementeringen af F2? 

 

Mål: 
 
Med min fagprøve vil jeg opnå at få et overblik over, hvordan implementeringen af F2 forløb. Jeg vil 

undersøge, hvilken betydning implementeringen af F2 har haft for medarbejdernes arbejdsproces.  

Jeg vil belyse og identificere, hvilke udfordringer styrelsen er stødt på under implementeringen af F2. 

Når udfordringerne er belyst, vil jeg komme med ét eller flere løsningsforslag til, hvordan man kan håndtere 

medarbejdernes modstand mod forandringer. Dette kan være med til at give et overblik over, hvilke 

områder man skal være opmærksom på ved en implementering af et andet system i styrelsen.  

 

Handlingsplan og metode: 
 

• Gantt-kort 
• Spørgeskema 
• Interviews 
• Leavitts diamant 
• Ingvar og Thorsvik teori 
• Nudging 

Jeg vil starte med at lave et Gantt-kort over min arbejdsproces med min fagprøve. Det vil give mig et godt 

overblik over faserne i projektet, samt illustrere den tid, jeg har til rådighed til hver fase.  

 

1. Til besvarelsen af spørgsmål et vil jeg indsamle primær dataindsamling. Jeg vil først lave et kvalitativt 
interview af projektlederen for ”Projekt F2”. Derefter vil jeg udsende et kvantitativt, elektronisk 
spørgeskema til alle medarbejderne i Erhvervsstyrelsen. Da det ikke er alle medarbejdere, der 
journaliserer, vil sørge for at det bliver afdækket i starten af spørgeskemaet.  
Jeg vil lave en metode triangulering, for at sammenligne kvalitativ og kvantitativ data. Jeg vil ved 

hjælp af svarene analysere forløbet af implementeringen. 

2. Til besvarelsen af spørgsmål to vil jeg anvende Leavitts diamant, for at undersøge hvilke faktorer der 
påvirkes af implementeringen.  

3. Til besvarelsen af spørgsmål tre vil jeg benytte mig af Ingvar og Thorsviks teori, som handler om 
modstand mod forandringer. De mener, at stabilitet og forudsigelighed tidligere kendetegnede 
organisationer, men moderne organisationer er nu kendetegnet ved forandring – ”change or 
disappear”. Mennesket som udsættes for forandringer, vil som udgangspunkt tage i mod dem med 
modstand. De gennemgår nogle forskellige reaktionsfaser.  
Ingvar og Thorsvik har opstillet ti årsager til modstand mod forandring, bl.a. frygt for det ukendte, 

ændring af magtforhold og dobbeltarbejde(i en periode).  

Jeg vil desuden komme med et eller flere løsningsforslag til, hvordan man kan løse medarbejdernes 

modstand til forandringer. Jeg vil vurdere om nudging kan være en løsning. 
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Ordoptælling 
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Erhvervsstyrelsen 
Totalrapport 

  

Antal besvarelser: 315 

 

 

Denne rapport indeholder besvarelser for 315 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 0%. 

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 18-02-2015 - 06-03-2015. 

Rapporten blev udarbejdet den 07-04-2015 13:32:02. 

F2 
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2 Jeg er ansat som:

AC'er HK'er Ubesvaret
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3 Hvor ofte journaliserer du?

Hver dag 1 gang om ugen 1 gang hver 14. dag 1 gang om måneden 1 gang halvårligt 1 gang årligt Aldrig Ubesvaret
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4 Hvordan vil du bedømme informationen om F2 inden det gik i luften?

Meget god God Hverken/eller Dårlig Meget dårlig Ubesvaret
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5 Hvad synes du om den oplæring, du har fået om F2?

Meget god God Hverken/eller Dårlig Meget dårlig Ubesvaret
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6 Hvordan vil du bedømme "Quick-guiden"? 

(http://inside.dk/file/77731/quick_guide_f2.pptx)

Meget god God Hverken/eller Dårlig Meget dårlig Ubesvaret
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7 Vurdér venligst følgende udsagn: : Gns.

Jeg har fået færre led i min journaliseringsproces. Det er nemmere at journalisere i F2.

Jeg kender styrelsens fælles journaliseringsregler. Jeg kender mit områdes journaliseringsregler.

Total
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8 Har du oplevet, at journaliseringskulturen i dit område har ændret sig?

Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ubesvaret
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9 Benytter du de værktøjer, der ligger på Inside vedr. F2? (Eksempelvis e-learning)

Ja Nej Er ikke bekendt med dem Ubesvaret
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10 Hvor tilfreds er du i alt med F2?

Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ubesvaret
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11 Har du nogle forbedringsønsker til F2 eller nogle øvrige bemærkninger? 

Svar 

Ja, systemet er ret langsomt. Blev informeret om, at svartider ville være meget korte - det har jeg så ikke oplevet indtil videre. 

Det er meget nyt for mig, så ikke på nuværende tidspunkt 

En del af klikkene burde kunne spares væk, ved at forudindstille mange af valgene 

De mange ideer om, at F2 skulle være udgangspunktet for vores arbejde, er ikke blevet fulgt op. F-drevet spiller derfor fortsat 

en større rolle end F2 i det daglige, hvilket er en skam. 

Jeg savner generel information om, hvad jeg skal journalisere. 

Der er udfordringer i at skulle skifte profil, når man samme dag skal journalisere "almindelige" dokumenter og fortrolige 

dokumenter. 

Et fint system som kan en masse ting. Synes ikke jeg har fået nok information om, hvordan det forventes, at jeg bruger det. 

Min kritik er ikke som sådan rettet mod implementeringsforløbet - men nærmere mod at jeg stadig ikke "forstår" hvordan F2 

er opsat. Jeg føler , at det kun er mig, der kan se de journaliserede akter, hvorimod jeg savner gennemsigtigheden ved et 

ordinært stisystem, som er logisk for mig.  

 

Journaliseringskulturen er ændret, men til det værre i mine øjne. 

Jeg sidder på et område, hvor jeg ikke har brug for F2 på nuværende tidspunkt og har derfor kendskab til den orientering vi 

har gemmengået. 

Har ikke benyttet F2 endnu. 

generelt ønsker jeg bare et et bedre og mere logisk system 

 

Et visuelt billede over systemet ville også hjælpe 

Det har været en svær indkøring med mange uafaklarede forhold (hvor bliver arkivet af, fx). 

 

Søgning, rapportgenerering og journalisering af flere akter på en gang betragter jeg som lettere. 

Det virker, som om F2 kan meget mere end det, vi har lært. Det kan godt være lidt frustrerende. Vi fik en kort intro om det 

mest nødvendige, og jeg opfattede det, som om vi snart ville lære noget mere. Men det blev ved den korte intro, så jeg efter 

vel ca. 5 måneder stadig føler, at jeg ikke helt bruger systemet så godt, som jeg kunne. 

Ønske om en træstruktur (giver overblik og tryghed)  

Jeg har svaret neutralt på de fleste spørgsmål fordi jeg er superbruger men ikke selv journaliserer. 

Der mangler en mulighed for at organisere sagerne efter projekter, så det ligner strukturen på F-drevet.  

Mere indflydelse på egen brugerflade, fx mulighed for for overblikkets skyld at sortere aketer og sager i egne definerede 

grupper - lidt som der er mulighed for i Outlook. 
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At det er nemmere at afslutte akter - det kræver pr. 3-4 klik før en akt er afsluttet.  

11 Har du nogle forbedringsønsker til F2 eller nogle øvrige bemærkninger? 

Svar 

Generelt har folk utrolig svært ved at komme i gang med nye systemer. 

 

Det ville være en kæmpe hjælp, hvis man kunne bede om to timers en-til-en oplæring i systemet, samt få tilknyttet en fast 

kontaktperson i opstatrsfasen, indtil man er skudt godt i gang. 

f2 skal integreres fuldt ud med Outlook, og ikke som nu hvor man opererer med to mailprogrammer. Så behøver man ikke 

flytte mails rundt mellem de to programmer. 

Det bør prioriteres at få styr på basisfunktionerne (eksempelvis hvordan man får dokumenter ud af F2 igen, postkasser mv.).   

 

Superbrugerne gør deres bedste ud fra de forudsætninger de har, men er ikke blevet helt godt nok klædt på til opgaven.  

Der er stadig mange klik. Savner genveje og bedre højrekliksmenuer. 

Jeg journaliserer nærmest aldrig og derfor er spørgeskemaet nok ikke så relevant i forhold til mig.. 

Mulighed for at journalisere hele mapper. 

Underopdele akt, således der kan journaliseres i flere kategorier i en enkelt akt, så man ikke skal oprette flere separate akter. 

Fuld implementering ønskes og klarere retningslinjer for brugen. 

Ville stadig gerne have en "drop-funktion i F2, hvor man kan journalisere direkte fra ens mail og ikke ved at kopiere dem ind i 

f2 modulet i outlook. 

Der er for mange knapper, man burde kunne fjerne nogle af dem. Bruger kun meget få knapper. Desuden er sproget 

uforståeligt i systemet. "Enhedens indbakke" hvilken enhed?, "sæt adgang til alle" hvem er alle? 

jeg har valgt at sidestille "journalisering" med "sags/projektstyring" hvor et projekt lægges i F2 for at sikre alle relevante 

personer har adgang til de senest opdatererede dokumenter. Kun en mindre del af dokumenterne blive journaliseret til sidst. 

 

I forhold til det gamle ESDH er F2 meget klik-tungt, det tager ca. 14 klik at oprette en akt, hvor man før kunne trække 

dokumentet direkte ind i ESDH. Den vej rundt synes jeg at det nye system er ekstremt tungt at arbejde i og med. Det er 

muligt at øvelse gør mester, og vi vænner os til de uhyrlige mange klik, men en administrativ forenkling er det ihvertfald ikke. 

Jeg er mildest talt ikke fornøjet og har desværre ingen positive bemærkninger til forbedringer, fordi jeg ganske enkelt ikke 

forstår det skal være så komplekst - også selv om jeg har haft ja-hatten på hele vejen.  

11 Har du nogle forbedringsønsker til F2 eller nogle øvrige bemærkninger? 

Svar 
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I MP arbejder vi meget på én sag, hvor flere ting skal journaliseres, og vi bruger mappestrukturen. Når man skal journalisere 

skal man oprette en akt, og HVER gang skal man vælge at den skal oprettes på den sag man allerede står i, i stedet for at det 

er default. Det betyder at man, når man har fået uploadet det, man skal journalisere, skal ind og flytte akten det rigtige sted 

hen i mappestrukturen for at det ikke bliver uoverskueligt. Systemet er IKKE indrettet til denne form for arbejde. Det kunne 

nok konfigureres bedre. Det er også irriterende at skulle oprette en akt hver gang man skal journalisere.  Det øger 

arbejdsmængden.  

Da vi skulle 'undervises' i det, kunne det ikke ske i et miljø der var korrekt (det var i rådssalen og skidtet virkede ikke), og der 

var ikke 'hands-on'-undervisning.  

Konverteringen af sager fra Documentum endte med at være sådan at alle dokumenterne blev lagt på sagen i én stor 

pærevælling som ikke gav mening uden for kontekst, og hvis jeg skulle begynde at rydde op i det, ville det tage nogen tid.  

Systemet er i øvrigt laaang tid om at starte op...  

Gør det mere intuitivt, lad systemet lære. Fjern alle de unødvendige klik, fjern de irriterende felter, som ikke giver mening, 

skær mindst 35 sekunder af processen med at lægge første akt på en ny sag. 

Det har været lagt alt for meget op til de såkaldte superbruger at stå for læring til medarbejderne, og det har ikke været 

nemt, da vi (superbrugere) fik en meget skrabet og mangelfuld undervisning. Samtidig er det svært , når ens chef udpeger en 

til superbruger, og chefen ikke har fokus på, at der skal være tid til test osv. af et nyt system i en travl hverdag. 

Det er for langsom 

Hvad er F2? 

Uddannelsen i F2 har mildest talt været elendig og ufyldestgørende. 

Det er ekstremt besværlig at jorunaliserer. Det er meget irriterende at skulle indtaste m-tids kode når man skal jorunalisere 

noget.  

 

Systemet passer ikke til selskabsretsområdet, hvor man har har sager der relaterer til en konkret lovgninging. 

 

Det er ubrugeligt til jorunalisering af høringer, da der ikke kan oprettet fælles mapper for en område, som vedrøere en 

konkret lovgivning og år. 

 

Dette gør det umilgt af fremfinde noget igen, på en fornuftig måde, idet søgning alene på søgeord ikke er tilstrækkeligt.  

 

Systemet er omstændigt, dårliger og gør det umuligt af fremdinde journaliserede sager igen. 

 

Systemet er kort sagt ikke egnet til styrelsens journalisereingsbehov. 
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Der mangler fællespostkasser til afsendelse af mails. Luk sager bør automatisk give mulighed for at lukke alle akter knyttet til 

sagen, så akterne ikke bibeholdes som "behandles" når sagen er lukket. sikringsgrupper bør knyttes til sager  + akter 

automatisk, når man er logget på under den sikringsgruppe 

Jeg føler ikke vi har fået tilstrækkelig med oplæring i F2. De mest basale ting, såsom oprette en sag, journaliser en akt, afslutte 

en sag og arkiver en akt, har jeg selv måttet lære mig frem til, eller også har jeg fået hjælp fra en kollega. Jeg er noget 

utilfreds med oplæringen, og så synes jeg også at opstarten på F2 har været præget af mange fejl og mangler. 

Jeg blev ansat efter introduktionen og har derfor ikke været aktiv endnu.  

Drag-and-drop-funktionen mangler.  

Desuden skal man nu tilknytte sagsnummer til hvert dokument - det kunne være praktisk hvis man kunne tage en stor 

mængde ind i samme sag på en gang.  

Det skal være hurtigere. Og så skulle man have tænkt mere i dybden over, hvad det gamle ESDH blev brugt til i huset. I mit 

team, fx, brugte man meget fællesarkivet. Denne funktion er ikke ordentligt dækket af F2. Og det er sværere at have med at 

gøre, når man ikke har drag-and-drop funktion. 

11 Har du nogle forbedringsønsker til F2 eller nogle øvrige bemærkninger? 

Svar 

Jeg journaliserede mindst hver 14. dag eller ugentligt i det gamle sytem, men jeg er ikke kommet i gang med F2, da 

oplæringen har været meget mangelfuld. Og cheferne efterspørger ikke at vi anvender F2, så det at sætte sig ind i det nye 

system, hvilket tager noget tid, er en opgave der hele tiden kommer nederst i bunken. 

Vi havde i forevejen en journaliseringskultur i mit område, hvor journaliseringsreglerne i forhold til forvaltningsloven blev 

fulgt, så F2 har ikke ændret ved det. 

For mig er det smarte i F2 søgefunktionen som var nærmest ikke-eksisterende i det gamle ESDH 

F2 mangler en del funktioner, fx at kunne sende fra en fælles postkasse, så mails til kunder ikke afsendes med personlig 

signatur. Det er vigtigt for vores område. Der har virkelig manglet oplæring på området. Meget er sellært, men kan sikkert 

gøres smartere og mere tidsbesparende. 

Systemet har store mangler mht. at kunne lave mapper og undermapper, der kan sorteres nummerisk og alfabetisk med 

adgang for flere eller færre brugere. Systemet er ulogisk og ikke baseret på at der skal kunne søges i grupper. Selve søge 

systemet i F2 er godt, men der er ikke taget højde for, hvad systemet skal kunne for at blive fantastisk i Erhvervsstyrelsen.  

Det giver utrolige udfordringer hver dag og er tungt og uanvendeligt og vi kan frygte, at tingene ikke kan findes.  

Derudover mangler der oplæring. 
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Den overordnede implementering af F2 har været mangelfuld og ustruktureret. _Særlig den manglende adressering af en 

nogle steder tilfældig journaliseringskultur og manglen på rutiner, og decentral fælles implementering. Barrierer i fælles 

opsætninger mv. Så systemet virker fint - og de involverede virker til at have gjort det godt, men den overordnede indsats 

virker til at have været for lille.  

Hejsa - håber du får noget godt ud af din opgave - god vind! 

Søgemulighederne bør forbedres.  

Visning på sagsniveau (aktoversigt på den enkelte sag) bør forbedres. Ulempe, at fokus er fjernet fra sag til akter.  

Søgefunktionen er kaotisk. Fritekstsøgning giver altid uoverskuelige resultater. 

 

Hvor blev vejledning og ambitionerne af efter lanceringen? Vi bruger F2 nøjagtig som tidligere systemer, men udnytter ikke 

sagsbehandlingsfunktionerne, fordi ingen vejleder i dem eller anbefaler dem. 

MEGET tung proces at flytte ting til F2 

Man lærer primært systemet at kende ved at journalisere i praksis og så kunne kalde på hjælp, når der opstår spørgsmål. Man 

lærer det ikke ved at bruge en guide. 

  

Jeg synes oplæringen burde have taget udgangspunkt i, at vi kom fra ESDH. Man burde have gjort det klart hvorledes sager 

oprettes og hvorledes dokumenter journaliseres. Ligeledes er det uklart hvorledes sikkerhedsinddelingen virker og hvorledes 

sager journaliseres og lukkes. 

11 Har du nogle forbedringsønsker til F2 eller nogle øvrige bemærkninger? 

Svar 

Det er nemmest at komme igang, når man har nogle konkrete opgaver at tage udgangspunkt. Det sværeste er ikke at lære 

systemet at kende - men at overskue, hvordan det skal bruges til indholdsmæssigt. 

Der er utrolig mange skridt, man skal gå, før man kan journalisere en mail. Modsat tidligere så skal man hver gang åbne 

ESDH-programmet, som er meget tungt og langsomt at åbne. 

 

E-læringsvideoerne var i format, hvor det var nødvendigt at downloade et program for at kunne afspille dem. Da jeg senere 

havde brug for at se en video, var min gratis periode for dette afspildningsprogram udløbet, og jeg kunne derfor ikke se 

videoen. 

Jeg har desværre ikke haft mulighed for at arbejde i F2. Jeg har modtaget personlig undervisning, som jeg var meget tilfreds 

med, men har ikke journaliseret i det endnu. 

At outlook og F2 bliver fuldt integreret, så der ikke skal køres dobbelt.  
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Når alt kun kan komme frem ved søgning, er det essentielt at søgningen er fantastisk. Det er den ikke. Det er helt hul i 

hovedet at der ikke kan opsættes generelle synonymer, akronymer og lign. Det betyder fx at en kontrakt med et firma 

fremadrette kun kan fremsøges, hvis man kender det firmanavn. Da firmaer ofte skifter navn, fusionerer mv. (hvilket man ikke 

er klar over på journaliseringstidspunktet og derfor ikke kan sætte de rette emneord på det tidspunkt), så betyder den 

manglende generelle opsætning at sådanne dokumenter ikke vil blive genfundet senere. 

Bedre integration med outlook, så man 

- kan sende mails fra enhedspostkasser 

- slipper for at holde styr på to indbakker 

 

Mulighed for samtale-visning af mails. 

Systemet er ikke intuitivt. 

 

Det forvirrer, at fokus er på sagsakter i stedet sager. 

Journaliserer slet ikke... Så det måske lidt misvisende, at svar på dette.. 

Jeg arbejder mest med sager under strukturfondene, hvor journaliseringen finder sted i TAS-systemet. 

Jeg synes der skulle have være mere fokus på at ensarte journaliserings-processen for hele styrelsen, frem for at have så 

mange forskellige tilgange til det med de forskellige journaliseringsregler. Det bliver hurtigt en blandet landhandel af 

forskelligartet arkivering og journalisering i systemet, hvilket komplicerer det at finde sager og akter igen. 

 

Det er ikke særligt intuitivt, og er i virkeligheden ikke særligt brugervenligt. Det burde være let at sætte sig ind i som fx en 

app på en mobiltelefon. 

Det var svært at gå fra fælles-informationsmøder og til selv at journalisere. Derudover har der været mange problemer med 

at være pilot-team på ministerbetjeningsmodulet. 

Det havde været rart at vide at spørgeskemaet omhandlede F2, inden man svarede på første spm. 

Jeg journaliserer dagligt - men ikke i F2.  

Som basalt journaliseringssystem er der alt for mange trin for en helt simpel journalisering - selv 360 var nede på en 3-4 trin. 

 

11 Har du nogle forbedringsønsker til F2 eller nogle øvrige bemærkninger? 

Svar 

Jeg journaliserer primært i TAS. Derfor bruger jeg ikke F2 så ofte. Mit svar vedr. hvor ofte jeg journaliserer vedrører 

udelukkende F2. 

 

Jesper 
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Historiske data (d.v.s. tidligere Dokumentum data) er ikke kommet over til F2 og det er F2's hovedopgave at kunne 

dokumentere og finde frem til tidligere sager/dokumenter/akter/osv. 

Jeg kunne godt bruge, at der var mulighed for at få oprettet en søgegruppe, således at jeg kunne vælge alle mine kolleger, 

på en gang når jeg skal søge efter gruppens sager. Som det er nu skal jeg tilføje hvert enkelt gruppemedlem, hver gang jeg 

skal søge, og vi er 4 personer. 

Nej 

Flere trænede superbrugere i F2. 

 

En afklaring af hvad der er teamets journaliseringsregler. 

Outlook integration ønskes! 

Der er indført rigtig mange klik, betegnelser, som ikke er intuitive, ringere overbliks-løsninger. 

 

Noget vil nok ændre sig over tid, men der er et kompliceret system at arbejde med, og derfor er det mit indtryk, at kolleger er 

meget tilbageholdende med at bruge det. En stor skam og en stor risiko fordi journaliseringen ikke lever op til de 

forvaltningsmæssige krav og styrelsen udmeldinger generelt. 
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12 Hvis du har lyst til at deltage i et uddybende interview(max. 15 min.), så skriv dit navn og email i feltet nedenfor. 

På forhånd tak. 

Svar 

Betina Elmelund (Jeg har ikke brugt det så meget som andre måske??) 

Jeg skal ikke bruge det så meget. Det er nok bedre at interviewe en person, som bruger det ofte 

Med forbehold for hvordan svarene anvendes. 

 

Filip Hedegaard 

filhed@erst.dk 

INT 

Sarah Dam sarste@erst.dk 

Hvis du har brug for en interview-person, er du meget velkommend til at kontakte mig. 

 

Helle Holtsø 

Helhol@erst.dk 

Annette Baes 

annbae@erst.dk 

Søren 

 

sorbou@erst.dk 

 

Men kun hvis det er anonymt :-) 

Dia Wolffhechel 

diawol@erst.dk 

Meget gerne Stine - og spændende emne du har valg 

Maria Viuf 

marviu@erst.dk 

Susanne Petersen, susbod@erst.dk 

Lea Foverskov, leafov@erst.dk 

Helle Jahn 

Du skal være velkommen - vi har en særlig udfordring på Moderniseringsprogrammet (IT)..... som er noget anderledes end i 

traditionel sagsbehandling 

My Thygaard-Nielsen 

 

trithy@erst.dk 

Gisla soltau Faber gisfab@erst.dk 

Dennis Lykke Nielsen 

denlyk@erst.dk 

Nej tak. 

jealjo@erst.dk 
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Udført af: Stine Gissel (stcgis)  

Virksomhedsnavn: Erhvervsstyrelsen 

Udførelsestidspunkt: 07-04-2015 13:32:02 

Antal besvarelser: 315 

Antal inviterede respondenter (pr. e-mail): 0 

Besvarelsesprocent: 0% 
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13 Mange tak for, at du tog dig tid til at besvare spørgeskemaet. Hvis du har nogle 

yderligere kommentarer, spørgsmål eller lignende er du velkommen til at komme forbi 

mig ( 3. sal nord), skrive(stcgis@erst.dk) eller ringe(35291495).

Ubesvaret
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Interview af Anette Dybdal Fenger, projektleder på ESDH-projektet 

Interviewet foregik 20.1.2015 kl.9.30.  

1. Hvilket system havde I før F2? 

Der havde vi to systemer, public 360 og Documentum. IT og Telestyrelsen have et tredje system, 

men blev, ved sammenlægningen i januar 2012, lagt over i Public 360 ret hurtigt, også havde vi de 

to systemer, der kørte videre. 

 

2. Hvorfor var det vigtigt at få implementeret et nyt ESDH system?(0.48) 

Udover at det rent organisatorisk var med at skabe en smule splittelse i organisationen, at man 

havde to forskellige systemer, så var det også fordi, at sådan helt praktisk, var de begge to gamle og 

dårlige, særligt Documentum – man kunne slet ikke søge i det. Folk brugte dem forskelligt, så vi ville 

også bruge det til at få ensartet journaliseringsprocesserne, og så kunne man heller ikke videndele 

på tværs af afdelingerne før.  Der sad folk og sammenarbejdede på de samme projekter i samme 

afdelinger, men som ikke kunne se hvad hinanden lavede, fordi nogle var i Documentum og andre i 

360. Der var ikke rigtigt nogle, som havde adgang til begge systemer. Derfor blev man nødt til at 

gemme på K-drev, og man blev nødt til at oprette afdelingsrum, men så blev det ikke journaliseret i 

et journaliseringspligtigt system. Der var en vis formodning om, at der var meget, som aldrig røg 

over i journaliseringssystemer, som skulle have været journaliseret.  

 

3. Hvordan kan det være, at der gik så lang tid fra sammenlægningen af styrelserne til 

sammenlægningen af ESDH systemerne?(1.53) 

Det stod jo sådan set også på listen med det samme, men det er jo simpelthen fordi, at vi har så 

mange udadvendte, borgerkritiske systemer, som cvr.dk, Prodsys og Webreg. Hvis de ikke fungerer, 

så er der jo krise i hele landet. Og de blev prioriteret op. Da vi så kom i gang, skulle vi først finde ud 

af, hvad der var behov for, fordi ingen, kendte begge systemer. Derfor blev man nødt til at lave 

nogle ret grundige undersøgelser med nogle fokusgrupper, og prøve at finde ud af hvad behovene 

er. Kan man overhovedet lave ensrettede behov i et fælles system. Det tænkte, vi at man nok 

kunne, men så var der en masse integrationer fra Documentum med fagsystemer, hvordan skulle vi 

håndtere det? Dette tog et år. Og så skulle der laves et udbud, og det har også taget noget tid at 

implementere det.  

 

4. Hvordan har journaliseringskulturen ændret sig?(3.12) 

Vi har ikke lavet målingen endnu, men tanken er jo, for det første, at man har lavet ét fælles sæt 

journaliseringsregler, der ligesom er en paraply for hele styrelsen, som fastslår de helt overordnede 

politikker. De siger, at der skal journaliseres inden for få dage, hvis ikke med det samme. Vi har en 

fornemmelse af, at de borgerrettede områder, de journalisere hele tiden, og de bruger simpelthen 

systemet. De skriver fra systemet og modtager i systemet, også går det jo hurtigere med 

journaliseringen. Når en sagsbehandler sender en mail ud til borgeren, får den automatisk et 

sagsnr. Når borgeren svarer tilbage, lægger mailen sig automatisk på sagen, hvilket letter 

sagsbehandlingen. Man sparer simpelthen at journalisere efter. Jeg synes faktisk, at det er blevet 

både lettere og mere stabilt end Documentum, som tit var nede i meget lang tid, flere timer ad 
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gangen, og havde nogle ret graverende fejl faktisk, fordi man ikke havde prioriteret at opdatere. Vi 

tror, at der nu bliver journaliseret mere, hurtigere, og at der er flere, der kender reglerne.  

Vores mål er at alle skal journalisere og gøre deres pligt. 

 

5. Har I oplevet en usikkerhed om, hvad man skal journalisere?(5.35) 

Det er sværere i de afdelinger, hvor der ikke er borgerhenvendelser. Alle afdelinger har jo strengt 

taget lavet regler, for hvad den afdeling skal journalisere, så man burde jo kunne kigge i de papirer. 

Vi er jo heller ikke helt færdige med projektet. Den sidste del vi bl.a. mangler er, at vi får LIS 

rapporter, dvs. at cheferne kommer til at skulle redegøre overfor vicedirektørerne én gang i 

kvartalet, om der bliver journaliseret i afdelingerne, og forklarer hvorfor, der ikke gør. Der kan jo 

godt være en god begrundelse. Det kan være, at der sidder ti mand herovre, og journaliserer i 

Documentum, da de stadig arbejder i Prodsys. Men det kan også være manglende samtale om det, 

og derfor har man ikke sat sig ind i det endnu. På den måde kommer der jo fokus på det.  

Man har valgt ikke at have integrationer i F2, da det er det, som har givet problemer, når man 

skulle opdatere. Man kunne ikke bare købe den nye version af Documentum, da den også skulle 

passe med Prodsys osv. Derfor skulle det specialudvikles, som var rigtig dyrt. Derfor var målet også, 

at få et system, som kunne fungerer uafhængigt af fagsystemerne, og dermed kunne opgraderes 

hurtigere. 

 

6. Hvordan foregik oplæringen af medarbejderne?(9.22) 

Vi lagde vægt på sidemandsoplæring. Dvs. det vi har prøvet at gøre er, at uddanne superbrugerne 

rimelig grundigt. Der har også været en introduktion på afdelingsniveau, vejledninger med 

skærmdumps, og vi har lavet e-learningsfilm. Vi har tidligere haft erfaringer med, at folk får utrolig 

lidt ud af én til mange oplæring/undervisning. Og erfaringen siger også nu, at, det først er, når man 

kommer i gang selv med at bruge det, at man lærer det. Fokus har været på sidemandsoplæring fra 

superbrugerne. Der har været løbende kontakt mellem styregruppen og superbrugerne. Tæt 

kontakt i starten, hvor de kunne melde fejl tilbage, udfordringer og udveksle erfaringer. Der er 

stadig superbrugermøder én gang i kvartalet. 

 

7. Har I en liste med ønsker til forbedringer?(11.48) 

Vi har en liste over driftsmangler, hvor vi siger, at sådan her burde det ikke være. Så har vi en liste 

over udviklingsønsker, som er meldt ind til leverandøren, som vi gerne vil have lavet, når det kan 

lade sig gøre. Og så har vi nogle ideer til senere.  

Det er sådan, at cbrain er et standardsystem, og når de så ligger en ny version på, så skal det være 

ønsker, som kommer ud til alle. Og det er det, der er ret smart. De gamle opdateringer til 

Documentum kostede millioner, fordi man skulle udvikle noget meget konkret. Her sidder de, og 

udvikler løbende, og alle melder ind, og det har den fordel at det koster 70.000 kr. at få en ny 

version på, og den kommer helt automatisk to gange om året. Udfordringerne er, at man ikke 

nødvendigvis kan få ønsker på, som ikke vil være en god idé for flertallet. Men man kan godt få 

udviklet nogle små specialting, men man kan ikke lave væsentlige ændringer.  

Der er rigtig mange departementer, som bruger det, og nu kommer styrelserne også på banen.  

Samarbejder I med andre styrelser om forbedringer? 
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Ja, det har vi hvert fald tænkt os at gøre. Og vi er begyndt at samle sammen, så vi kan høre de 

andre. Der er to ting i det. For det første er det lettere at otte styrelser gerne vil have det her. Det 

gør det svært for cbrain at undlade det, når flertallet vil have det. Og det andet er simpelthen, at vi 

sikrer os, at vi ikke betaler for noget, som en anden styrelse allerede har betalt for at få udviklet.  

 

8. Hvilke udfordringer er I stødt på under implementeringen? (13.44) 

Ja, masser. Det er jo en organisationsforandring. Man skulle få folk til at arbejde anderledes, og det 

i sig selv er altid en udfordring. Det har både været en lille smule tungt at få folk med på ideen. De 

spørger: ”Hvorfor? Jeg vil ikke skifte system. Jeg gider ikke bruge tid på at lære noget nyt. Jeg kan 

ikke overskue det.”. Der er nogle i afdelingerne, som er rigtig sure over at skulle lære det, og det 

gider de ikke. Så har der helt konkret været nogle tekniske udfordringer. Personlig udfordring da jeg 

er jurist, og jeg har lavet leverandørstyring, sådan rent teknisk set.  

Den modstand betyder også, at de simpelthen ikke gider se på det, de ikke gider komme til 

møderne og så kan der jo godt komme en kritik om, at de jo heller ikke er blevet oplært. Man kan 

ikke bare forvente, at når der har været fem intromøder, man kunne komme til, en superbruger i 

afdelingen, at folk lærer det her. Argh. Der har jo også været opsamlingsmøder.  

Vi er stadig ude i forskellige teams og vise, hvordan de skal gøre. Det er virkelig små ting de får 

hjælp til, som slet ikke berettiger til, helt objektivt, at der sidder fem mand og to fra 

projektgruppen, og gennemgår det her i en time. Men det gør faktisk at de siger, ”nårh, er det bare 

sådan”. Rigtig mange synes det er fint nok, når de lærer det.  

Det stiller store krav til superbrugeren, da det kræver én til én undervisning. Mange superbrugere 

har travlt med andre projekter. Det kan være svært at styre, om superbrugerne lever op til 

forventningerne om oplæringen. Derfor holder vi opfølgningsmøder.  

Faktisk møder vi også en del kritik af det gamle system: ”Det gamle system kunne ikke det her, men 

det kan det nye heller ikke”. Der er jo ingen, der har påstået at det nye system er perfekt, eller løste 

alle problemer, man har jo prøvet at få noget der er okay. Det er stadig bedre end det gamle, men 

der er stadig en masse punkter der mangler. Og så er det dét vi har nu, og det er jo bare vilkår. 

 

9. Jeres indsats på Inside? (17.55) 

Vi har lagt vejledningen ud, film, spørgsmål/svar, hvis ikke de er der allerede. Hvor man kan se de 

mest stillede spørgsmål, så kan man lige se der, inden man begynder at skrive. Der skriver vi jo, 

nogle svar er meldt ind og det kommer ikke til at fungere før marts, men vi er opmærksomme på 

det. Sådan er der jo nogle ting. Men det er bare meget rart at vide, hvis man sidder og tænker; er 

det bare mig, der ikke kan finde ud af det? 

 

10. Har I overvejet en nudging indsats på Inside? (18.42) 

Vi har faktisk ikke tænkt på at interviewe nogle brugere. Vi har tænkt på at lave nogle 

konkurrencer, men det kræver en LIS funktion først, så vi kan måle. Eksempel: De som får 

journaliseret mest inden på fredag, får kage.  

 

11. Bruger medarbejderne F2 internt i stedet for K-drevet?(21.35) 
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K-drevet og afdelingsrummene opstod lige efter sammenlægningen, så man havde et sted at se 

fælles dokumenter. Hvis systemet var kommet i 2012 lige ved sammenlægningen, så var de andre 

ting garanteret slet ikke opstået.  

 

12. Hvilke fremtidige forventninger har du til arbejdet med F2? (21.58) 

Projektet slutter formelt her i marts, men det jeg håber, er at udover, at alle kommer på, og får 

brugt det til det, de skal, at der så også er mange, der finder ud af de der ekstra smarte ting. At man 

kan bruge fristhåndteringen, man kan chatte, deles om dokumenter uden at der rundsendes i 

Outlook, og der ender med at være 40 versioner af ét dokument.  

Om et halvt års tid, når folk lige er landet laver vi en indsats, hvor vi sætter fokus på alle de smarte 

ting, nogle bruger systemet til. Det kan selvfølgelig godt være, at det skal være en artikel på Inside. 

Vi vil prøve at hæve niveauet lidt. 

Hvad med en ugentlig artikel? Sådan a la vidste du at, eller eksperten siger? 

Godt med en ugentlig artikel, for folk gider ikke møde op til fællesmøder.  

Det vil være virkelig godt, hvis ministerbetjeningen bliver digital, altså så det foregår via F2 og ikke i 

Outlook. Det mangler dog lige en endelig godkendelse af direktionen. Det smarte er, at det hele 

bliver dokumenteret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermed bekræfter jeg, at ovenstående interview er renskrevet korrekt. 

 

Projektleder Anette Dybdal Fenger 



Stine Gissel, hold 142c 

Side | 49  

 

Uddybende interview af Medarbejder 1 

 

Hvordan bruger du F2 i hverdagen? 

 

Hvor ofte journaliserer du? 

 

 

 

 
Jeg er lige startet med at bruge det. Vi har lavet en 
arbejdsgruppe, som skulle nedskrive nogle 
journaliseringsregler og opdele hierarkisk, så det er 
nemt at journalisere for de andre. Så jeg bruger det 
faktisk dagligt nu.  
Vores problem var, at vi ikke vidste hvad vi skulle 
journalisere. Derfor fik vi besøg af Team Jura, som 
fortalte os, hvad vi skulle journalisere. 
Hos os har vi svaret i spørgeskemaet, at vi aldrig 
journalisere, da vi på det tidspunkt ikke gjorde det. 
 

Hvordan har du oplevet at journaliseringskulturen 

har ændret sig i dit område? 

 

 

 

 

 
Den har ændret sig meget, eller det kommer den i 
hvert fald til. Det er rigtig rart at Team Jura har 
været med ind over, så vi har fået belyst, hvad der 
skal journaliseres. Hele vores problem har egentlig 
været, at vi ikke har vidst, hvad der skulle 
journaliseres.  
 

Har I nedskrevet lokale journaliseringsregler? 

 

 

 

 

 

 
Vi har netop nedskrevet journaliseringsregler, og de 
skal fremlægges på næste teammøde. 

Har du fået nye opgaver efter implementeringen? 

 

 

 

 

 

 
Nej. Ikke udover at jeg skal gemme dokumenter 
anderledes.  
Jeg kommer nok til at bruge lidt længere tid på at 
gemme dokumenterne end før, men det er til 
gengæld nemmere at finde frem, når jeg skal bruge 
det. 
 

Hvor tilfreds er du alt i alt med F2? 

 

 

 

 

 

 
Jeg er tilfreds. 

 

Hvad husker du bedst fra 

implementeringsfasen/opstartsfasen? 

 

 

 
Jeg tænkte, at man måske skulle have gjort det lidt 
anderledes, fordi vi kommer alle ind og ser hvordan 
man gør. Men vi havde ingen lokale 
journaliseringsregler på det tidspunkt, så det var lidt 
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forvirrende. Arbejdsgrupperne og 
journaliseringsreglerne skulle nok være lavet inden. 
Så man kunne gå direkte ind til computeren 
bagefter. 
 

Er der noget der har overrasket dig i 

processen/implementeringen? 

 

 

 

 
Det har overrasket mig, hvor nemt det er at søge i. I 
det gamle (Public 360) kunne man kun søge på 
sagsnummer, og det kan jo være svært at huske. 
Det er nemt at oprette sager. Vi har delt det op 
hierarkisk, og det er fedt at vi selv kan ændre det, vi 
skal ikke have fat i en administrator. 
 
 
 

Andet? 

 

 

 

 
God respons fra vores F2 superbruger gruppe. Jeg 
manglede et ydelsesnunmmer, og to timer efter så 
havde jeg det. Det er rart at vide, at der sidder 
nogle og tager ens arbejde alvorligt. 
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Uddybende interview af Medarbejder 2 

 

Hvordan bruger du F2 i hverdagen? 

 

Hvor ofte journaliserer du? 

 

 

 

 
Hele tiden. Vi har en fælles postkasse i Outlook, 
som automatisk overføres til F2. Så alt kommer 
derind, og så sidder vi fra F2 og arbejder, altså 
journaliserer, besvarer, videresender osv. Det har 
gjort det nemmere, at de sagsrelaterede ting 
automatisk kommer over i F2, for før skulle vi 
overfører manuelt. Det er rart at have en opdeling 
mellem sagsrelaterede ting og private, dog stadig 
arbejdsrelateret. Når jeg udsender noget fra F2, så 
ryger det automatisk tilbage på den samme sag. Så 
jeg springer nogle skridt over. Jo mere jeg arbejder i 
F2, jo færre skridt skal jeg foretage mig. 
 

Hvordan har du oplevet at journaliseringskulturen 

har ændret sig i dit område? 

 

 

 

 

 
Nej, egentlig ikke. Vi har hele tiden skulle 
journalisere løbende. Men vi er blevet endnu mere 
opmærksomme på, hvad vi skal journalisere end 
tidligere. Vi arbejder mere målrettet på, at gøre det 
ensartet, fordi F2 har så mange søgefunktioner, 
som Documentum ikke havde. Før i tiden tænkte 
jeg måske ikke så meget over, hvis jeg havde 
skrevet forkert i titelfeltet, men det betyder rigtig 
meget nu. Vi har fået mere opmærksomhed og 
mere grundighed, fordi man kan bruge resultaterne. 
 

Har I nedskrevet lokale journaliseringsregler? 

 

 

 

 

 

 
Vi har helt klare aftaler om, hvordan en bestemt 
type sag skal navngives. Hvis vi sørger for, at gøre 
vores arbejde ordentligt fra start, så giver det et 
smaddergodt overblik og det er nemt at søge på.  

Har du fået nye opgaver efter implementeringen? 

 

 

 

 

 

 
Nej, det har jeg faktisk ikke. Vores sagsbehandling 
er blevet meget mere skarp, da F2 har en 
friststyringsfunktion. 
Jeg er fan af F2, og det er jo klart, da jeg bruger det 
hele tiden, og jeg er samtidig heldig med at have 
nogle meget dygtige folk siddende ved siden af mig, 
så når jeg gik i stå, så kunne jeg bare spørge. 
 

Hvor tilfreds er du i alt med F2? 

 

 

 

 
Jeg er rigtig glad for F2. Det er et supernemt 
værktøj. Min hverdag er blevet så meget nemmere. 
Der er selvfølgelig udfordringer, og der vil være  
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børnesygdomme i starten, men jeg vil sige, at det er 
jo deltaljer. De har ikke betydning for 
funktionaliteten. Det er fedt at vide, at vi selv ejer 
projektet, at vi selv sidder med udviklingen af det, 
så vi har mulighed for at melde fejlene ind, så der 
rent faktisk sker noget.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stine Gissel, hold 142c 

Side | 53  

 

Statistik – Virk Data 
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Mailliste til spørgeskema 

Markeringerne med gult er de personer, som går igen to eller tre gange på maillisten. Der er muligvis flere, 

men jeg valgte at stoppe. 
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