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Problemformulering 

Indledning 

Digitalisering af særaktsmapper 

Jeg har valgt at udarbejde en fagprøve om digitalisering, da jeg syntes, at det er et interessant 

og spændende emne. Det er derudover meget relevant, da der ifølge flerårsaftalen for politi og 

anklagemyndighed 2016 ønskes, at der fortsat bliver moderniseret ved hjælp af f.eks. 

initiativer, som bidrager til bedre sagsstyring og ensartet høj kvalitet i efterforskningen1. 

Her kunne digitaliseringen være et initiativ til bl.a. at kunne opnå dette mål.  

Jeg ser det også som en nødvendighed, at de administrative afdelinger ved politiet bliver 

effektiviserede. Ikke mindst fordi, at der har været tale om, at administrative skal varetage en 

del politiopgaver, så der frigives politifolk til operationelt politiarbejde set i forhold til terror 

og flygtningesituationen2. Dermed sagt vil der blive lagt flere opgaver ud til de administrative, 

og her kunne digitaliseringer være en mulighed i fremtiden for at spare på de administratives 

ressourcer.  

Jeg fik ideen til lige netop digitalisering af særaktsmapperne, da jeg i forbindelse med min 

oplæring i Juridisk Sekretariat var en del af håndteringen af disse. Her blev der brugt 

unødvendigt meget arbejdstid på at udskrive, finde, pakke og sende særaktsmapperne 

imellem interne afdelinger og andre politikredse.   

Problemstilling 

Hvilke tiltag skal der til for at en digitalisering af særaktsmapperne bliver en succes i Juridisk 

Sekretariat ved Nordjyllands Politi?  

Herunder vil jeg undersøge følgende: 

 Hvilke elementer i organisationen kunne have interesse i, at særaktsmapperne bliver 

digitaliserede? 

 Hvordan udvikles digitaliseringen af særaktsmapperne optimalt i Juridisk Sekretariat? 

 Hvilke fordele og ulemper vil der være ved en digitalisering af særaktsmapperne? 

                                                        
1 Se side 9-10 på dette link: https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/CD7951C5-F4AB-439A-A040-
1F8874FA6EED/0/Styrketpoliti_aftale.pdf  
2 Se side 2 på dette link: https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/CD7951C5-F4AB-439A-A040-
1F8874FA6EED/0/Styrketpoliti_aftale.pdf 

https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/CD7951C5-F4AB-439A-A040-1F8874FA6EED/0/Styrketpoliti_aftale.pdf
https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/CD7951C5-F4AB-439A-A040-1F8874FA6EED/0/Styrketpoliti_aftale.pdf
https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/CD7951C5-F4AB-439A-A040-1F8874FA6EED/0/Styrketpoliti_aftale.pdf
https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/CD7951C5-F4AB-439A-A040-1F8874FA6EED/0/Styrketpoliti_aftale.pdf
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Mål 

Mit primære mål med rapporten er at udarbejde brugbare forslag til, hvordan en 

digitalisering af særaktsmapperne kan blive til virkelighed med succes.  

Derudover håber jeg, at mit forarbejde og løsningsforslag kan bidrage til en endelig løsning i 

fremtiden. Derfor ønsker jeg også at fremlægge mine analyser og forslag for Rikke Ibsen, som 

er sektionsleder i Juridisk Sekretariat.   

Disponering af rapporten 

o Problemformuleringen 

o Handlingsplan 

o Præsentation af Juridisk Sekretariat 

o Info om særaktsmapper 

o Teori – analyse  

o Interessentanalyse 

o John P. Kotters forandringsmodel 

o SWOT-analyse  

o Dataindsamling  

o Uddele spørgeskema 

o Afholde 2 interviews 

o Databehandling & analyse 

o Løsningsforslag 

o Konklusion 

o Procesevaluering 

o Kildefortegnelse 

Afgrænsning 

Grundet opgavens begrænsede omfang, har jeg ikke valgt at tage hensyn til de økonomiske 

fordele og aspekter, der vil være ved, at særaktsmapperne bliver digitaliserede. 

Derudover har jeg valgt, at mit fokus kun skal ligge internt – altså ved Nordjyllands Politi og 

med udgangspunkt i Juridisk Sekretariat. Derfor vil jeg ikke inddrage eksterne dele som f.eks. 

domstolene, selvom en digitalisering af særaktsmapperne også vil få en betydning for dem. 
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Handlingsplan 

Jeg vil indledningsvist præsentere min handlingsplan, som er udarbejdet i form af et Gantt-

kort3. Jeg lavede kortet i forbindelse med udarbejdelse af min problemformulering, så jeg 

kunne få et godt overblik over udførelsen af rapporten og hele tiden følge med i, om jeg 

overholdt den tidsplanlægning, som jeg havde sat til hver opgave. På den måde vil jeg ikke føle 

mig stresset og hele tiden vide, hvornår jeg skulle udarbejde hvad. 

Præsentation af Juridisk Sekretariat 

Juridisk Sekretariat er den afdeling ved Nordjyllands Politi, hvor jeg har min sidste 

oplæringsperiode i forbindelse med min kontoruddannelse, som jeg afslutter den 31. august 

2016. 

Om Juridisk Sekretariat 

Juridisk Sekretariat er en del af Anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi, som er 

beliggende på Jyllandsgade 27 i Aalborg.  

Rikke Ibsen er sektionsleder for Juridisk Sekretariat og afdelingen er organisatorisk placeret 

under chefanklager Anne Marie Roum Svendsen sammen med de 3 Advokaturer4. 

Selve anklagemyndigheden er organiseret som en slags søjle for sig selv under politidirektør 

Elsemette Cassøe5. 

Der er ansat 17 administrative medarbejdere i afdelingen fordelt på 3 underafdelinger: 

”Driften” – ”Indkaldelser” – ”Indberetning”. 

I hver underafdeling varetages der forskellige arbejdsopgaver, såsom konvertering af sager 

fra andre kredse, indkaldelse af vidner og tiltalte til retsmøder, samt indberetning af 

afgørelser og arkivering. 

Derudover håndterer Juridisk Sekretariat i dag alt vedrørende bestillinger af særaktsmapper i 

Nordjyllands Politi igennem en Outlook mail med en separat funktionspostkasse6. Som det ses 

på bilag 5, er særaktsmappen igennem unødvendige hænder med den nuværende håndtering.  

                                                        
3 Bilag 2 - Handlingsplan i form af et Gantt-kort 
4 Bilag 3 - Anklagemyndighedens organisationsdiagram kopieret fra Nordjyllands Politis intranet ”POLNET” 
5 Bilag 4 - Nordjyllands Politis organisationsdiagram kopieret fra Nordjyllands Politis intranet ”POLNET” 
6 Bilag 5 - En typisk bestillingsproces af en særaktsmappe 
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Info om særaktsmapper 

Særaktsmappen blev indført i år 1988 for at samle de vigtigste papirer på en person i en 

enkelt mappe, så medarbejderne blev fritaget for at sende de papirfyldige sager rundt i 

afdelingerne og i andre kredse.  

Det er kort beskrevet en mappe i papirformat, som indeholder alle relevante personlige 

oplysninger på en sigtet eller tiltalt og herunder en udskrift af alle vedkommendes tidligere 

domme og lovovertrædelser.   

Det er dog ikke alle domme og afgørelser, som skal fremgå i særaktsmappen. 

De afgørelsestyper der skal fremgå i særaktsmappen er nævnt i § 1 i cirkulæreskrivelsen 18-

12-1987 til politiet, anklagemyndigheden og domstolene om opbevaring m.v. af straffeakter7. 

Derudover står der i § 3 i samme cirkulæreskrivelse, at særaktsmappen skal 

opbevares/arkiveres på det sted, hvor den seneste af sagerne er afgjort.  

Et eksempel på ovenstående kunne være en sag, hvor en person er sigtet for butikstyveri - 

butikstyveri er en overtrædelse af borgerlig straffelov. Hvis sagen skulle for Retten i Aalborg 

og den tiltalte bliver dømt, vil kopien af afgørelsen efterfølgende skulle ligge i særaktsmappen. 

Derudover skulle særaktsmappen ligge på Nordjyllands Politis arkiv, da det ifølge afgørelsen 

er den kreds, hvor personen sidst er dømt. 

Særaktsmappen er vigtig, da det ifølge Retsplejelovens § 871, stk. 2, 5 står skrevet, at 

udskrifter af tiltaltes tidligere straffedomme kan benyttes som bevismiddel imod den tiltalte i 

en retssag og skal derfor oplæses8.  

Når en særaktsmappe bestilles første gang til en igangværende sag, bruger efterforskerne den 

til at kigge vedkommendes tidligere domme igennem. Her vurderes også, om den sigtede skal 

mentalundersøges, hvis der ikke allerede ligger en i særaktsmappen. Dette bliver gjort i 

forhold til at finde ud af hvilken straf, som den sigtede skal have. F.eks. hvis en person har 

overtrådt sit tilhold mod en person for anden gang, er det klart, at dette vil give en højere straf 

end første gang. 

                                                        
7 Bilag 6 – Uddrag af Cirkulæreskrivelse 18-12-1987 til politiet, anklagemyndigheden og domstolene om 
opbevaring m.v. af straffeakter, som er udprintet fra dette link: 
https://pro.karnovgroup.dk/document/700026866171?frt=s%C3%A6rakt&hide_flash=1&page=1&rank=2 
8 Retsplejelovens § 871, stk. 2, 5 fremgår på dette link: 
http://www.themis.dk/synopsis/docs/lovsamling/Retsplejelovens_kapitel_78_2007.html 

https://pro.karnovgroup.dk/document/700026866171?frt=s%C3%A6rakt&hide_flash=1&page=1&rank=2
http://www.themis.dk/synopsis/docs/lovsamling/Retsplejelovens_kapitel_78_2007.html
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Introduktion af teori  

Jeg har haft en del tanker omkring, hvilke teorier der kunne være relevante for min analyse, 

som i sidste ende skal hjælpe mig til at besvare min problemformulering.   

Jeg vil herunder præsentere de 3 teorier, som jeg vil bruge. 

Interessentanalyse9 

Jeg har valgt at udarbejde en interessentanalyse, da jeg mener, at det vil være en god ide at få 

klarlagt, hvem der ved Nordjyllands Politi bliver påvirket af en digitalisering af 

særaktsmapperne. Den giver mig derudover svar på min problemstilling om, hvilke elementer 

i organisationen, der vil kunne have interesse i, at særaktsmapperne bliver digitaliserede. Når 

jeg kender alle interessenterne, giver det mig også et godt overblik over, hvem jeg skal 

kontakte for at få de nødvendige data, som jeg skal bruge i min analyse. 

I henhold til hvad jeg kender til håndteringen af særaktsmapperne og idet, at jeg kun vil 

fokusere internt, som jeg nævnte i min afgrænsning, vil de interessenter som vil blive påvirket 

af en digitalisering af særaktmapper være disse: 

- Administrative medarbejdere i Juridisk Sekretariat 

- Administrative medarbejdere fra andre afdelinger og lokalstationer 

- Efterforskere 

- Anklagere 

- IT-afdelingen 

- Ledelsen 

Kritik af interessentanalyse 

Interessentanalysen giver ikke umiddelbart et billede af, hvilken indstilling som de forskellige 

interessenter har til digitaliseringen – altså om de har en positiv eller negativ tilgang til det. 

Det er vigtigt at finde ud af i forhold til, hvordan digitaliseringen vil blive taget imod. Derfor vil 

jeg først udarbejde interessentanalysen færdig, når jeg har set nærmere på dataresultaterne 

fra de valgte indsamlingsmetoder. 

                                                        
9 Info omkring teori er fra kapitel 8 s. 248-250 i læringsbogen Offentlig Administration 3 – ”Det offentlige som 
aktiv part”. 
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John P. Kotters forandringsmodel10 

Som 2. teori har jeg valgt at bruge John P. Kotters forandringsmodel i min analyse, da jeg 

mener, at en digitalisering af særaktsmapperne helt klart er et forandringstiltag både i Juridisk 

Sekretariat, men også i hele organisationen. Den skal hjælpe mig til at belyse og besvare min 

problemstilling om, hvordan digitaliseringen af særaktsmapperne udvikles optimalt i Juridisk 

Sekretariat. 

Som man kan se i det organisationsdiagram, som jeg henviste til tidligere på bilag 4, er 

Nordjyllands Politi bygget op som linieprincippet og er derfor meget hierarkisk. Det betyder 

samtidig også, at de fleste beslutninger som f.eks. nye arbejdsgange bliver udarbejdet ved 

øverste ledelse, og først når systemet er klar til brug, bliver det introduceret for de relevante 

medarbejdere. Der er tit ikke nogen videre forklaring og dette syntes jeg er problematisk. På 

den måde, står medarbejderne ofte tilbage med spørgsmålet om, ”hvorfor gør vi ikke bare 

som vi plejer?”. Derfor syntes jeg, at John P. Kotters forandringsmodel ville være oplagt at 

bruge. Ifølge Kotter skal der nemlig skabes forståelse for nødvendigheden af en forandring, 

før digitaliseringen kan udvikles optimalt og i sidste ende blive en succes.  

Kotters forandringsmodel består af 8 trin og er vist på næste side i figur 111. 

Trin 1-4 kan beskrives som ”optøningsfasen” eller fasen, hvor den store 

holdningsbearbejdelse sker fra organisationsledelsens side. Det er her, hvor en generel 

forståelse for den tvingende nødvendighed for forandring skabes og synliggøres. Her bliver 

der altså skabt ”den brændende platform” ved at sikre medarbejdernes motivation og lyst til 

forandringen. 

På trin 5-6 er der tale om en ”overgangsfase”, hvor der etableres nye måder at arbejde på og 

hvor tidligere rutiner og vaner brydes ned. Derfor er denne fase meget præget af udvikling. 

Trin 7-8 kan beskrives som ”integrationsfasen”. En ny ro og forudsigelighed skal etableres i 

organisationen, så der kan arbejdes videre på et højere niveau i forhold til forbedrede 

metoder og ændringsforslag, der i sidste ende skal give et forbedret produkt.  

Jeg syntes, at min problemformulering henvender sig til selve ”optøningsfasen”, og derfor 

syntes jeg, at det er relevant kun at bruge trin 1-4 i min databehandling og analyse. 

                                                        
10 Info omkring teori er fra kapitel 8 s. 250-253 i læringsbogen Offentlig Administration  
3 – ”Det offentlige som aktiv part”. 
11 Figur 1 er fra side 3 i dette link: http://forlaget94.dk/cms/wp-content/uploads/F94-DOSAP-2013-K8.pdf 

 

http://forlaget94.dk/cms/wp-content/uploads/F94-DOSAP-2013-K8.pdf
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Figur 1 

Kritik af John P. Kotters forandringsmodel12 

Ifølge John P. Kotter er forandringsmodellen en sekventiel model, da det ikke er 

hensigtsmæssigt at springe nogle af trinnene over. Hvert trin skal gennemføres, før man 

påbegynder det næste. Kotter er blevet kritiseret for, at det nødvendigvis ikke altid er de 

samme trin og rækkefølge, der gælder for alle forandringstiltag.   

Derudover slår kritikken på, at Kotters tanker er meget overordnede, og han taler mere om, 

hvad virksomheder bør gøre, end hvordan de skal gøre det. Kotters model er med andre ord 

en glimrende konceptuel model for forandringsledelse, men for at omsætte den til praksis vil 

man skulle kombinere den med mere praktiske tilgange til forandringsledelse. 

                                                        
12  Info omkring kritik er fra dette link: http://www.kommunikationsforum.dk/mikael-kristiansen/blog/kotter-
om-forandringsledelse 

http://www.kommunikationsforum.dk/mikael-kristiansen/blog/kotter-om-forandringsledelse
http://www.kommunikationsforum.dk/mikael-kristiansen/blog/kotter-om-forandringsledelse
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SWOT-analyse13 

Som en tredje teori vil jeg inddrage den interne del af en SWOT-analyse for at besvare min 

problemstilling om, hvilke fordele og ulemper vil der være ved en digitalisering af 

særaktsmapperne. Jeg syntes, det giver et overskueligt overblik ved at stille det op som en 

SWOT-analyse, hvor fordele og ulemper bliver vist som styrker og svagheder. På den måde 

har jeg et godt og enkelt værktøj, som jeg kan fremlægge for sektionsleder Rikke Ibsen, der 

bl.a. var et af mine mål for denne rapport. 

 

Figur 2 

Kritik af SWOT-analyse 

Jeg bruger ikke SWOT-analysen, som den normalt er tiltænkt ved, fordi jeg har valgt at 

afgrænse den eksterne del i min rapport, som jeg nævnte i min problemformulering. Derfor 

undlader jeg at nævne muligheder og trusler, som ellers indgår i en SWOT-analyse. 

Jeg vil også nævne, at det er vigtigt at huske på, at en SWOT-analyse ikke er en løsning i sig. 

Det er blot et værktøj, som viser hvad et projekt som f.eks. digitalisering af særaktsmapper 

egentlig kan gøre for en organisation. 

 

 

                                                        
13 Info omkring teori og kritik samt figur 2 er fra dette link: http://betabox.dk/teorierogmodeller/swot-
analyse.html 

http://betabox.dk/teorierogmodeller/swot-analyse.html
http://betabox.dk/teorierogmodeller/swot-analyse.html
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Dataindsamling 

Jeg har haft en del overvejelser omkring, hvilke dataindsamlingsmetoder jeg skulle bruge for 

at opnå den viden og erkendelse i forhold til at kunne besvare min problemformulering. Det 

er nemlig vigtigt med de korrekte data for at opnå den bedste undersøgelse. 

Spørgeskema14 

Mit valg faldt på et spørgeskema, og det sendte jeg ud til alle 17 administrative medarbejdere i 

Juridisk Sekretariat. Jeg sendte det ud til alle i Juridisk Sekretariat, fordi de er en del af 

interessenterne, og fordi min problemformulering først og fremmest berører dem. Et 

spørgeskema er en god metode til at høre alles mening, og undersøgelsen vil derfor blive mere 

repræsentativ frem for, hvis jeg kun havde udvalgt en lille del medarbejdere i Juridisk 

Sekretariat. 

Jeg valgte at lave spørgeskemaet via Surveymonkey.com, så jeg kunne sende det ud 

elektronisk til medarbejdernes arbejdsmail15. Det er en nem og gratis måde at få hurtige svar 

på, og så passer det også godt sammen med mit digitaliseringsemne. Det får desuden 

respondenterne til at føle, at det bliver anonyme besvarelser, end hvis jeg gik og samlede 

besvarelserne ind. På den måde vil jeg få flest ærlige svar, som er vigtigt, når man laver en 

undersøgelse. Derudover var det elektroniske valg også taktisk, da jeg ved, at medarbejderne 

har mange papirer liggende på deres skriveborde, og med den elektroniske løsning vil 

spørgeskemaet ikke blive væk og glemt.  

Da jeg gerne vil have så mange besvarelser som muligt fra medarbejderne, tjekkede jeg 

arbejdskalenderen med min leder. Jeg sikrede mig, at alle var til stede, da jeg sendte 

spørgeskemaet ud den 1. april 2016. Samtidig lavede jeg en tidsfrist for, hvornår de senest 

skulle have besvaret spørgeskemaet. Respondenterne havde 5 arbejdsdage til at besvare i. Jeg 

valgte 5 arbejdsdage, som er en lidt længere tidsfrist, da jeg ved, at de har travlt i afdelingen. 

Derfor skulle alle have tid til at svare uden, at det gik udover deres arbejdsopgaver. 

Jeg har valgt at bruge kvantitative spørgsmål i spørgeskemaet, da besvarelserne let kan sættes 

overskueligt ind i diagrammer og statistikker. Derved er de nemmere at analysere på end de 

                                                        
14 Baggrundsviden i spørgeskema, pilottest og fejlkildeafsnit er fra kapitel 4 i læringsbogen Offentlig 
Administration 1 - ”min arbejdsplads i det offentlige” 
15 Bilag 7 – E-mail til Juridisk Sekretariat i forbindelse med spørgeskema 
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kvalitative besvarelser. Dog syntes jeg, at spørgeskemaet ville blive mere brugbart og have en 

højere kvalitet, hvis jeg også brugte kvalitative spørgsmål i spørgeskemaet. 

I forhold til spørgeskemaets struktur prøvede jeg at starte blødt ud med de lette kvantitative 

spørgsmål for at forberede medarbejderen på, hvad undersøgelsen gik ud på. For så senere at 

stille de kvalitative spørgsmål, som respondenterne skulle tænke lidt mere over. Jeg syntes, at 

det giver mest mening og overblik for respondenten. 

Jeg tænkte over, at mine spørgsmål skulle være præcise og letforståelige, da det på den måde 

vil blive så lidt tidskrævende for respondenterne så muligt. 

Der er i alt 10 spørgsmål i spørgeskemaet16. 

Pilottest 

Jeg valgte at lave en pilottest af mit spørgeskema, inden jeg sendte det ud til de rette 

respondenter i afdelingen Juridisk Sekretariat.  

Pilottesten af spørgeskemaet sendte jeg ud til 4 administrative medarbejdere, som nu 

arbejder i forskellige afdelinger ved Nordjyllands Politi. Jeg syntes, at det gav god mening at 

sende spørgeskemaet ud til dem, da de alle tidligere havde været ansat i Juridisk Sekretariat. 

Dermed havde de prøvet at være en del af håndteringen af særaktsmapperne.  

Det viste sig, at pilottesten var en stor hjælp for mig. 

Jeg fandt ud af, at Surveymonkey.com ikke virkede efter hensigten. Ifølge Surveymonkey.com 

skal man vedhæfte et link i mailen til medarbejderne, hvor det link var tilknyttet til 

spørgeskemaet. Meningen med det er, at respondenten skal kunne klikke på linket i mailen og 

komme direkte til spørgeskemaet på nettet.  

Jeg fik mange tilbagemeldinger om, at medarbejderne ikke kunne komme ind på linket.  

Jeg kom frem til, at linket virkede, hvis man kopierede linket i stedet og derefter satte det ind i 

en ny internetside. 

Ud fra det lærte jeg, at jeg skulle huske at informere om dette i mailen, når jeg sendte det 

færdiggjorte spørgeskema ud til Juridisk Sekretariat. Dette vil skabe mindst forvirring. Jeg 

udarbejdede også pilottesten for at sikre mig, at spørgsmålene blev så letforståelige og så 

korrekte som muligt. Det resulterede i, at jeg fik en del feedback omkring justering af 

                                                        
16 Bilag 8 – spørgeskema med besvarelser 
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svarmuligheder, og hvordan jeg kunne stille spørgsmålene anderledes. Derved kunne jeg få de 

bedst mulige og brugbare svar ud af min endelige dataindsamling. 

Fejlkilder ved spørgeskema 

Selvom jeg havde gennemgået medarbejdernes arbejdskalender med hensyn til ferie og 

fridage, fik jeg desværre kun 16 besvarelser ud af 17 mulige. Det var på grund af sygdom, som 

jeg jo desværre ikke kan tage forbehold for. Dette er dog kun en lille fejlkilde, da 

svarprocenten blev 94,12 % (16*100/17). 

Pilottesten har hjulpet mig frem til et bedre spørgeskema, men derfor er det stadig svært for 

mig at sikre, at respondenten faktisk svarer på det, som jeg ønsker. Det er mig, der har 

formuleret spørgsmålene, men derfor er det ikke sikkert, at respondenten forstår dem på 

samme måde, som jeg gør.   

Interview17 

Jeg vil udover spørgeskemaet lave 2 forskellige kvalitative interviews med åbne spørgsmål, da 

det vil give min undersøgelse endnu mere dybde og kvalitet. Her vil data bestå af ord og 

beskrivelser i forhold til mit spørgeskema, hvor de 5 første besvarelser skal sættes på skalaer 

og statistikker. 

Et interview for mig giver sikkerhed, da jeg får det at vide, som jeg ønsker. Hvis Personen ikke 

forstår spørgsmålet i første omgang, kan jeg hurtigt omformulere. Man får ofte svar på flere 

områder, når personen får mulighed for at svare frit. Det er her, der bliver givet uddybende og 

kvalitative svar.  

Jeg har valgt at det skal være 2 semistrukturerede interviews, hvor jeg har skrevet spørgsmål 

ned på forhånd. På den måde ved jeg, hvor interviewene bevæger sig hen. Det forhindrer, at 

jeg mister fokus, men der skal være plads til, at samtalerne udvikler sig, hvis det selvfølgelig 

er indenfor emnet. Jeg vil notere alt ned på en blok, som personerne siger/svarer i løbet af 

interviewet. På den måde kan jeg huske alt og får flest brugbare data til min analyse. 

Jeg har valgt, at respondenten i mit første interview skal være Rikke Ibsen, som er 

sektionsleder af Juridisk Sekretariat. Hun er nærmeste leder af den afdeling, som mit emne 

digitalisering af særaktsmapper berører allermest, men også en interessent, fordi hun er en 

                                                        
17 Baggrundsviden i interview og fejlkildeafsnit er fra kapitel 4 i læringsbogen ”Offentlig Administration 1 – min 
arbejdsplads i det offentlige” 
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del af ledelsen. Det vil samtidig være godt med et lederperspektiv set i forhold til John P. 

Kotters forandringsmodel, som jeg nævnte, at jeg vil bruge i min analyse senere. 

Der er i alt 9 spørgsmål til dette interview18. 

I mit andet interview har jeg valgt at bruge Helle Thyregod Kristensen som respondent. Helle 

er administrativ medarbejder på lokalstationen Himmerland, som jeg tidligere har nævnt også 

er en interessent til projektet. Da jeg sad med håndteringen af særaktsmapperne i Juridisk 

Sekretariat, var Helle en af dem, der ofte bestilte en særaktsmappe for lokalstationens 

efterforskere. Derfor kunne det være relevant at få hendes synsvinkel. Det vil være til gavn for 

min analyse at få et perspektiv fra en medarbejder, der sidder og bestiller særaktsmapperne 

”udefra”, hvor det stadig er på et internt niveau.  

Der er i alt 4 spørgsmål til dette interview19. 

Fejlkilder ved interview 

Som interviewer er min subjektivitet på én gang både en fejlkilde og et brugbart værktøj. Jeg 

vil altid se og høre respondentens udtalelser fra min egen verden. Det vil sige, at jeg 

formentlig ubevidst forsøger at lede interviewet hen imod det positive, jeg selv ser i 

forbindelse med undersøgelsens emne. Derfor er det vigtigt for mig at være så objektiv som 

muligt og ikke stille for mange ledende spørgsmål. 

Jeg kan samtidig risikere, at jeg ikke får helt ærlige svar fra respondenten, da personen ikke 

længere er anonym.  

Derudover kan et interview kun give et meget lille helhedsbillede, da det er enkeltpersoner, 

der ytrer sine holdninger og meninger om digitaliseringen.  

 

  

 

                                                        
18  Bilag 9 – Interview af sektionsleder Rikke Ibsen 
19  Bilag 10 – Interview af medarbejder Helle Thyregod Kristensen 
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Databehandling & analyse 

Interessentanalyse 

Når jeg ser på nogle af besvarelserne fra interviews og spørgeskema, har disse data hjulpet 

mig til at kunne udarbejde min interessentanalyse færdig20. 

I afsnittet med introduktion til teori, nævnte jeg alle de interessenter, der vil være ved en 

digitalisering af særaktsmapperne. Når jeg ser de 16 besvarelser i spørgsmål 9 i 

spørgeskemaet, bekræfter de mig i, at jeg har husket alle interessenter. Derudover svarer 

Rikke Ibsen i interviewets spørgsmål 5, at det faktisk er alle fra Nordjyllands Politi, som vil 

blive påvirket af en digitalisering. Når jeg tænker efter, er det stort set også alle interne 

medarbejdere ved Nordjyllands Politi, som jeg har nævnt i min interessentanalyse. Dog har 

jeg valgt at ”sætte” nogle af interessenterne sammen. Jeg syntes nemlig, at en digitalisering 

gør det samme for f.eks. efterforskere og anklagere, og at de vil have den samme interesse for 

projektet. 

Besvarelserne fra spørgeskema og interviews har derudover hjulpet mig til at udfylde de 

”spørgsmål”, som interessentanalysen stiller i forhold til de administrative medarbejdere i 

Juridisk Sekretariat og lokalstationerne samt for ledelsen. 

I spørgsmål 5 i spørgeskemaet kan man se, at alle medarbejdere er enige i, at det vil være en 

god ide at digitalisere særaktsmapperne. Faktisk er 14 medarbejdere ud af 16 (87,50 %) 

HELT enige. Derfor har jeg kunnet udfylde interessantanalysen med, at medarbejderne i 

Juridisk Sekretariat vil påvirke projektet med opbakning og med en positiv indstilling. 

Endvidere har jeg kunnet udfylde, at ledelsen vil påvirke med positivitet, da sektionsleder 

Rikke var meget positiv overfor ideen, som det fremgår i svaret fra spørgsmål 1 i hendes 

interview. Det samme har jeg tilladt mig at gøre ved administrative medarbejdere fra andre 

afdelinger og lokalstationer, da Helle i interviewets spørgsmål 1 også syntes, at ideen var god. 

Til at kunne besvare, hvad digitaliseringen vil gøre for de administrative medarbejdere i 

andre afdelinger og lokalstationer, har jeg kunnet bruge Helles svar i spørgsmål 2, hvor hun 

svarede, at ”vores arbejdsdag vil blive lettere, fordi vi ikke skal bruge tid på at bestille. 

Derudover vil vi være fri for at skulle vente på de bestilte særaktsmapper”. 

                                                        
20  Bilag 11 - interessentanalyse 
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John P. Kotters forandringsmodel 

I spørgsmål 6 i interviewet med Rikke Ibsen, spurgte jeg om, hvilke udfordringer der vil være i 

digitaliseringens opstartsfase, og her nævnte hun: ”Udfordringerne kunne godt blive det her 

med, om medarbejderne føler sig klædt på til en digitalisering, og om de har den her 

omstillingsparathed og tryghed, der er nødvendig. Det vil jo helt sikkert blive en omvæltning – 

især fordi der ikke har været så mange digitale projekter indenfor politiet”.  

Dette svar bekræfter mig i, at det er vigtigt at inddrage medarbejderne, så de bliver ordentlig 

klædt på til forandringen, og hermed føler sig trygge ved det nye digitaliseringssystem.  

Nu vil jeg analysere videre med forandringsmodellens 4 trin. 

Trin 1 – Etablering af en oplevelse af nødvendighed 

På forandringsmodellens 1. trin skal der etableres en oplevelse af nødvendighed overfor 

digitaliseringen af særaktsmapper.  

I interviewet med Rikke Ibsen, svarede hun i spørgsmål 7, at det ved nye arbejdsgange 

tidligere har vist, at ”det godt kan være lidt svært for nogle medarbejdere at gå fra det kendte 

arbejde til det lidt mere ukendte. Det er en slags usikkerhed, der opstår og spørgsmålet om, 

hvorfor vi ikke bare kan gøre, som vi plejer. Når der er kommet nye arbejdsopgaver eller nye 

projekter, har det ofte været bestemt af Rigspolitiet – målet med projekterne har været gode, 

men vejen dertil om, hvordan det skal gøres og medinddragelsen af medarbejderne har desværre 

haltet lidt”. Derfor vil det være optimalt at høre medarbejderne om, hvordan de vil tage imod 

en digitalisering af særaktsmapperne, og hvordan man bedst mulig inddrager dem. Jeg er 

nemlig enig i, at der skal skabes den her oplevelse af nødvendighed overfor digitaliseringen, 

som Kotters teori klogt nok siger, for at projektet skal blive en succes.  

I spørgeskemaet viser det sig faktisk, at der er et generelt billede af, at den nuværende 

håndtering af særaktsmapperne ikke er optimal, da alle 16 (100 %) medarbejdere fra Juridisk 

Sekretariat har svaret nej i spørgsmål 1 i spørgeskemaet. Derudover er der 9 (56,25 %) 

medarbejdere som mener i spørgsmål 2, at der bliver brugt 2-3 timer dagligt på håndteringen. 

Dette hænger godt sammen med en typisk bestillingsproces, som jeg tidligere illustrerede på 

bilag 5. Det er med til at underbygge, at det er en endnu større nødvendighed at digitalisere, 

da 2-3 timer er kostbar arbejdstid, som sagtens kunne bruges på andre ”vigtige” opgaver. 15 

ud af 16 (93,75 %) medarbejdere syntes yderligere i spørgsmål 3, at der bliver brugt for 
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meget arbejdstid på den nuværende håndtering. Alle 16 medarbejdere (100 %) svarer i 

spørgsmål 4, at de endda har prøvet at rekonstruere en særaktsmappe, der var blevet væk. 

Dette er i sig selv en ressourcekrævende proces, hvis pågældende f.eks. har 10 domme.  

På baggrund af disse svar, kan jeg allerede se, at oplevelsen af nødvendighed for forandring 

om en digitalisering af særaktsmapperne faktisk er til stede i Juridisk Sekretariat. Jeg blev helt 

sikker i min sag, da jeg så svarene i spørgsmål 5, hvor 14 (87,50 %) var helt enige i, at det ville 

være en god ide at digitalisere særaktsmapperne. Derved kan jeg også konstatere, at Rikke 

Ibsen faktisk havde ret i hendes svar i interviewets spørgsmål 8 om, at hun er sikker på, at 

medarbejderne er klar til en digitalisering af særaktsmapperne, da det kun kan blive 10 gange 

bedre end den nuværende håndtering. Jeg vil pga. ovenstående mene, at trin 1 er opfyldt om, at 

der skal etableres en oplevelse af nødvendighed overfor digitaliseringen af særaktsmapper, og 

derfor vil jeg tage skridtet videre til trin 2. 

Trin 2 – oprettelse af den styrende koalition 

På dette trin, skal der altså sammensættes en gruppe til at styre forandringen.  

I spørgsmål 10 i spørgeskemaet er der 9 medarbejdere (56,25 %), som kommenterer på hver 

sin måde, at man inddrages bedst muligt ved, at man som medarbejder får lov til at komme 

med inputs til, hvordan en digitalisering af særaktsmapper reelt skal fungere.  

Derfor kunne der nedsættes en projektgruppe, hvor der i hvert fald udover nogle fra ledelsen 

samt IT medarbejdere også indgår f.eks. 2 administrative medarbejdere fra Juridisk 

Sekretariat. Disse 2 medarbejdere kunne på vegne af de øvrige medarbejdere komme med 

relevante inputs i forhold til systemet. Dette underbygger Rikke Ibsen med sit svar i 

interviewets spørgsmål 9, da hun kom med forslaget om, at en medarbejder fra Juridisk 

Sekretariat kunne være en del af projektgruppen. Hun pointerer endvidere i sit svar, at det er 

vigtigt, at medarbejderne bliver inddraget, da de kan bidrage med gode ideer til systemet, 

fordi de arbejder med håndteringen til hverdag. 

Trin 3 – Fastlæg en vision og en strategi 

På dette trin skal der altså udvikles en vision af den projektgruppe, som jeg nævnte i trin 2. 

Det er vigtigt at få skabt en letforståelig og kortfattet vision, som alle interessenter kan 

forholde sig til. Alt for detaljerede planer skaber sjældent begejstring, og derfor kunne det 
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være optimalt at kommunikere til interessenternes følelser. Dette kunne gøres ved at 

inddrage nogle af deres krav til systemet i visionen.  

I spørgsmål 8 i spørgeskemaet er der 9 (56,25 %), der kommenterer på hver sin måde, at 

kravene til et nyt digitaliseringssystem med særaktsmapper skal være brugervenligt, let 

tilgængeligt, overskueligt og nemt at søge i. Jeg kan se, at det er de samme krav som Rikke 

Ibsen har til det nye system, da hun i sit svar til interviewets spørgsmål 3 siger, at ”det skal 

være et system, der er let søgbart og nemt at gå til”. 

På baggrund af svarene ville det være optimalt, at der i visionen indgår noget i retning af: ”Der 

skal udvikles et nyt digitaliseringssystem med særaktsmapperne, som skal være et 

brugervenligt og let søgbart system for alle, der vil gøre håndteringen af særaktsmapperne 

mindre ressourcekrævende”.  

Når projektgruppen er nået frem til den ønskede vision, som skal være med til at styre 

forandringsarbejdet, skal der herefter formuleres nogle strategier, der skal være med til at 

realisere visionen. 

Trin 4 – Formidling af forandringsvisionen 

På dette trin handler det om for projektgruppen at gå forrest og udbrede det positive 

budskab. De skal nærmest ”walk the talk”, da handlinger siger mere end ord. Projektgruppen 

skal derfor fremstå som forbillede og få kommunikeret den ønskede vision ud så meget som 

muligt i organisationen og specielt til de afdelinger, hvor interessenterne befinder sig. Dette 

kan gøres på afdelingsmøder og igennem nyhedsbreve, så der hele tiden er fokus på det nye 

digitaliseringsprojekt.  

Sammenfatning 

Jeg har fundet ud af på baggrund af min databehandlingsanalyse, at John P. Kotters 

forandringsmodel er lidt afhængig af, at man har udarbejdet en interessantanalyse. Som jeg 

f.eks. nævnte, skal den vision der udarbejdes på trin 3 være nem at kunne forholde sig til for 

interessenterne, og den skal appellere til deres følelser. Det vil ikke være nemt at kende 

interessenterne, hvis jeg ikke først havde lavet en interessantanalyse. 

Derudover syntes jeg, at mit spørgeskema faktisk har været med til at synliggøre 

nødvendigheden for at digitalisere særaktsmapperne ved at stille lidt kritiske spørgsmål til 

den nuværende håndtering. Der er blevet skabt den vigtige ”brændende platform” ved, at 
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medarbejderne nærmest er blevet overbeviste om, at det er mere attraktivt at forandre den 

nuværende håndtering af særaktsmapperne end at lade være. F.eks. spørgsmål 4, hvor jeg 

spurgte, om de nogensinde havde oplevet, at en særaktsmappe var blevet væk, hvor den til 

sidst var nødt til at blive rekonstrueret. Det svarede alle 16 medarbejdere ja til, og det ville 

selvfølgelig være bedst i alles øjne, hvis dette kunne undgås, fordi det giver en følelse af 

dobbeltarbejde. 

SWOT - analyse 

I spørgeskemaets spørgsmål 6 og 7 har alle 16 medarbejdere (100 %) skrevet de fordele og 

ulemper, der vil være ved, at særaktsmapperne bliver digitaliserede.  Jeg kan umiddelbart se, 

at det er nemmere for medarbejderne at finde fordele frem for ulemper, da 3 (18,75 %) 

medarbejdere faktisk ikke syntes, at der er nogle ulemper. Rikke Ibsen nævnte i interviewets 

spørgsmål 4 nogle af de samme fordele og ulemper, som gik igen i spørgeskemaet.  

For at gøre det mere overskueligt som tidligere nævnt, har jeg illustreret fordelene og 

ulemperne som styrker og svagheder ved at sætte dem ind i nedenstående SWOT - analyses 

interne del.  
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Løsningsforslag 

Her vil jeg på baggrund af min databehandlingsanalyse komme med løsningsforslag til, hvilke 

tiltag der skal til for, at en digitalisering af særaktsmapperne bliver en succes i Juridisk 

Sekretariat ved Nordjyllands Politi. 

Interessentanalyse 

Jeg fik en ahaoplevelse, da jeg udarbejdede interessentanalysen, fordi jeg kom frem til, at det 

faktisk er et løsningsforslag i sig selv. Jeg fandt nemlig ud af ved at spørge og inddrage nogle af 

interessenterne, at de havde en masse gode ideer og realistiske krav til, hvordan det nye 

digitaliseringssystem skulle se ud. Jo flere interessenter som jeg inddragede, jo flere gode 

ideer kom der på banen. Hvis ledelsen vil tage disse ideer til eftertanke, kan det give et 

forbedret resultat på digitaliseringssystemet, som i sidste ende vil gavne Juridisk Sekretariat. 

Derfor syntes jeg også, at det er en vigtig teori at fremlægge for Rikke Ibsen for at illustrere, 

hvor mange elementer, at en digitalisering af særaktsmapperne egentlig påvirker, så projektet 

kan sættes i gang hurtigst muligt.  

Projektgruppe 

I forbindelse med John P. Kotters forandringsmodel fandt jeg ud af, at det ville være en god 

ide, at nedsætte en projektgruppe til at ”styre” digitaliseringens forandring og opstart. I 

projektgruppen skulle der indgå medarbejdere fra ledelsen og IT-afdelingen samt 2 

medarbejdere fra Juridisk Sekretariat. På den måde ville Juridisk Sekretariat blive inddraget 

og derved bidrage til det mest optimale og succesfulde digitaliseringssystem, når deres 

meninger og krav bliver hørt. 

”Walk The Vision” 

Jeg fandt også ud af med John P. Kotters forandringsmodel, at det er optimalt at 

projektgruppen får udarbejdet en vision, som appellerer til de fundne interessenters følelser. 

Visionen skal ikke bare skrives ned og gå i glemmebogen. Den SKAL hele tiden bruges aktivt 

ved at synliggøres på afdelingsmøder og igennem nyhedsbreve, så interessenterne ved, hvad 

det nye digitaliseringssystem vil gøre for dem. På den måde vil en implementering af 

digitaliseringssystemet ikke komme som en overraskelse for medarbejderne, som 

forandringer jo ofte har gjort, da Nordjyllands Politi er så hierarkisk opbygget. 
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Nødvendigheden af digitaliseringen vil hele tiden være åbenlys og derved blive taget imod 

med den største succes. Ikke kun for Juridisk Sekretariat, men også for hele organisationen.  

Konklusion 

Med min rapport har jeg formået at finde frem til 3 tiltag der skal til for, at en digitalisering af 

særaktsmapperne bliver en succes i Juridisk Sekretariat ved Nordjyllands Politi. 

Jeg kan derudaf konkludere, at en digitalisering af særaktsmapper først og fremmest vil blive 

udviklet med succes, hvis medarbejderne bliver inddraget inden og igennem processen. Det er 

ikke nok, at det kun er ledelsen, der er inde over projektet, som det er set tidligere ved 

forandringstiltag i organisationen.  

Jeg fandt ud af med min interessentanalyse, at det faktisk er alle elementer/medarbejdere ved 

Nordjyllands Politi, der vil blive påvirket af en digitalisering af særaktsmapper. Igennem 

udarbejdelse brugte jeg data fra spørgeskema og interviews til at finde ud af, hvad 

digitaliseringen ville gøre for hvert element/interessent. Det viste sig, at digitaliseringen kun 

ville påvirke positivt for alle elementer. Derfor vil alle også have en interesse i, at projektet 

bliver sat i værk. 

Igennem John P. Kotters forandringsmodel kom jeg frem til, at digitaliseringen af 

særaktsmapper udvikles optimalt i Juridisk Sekretariat, hvis der først og fremmest er et 

fællesbillede af, at digitaliseringen er en nødvendighed. Dette kunne jeg finde ud af ved at 

inddrage medarbejderne, og dette gjorde jeg igennem spørgeskema og interviews. Det viste 

sig, at alle medarbejdere var enige i, at særaktsmapperne skulle digitaliseres. Udover det ville 

medarbejderne blive inddraget bedst, hvis der nedsættes en projektgruppe. I projektgruppen 

skulle der indgå 2 medarbejdere fra Juridisk Sekretariat, så der bliver taget hensyn til, hvilke 

forventninger og krav der er fra medarbejdernes side.  

Jeg fik via SWOT - analysen stillet fordele og ulemper op som styrker og svagheder, der vil 

være ved en digitalisering af særaktsmapperne. Udover mine egne erfaringer brugte jeg 

besvarelser fra spørgeskema og interviews til at finde ud af, hvilke fordele og ulemper der var. 

Det var positivt at bemærke, at der var flere fordele end ulemper og derved endnu et bevis på, 

at det ville være en god ide, at digitalisere særaktsmapperne.  
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Procesevaluering 

Det er første gang, at jeg har prøvet at udarbejde en rapport ud fra et struktureret Gantt-kort, 

men det har gavnet mig rigtig meget, da jeg hele tiden har haft et godt overblik over, hvornår 

de enkelte elementer skulle udarbejdes. Jeg kunne endda mærke, at jeg fik dårlig 

samvittighed, hvis jeg ikke overholdt de deadlines, som jeg selv havde stillet op.  

Set i bakspejlet er jeg glad for, at jeg nåede at sende spørgeskema ud og afholde interviews 

inden min skriveperiode, da jeg har følt mig en smule presset. Dog syntes jeg selv, at jeg 

arbejder bedst under pres. 

Jeg har brugt rigtig meget tid på at sætte mig ind i de valgte teorier inden min skriveperiode 

for at finde ud af, hvordan jeg ville gribe dem an i min analyse.  

Alligevel har analysen været udfordrende for mig, da jeg ikke er rutineret i at kombinere teori 

med data fra spørgeskema og interviews. 

Derfor har denne fagprøve været en utrolig lærerig proces for mig, og det har været 

spændende at udarbejde spørgeskema og interviews. Det har været sjovt at se resultaterne på 

dem og ikke mindst at finde ud af, at alle jeg har spurgt faktisk er enige med mig om, at 

særaktsmapperne skal digitaliseres.  

Det har været skønt at opleve den opbakning og positivitet, der har været omkring mit emne. 

Selvom jeg ved, at Juridisk Sekretariat har utrolig travlt, har 16 ud af 17 faktisk besvaret mit 

spørgeskema. Derudover har Rikke Ibsen og Helle Thyregod Kristensen bidraget med 

uddybende og brugbare svar, og det har jeg været utrolig glad for.  

Overordnet set er jeg tilfreds med de løsningsforslag, som jeg har stillet op i opgaven. Jeg 

havde ikke kunnet finde frem til disse, hvis jeg ikke havde brugt mine teorier aktivt. Derfor 

var det dejligt at finde ud af, at det godt kan lade sig gøre at kombinere teori med praksis.  

Jeg glæder mig til at fremlægge analyser og løsningsforslag for Rikke Ibsen og samtidig finde 

ud af, om det er noget, hun vil og kan bruge til en fremtidig løsning af den nuværende håbløse 

og gammeldags håndtering af særaktsmapperne. 
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Bilag 2 – Handlingsplan – Gantt - kort 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 3 – Anklagemyndighedens organisationsdiagram 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 4 – Nordjyllands Politis organisationsdiagram 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 5 – En typisk bestillingsproces af en særaktsmappe 

 

 
 

Den administrative medarbejder noterer i det interne sagsstyringssystem POLSAS under 
sagens journalnr. , at særaktsmappen nu er udlånt. Særaktsmappen bliver nu lagt i 

postrummet, så den kan blive sendt til den afdeling/lokalstation som har bestilt den. Den 
bliver nu leveret efter 1-2 dage 

Den administrative medarbejder går ned på arkivet for at finde særaktsmappen og ligger 
herefter udlånssedlen på særaktsmappens plads 

Den administrative medarbejder finder ud af via Kriminalregistret, hvilket arkivår som 
særaktsmappen er på og noterer året på udlånssedlen 

Den administrative medarbejder fra Juridisk Sekretariat udskriver 2 stk. sider med 
bestillingen - en til at ligge som udlånsseddel på arkivet  og en til at ligge foran 

særaktsmappen, så postfordeleren kan finde ud af, hvor særaktsmappen skal sendes hen   

Den administrative fra afdelingen/lokalstationen bestiller den ønskede særaktsmappe ved 
Nordjyllands Politi igennem en E-mail til den seperate funktionspostkasse, som en 

administrativ medarbejder i Juridisk Sekretariat varetager 

En administrativ medarbejder fra afdelingen/lokalstationen tjekker hvor den ønskede 
særaktsmappe er arkiveret via manuel indtastning i Kriminalregistret. Det viser sig, at 

denne særaktsmappe er arkiveret ved Nordjyllands Politi 

En efterforsker i en afdeling/lokalstation skal bruge en særaktsmappe til en ny sag om f.eks. 
straffelovovertrædelse  



Bilag 6 – Uddrag af Cirkulæreskrivelse 18-12-1987 til politiet, anklagemyndigheden og 

domstolene om opbevaring m.v. af straffeakter 

 

 
 
 

 

 

 



Bilag 7 – E-mail til Juridisk Sekretariat i forbindelse med spørgeskema 
 

 

 

 
 

Hejsa  

  

Som I fleste nok ved, er jeg i fuld gang med at lave min fagprøve og mit emne er: 

  

DIGITALISERING AF SÆRAKTSMAPPER 

  

Jeg har udarbejdet dette spørgeskema med i alt 10 stk. spørgsmål, som jeg håber I ALLE vil være søde at svare på. 

  

Spørgeskemaet er helt anonymt og det skal bruges til analyser i min opgave, så derfor må I gerne uddybe mest muligt, 

hvor I kan. 

  

DEADLINE for at besvare spørgeskemaet er på torsdag den 7. april 2016! 

  

I åbner spørgeskemaet ved at åbne en ny GOOGLE side og derefter kopier nedenstående link og sætter ind i 

browseren. (linket virker nemlig ikke direkte pga. af sikkerhedsforanstaltninger) 

  

https://da.surveymonkey.com/r/J3QJF6S 

  

Go weekend! 

  

Med venlig hilsen 

 

Ninna Olesen 

Kontorelev 

 

 

  

Juridisk Sekretariat 

Jyllandsgade 27 

9000 Aalborg 

Tlf. +45 9630 1448 

Mobil: +45 7258 1139 

E-mail: nol005@politi.dk 

https://da.surveymonkey.com/r/J3QJF6S
file:///C:/Users/wrx33936/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/B4CPP3NH/nol005@politi.dk


Bilag 8 – Spørgeskema med besvarelser 
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Bilag 8 – Spørgeskema med besvarelser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 8 – Spørgeskema med besvarelser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 8 – Spørgeskema med besvarelser 
 

 

 

 

 



Bilag 8 – Spørgeskema med besvarelser 

 

 

 

 

  

 

 

 



Bilag 9 – Interview af sektionsleder Rikke Ibsen 
 

 

Interview afholdt den 6. april 2016 

1. Hvad syntes du om ideen med at digitalisere særaktsmapperne? 

Det er en rigtig god ide, og det er helt sikkert på tide, at de bliver digitaliserede. Det har 

været et ønske fra min side i mange år! 

2. Vil der være noget lovmæssigt i vejen for, at digitalisere særaktsmapperne? 

Nej, der vil ikke være noget lovmæssigt i vejen. Vi er alle sikkerhedsgodkendte, så vi er 

vant til at håndtere personlige data.   

3. Har du som leder gjort dig nogle tanker om løsningsforslag til, hvordan en 

digitalisering af særaktsmapperne skal se ud og har du nogle specifikke krav til 

systemet? 

Det skal være et system, der er let søgbart og nemt at gå til. Jeg forestiller mig, at man 

kan slå en persons cpr. nr. op, og så er vedkommendes særaktsmappe delt op i et 

digitalt system. F.eks. med faner, der er kategoriseret med afgørelser, straffeattest, 

personundersøgelse og mentalundersøgelse. Evt. også en fane med et kort resume af 

afgørelserne. Dette vil give et godt overblik og vil være nemt at agere i. 

4. Hvilke fordele og ulemper ser du ved en digitalisering af særaktsmapperne? 

Fordelene vil helt sikkert være, at det bliver meget mere tidsbesparende for afdelingen 

at administrere særaktsmapperne – også for sagsbehandlere og anklagere, som skal 

bruge dem. De vil nemlig ikke skulle vente 2-3 dage på at få dem leveret. Derudover vil 

særaktsmapperne ikke blive væk med et digitalt system, og derfor skal afdelingen 

heller ikke bruge tid på at rekonstruere dem. Særaktsmappen vil også kunne bruges 

flere steder på samme tid og de vil altid være ajourførte. 

Jeg har næsten lyst til at sige, at der ingen ulemper er - men selvfølgelig vil det være et 

stort arbejde og tidskrævende, hvis alle de nuværende særaktsmapper skal scannes 

ind. Derudover skal der formentlig bruges lidt ressourcer på, at medarbejderne skal



Bilag 9 – Interview af sektionsleder Rikke Ibsen 
 

 

læres op i systemet. Så vil det selvfølgelig også være en ulempe, hvis vores it systemer 

bryder ned.  

5. Hvilke andre medarbejdere og afdelinger vil blive påvirket af en digitalisering af 

særaktsmapperne? 

Det vil faktisk være hele organisationen ved Nordjyllands Politi, som vil blive påvirket 

– selvfølgelig positivt. Det er alle, fordi særaktsmappen følger en sag fra start til slut. 

Altså fra den afdeling eller lokalstation, hvor sagen bliver oprettet og senere bliver 

efterforsket til den ender i retten.   

6. Hvilke udfordringer vil der være i digitaliseringens opstartsfase? 

Udfordringerne kunne godt blive det her med, om medarbejderne føler sig klædt på til 

en digitalisering, og om de har den her omstillingsparathed og tryghed, der er 

nødvendig. Det vil jo helt sikkert blive en omvæltning – især fordi der ikke har været så 

mange digitale projekter indenfor politiet.  

Vi har før oplevet, at når der er blevet ændret noget IT-mæssigt i organisationen, har 

det ikke altid været helt færdigt, gennemarbejdet og afprøvet nok, inden at det er 

blevet sat i drift.  Det er en stor udfordring, da medarbejderne ikke oplever det som 

værende nemmere, hvis systemerne ikke virker optimalt. Derfor syntes jeg, at det vil 

være bedre at vente på systemet i længere tid, og at det så er fuldstændig 

gennemtænkt, inden det bliver sat i brug. 

7. Har du oplevet modstand fra medarbejderne, når der skal implementeres nye 

arbejdsgange og i så fald på hvilken måde? 

Ja det har jeg. Det kan godt være lidt svært for nogle medarbejdere at gå fra det kendte 

arbejde til det lidt mere ukendte. Det er en slags usikkerhed, der opstår og spørgsmålet 

om, hvorfor vi ikke bare kan gøre, som vi plejer. Når der er kommet nye 

arbejdsopgaver eller nye projekter, har det ofte været bestemt af Rigspolitiet – målet 

med projekterne har været gode, men vejen dertil om, hvordan det skal gøres og 

medinddragelsen af medarbejderne har desværre haltet lidt.
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8. Tror du, at medarbejderne er klar til en digitalisering af særaktsmapperne? 

Ja det er jeg sikker på, da det kun kan blive 10 gange bedre end den nuværende 

håndtering af særaktsmapperne. 

9. Vil det være vigtigt, at medarbejderne bliver inddraget i implementeringen og 

hvordan ser du, at de inddrages bedst muligt? 

Ja jeg syntes, at det vil være mest optimalt, da de helt sikkert kan bidrage med gode 

ideer til systemet, da det er dem, der sidder og arbejder med det til hverdag. Den 

projektgruppe der eventuelt vil komme til at sidde med udviklingen af systemet kunne 

tage en spørgerunde i afdelingen eller også kunne en af medarbejderne i Juridisk 

Sekretariat være en del af projektgruppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 10 - Interview af medarbejder Helle Thyregod Kristensen 
 

 

Interview afholdt den 7. april 2016 

1. Hvad syntes du om ideen med at digitalisere særaktsmapperne? 

Helt bestemt en god ide med digitalisering af særaktsmapperne. Vi må jo følge med 

udviklingen i samfundet. Hvis der kommer en digitalisering, vil vi også være ude om 

problematikken, når særaktsmappen er udlånt til en anden sag. 

2. Vil det påvirke jeres arbejde på lokalstationen, hvis særaktsmapperne bliver 

digitaliserede og hvis ja på hvilken måde? 

Ja det vil jeg mene. Vores arbejdsdag vil blive lettere, fordi vi ikke skal bruge tid på at 

bestille. Derudover vil vi være fri for at skulle vente på de bestilte særaktsmapper.   

3. Hvor lang tid går der ca. fra den dag, hvor du bestiller en særaktsmappe hos 

Juridisk Sekretariat til du har den fysisk hos dig? 

Der kan gå i mellem 2 – 8 dage alt efter, hvor travlt de har i Juridisk Sekretariat og om 

der er ferie.  

4. Hvad gør du og den efterforsker, som du har bestilt særaktsmappen til, hvis 

særaktsmappen allerede er udlånt til en anden verserende sag? 

Hvis særaktsmappen er udlånt – printer jeg retursvaret fra Juridisk Sekretariat og 

lægger det i sagen, hvortil den var bestilt. Derefter ligger jeg sagen op til 

efterforskeren, så han/hun ved, at særaktsmappen allerede er udlånt.  
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INTERESSENTANALYSE  

 

 

Interessenter 
 

 

Interesse i 

digitaliseringen? 

 

Hvad påvirker 

interessenten med? 

 

 

Hvad kan 

interessenten 

benyttes til? 

 

Hvad kan projektet 

gøre for 

interessenten? 

Administrative 

medarbejdere i 

Juridisk 

Sekretariat 

Det er en af deres 

daglige 

arbejdsopgaver, der 

vil blive digitaliseret 
 

Frigivelse af 

arbejdstid til andre 

opgaver samt 

opbakning og positiv 

indstilling til 

digitaliseringen af 

særaktsmapperne 
 

Et forbedret 

resultat ved at 

høre deres 

meninger og 

ideer i forhold til 

systemkrav 
 

Bliver fritaget for den 

ressourcekrævende 

håndtering af 

særaktsmapperne og 

frigøre arkivplads til 

andre sager 

 

Administrative 

medarbejdere fra 

andre afdelinger 

og lokalstationer 

 

Det er dem, der 

bruger arbejdstid på 

at bestille 

særaktsmapperne 

over mail 

Frigivelse af 

arbejdstid til andre 

opgaver samt 

opbakning og positiv 

indstilling til 

digitaliseringen af 

særaktsmapperne 
 

Et forbedret 

resultat ved at 

høre deres 

meninger og 

ideer i forhold til 

systemkrav 
 

Mindre 

tidsbesparende, da 

særaktsmapperne 

ikke skal bestilles 

igennem andre og 

mindre ventetid. 

Efterforskere 

og anklagere 

Det er dem der 

bruger 

særaktsmapperne i 

efterforskningen og 

i retten 

Et mere effektivt og 

forbedret 

efterforsknings-

arbejde samt resultat 

pga. altid opdaterede 

domme 

Et forbedret 

resultat ved at 

høre deres 

meninger og 

ideer i forhold til 

systemkrav 

Mindre ventetid på 

særaktsmapperne og 

derved hurtigere 

ekspeditionstid på 

sagerne 

IT-afdelingen Det er disse 

medarbejdere, der 

tager sig af IT-

opgaver, og det vil 

digitaliseringen også 

blive en del af 

De vil få et ansvar for 

at den tekniske del 

fungerer og skal bistå 

med support, hvis der 

opstår IT-problemer 

Deres IT-viden 

generelt og 

viden om de 

ønskede krav til 

systemet kan 

blive til 

virkelighed 

Udvider IT-

medarbejdernes 

kompetencer, da de 

skal sætte sig ind i den 

tekniske del af 

digitaliseringen  

Ledelsen Arbejdsgangen 

bliver effektiviseret, 

så der frigives tid til 

andre 

arbejdsopgaver 
 

Den endelige 

beslutning om en 

digitalisering er 

nødvendig eller ej. 

Heldigvis er 

sektionslederen mere 

end positiv overfor 

digitaliseringen af 

særaktsmapperne 

 

I sidste ende at 

få tilladelse og 

ressourcer fra 

ledelsen til at 

iværksætte 

projektet 

Procesoptimering og 

en meget mere 

effektiv organisation 

med hurtigere 

sagsgange 


