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Resumé 
Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter og kom-
petencer for ledere, medarbejdere og forandringsagenter i forhold til håndtering af omstillin-
ger og forandringer. To helt centrale opmærksomhedspunkter er ’mening’ og ’mestring’.  
I forandringer er det væsentligt både at arbejde med meningen med selve forandringen og 
mening i forhold til den ændrede fælles kerneopgave. Alle medarbejdergrupper spiller en væ-
sentlig rolle i forhold til, at den fælles kerneopgave kan løftes. Det gælder både medarbejder-
grupper, som direkte udfører ydelser relateret til den fælles kerneopgave, og medarbejder-
grupper hvis ydelser indirekte understøtter den fælles kerneopgave, f.eks. reception, service, 
rengøring osv. Lederne har en vigtig opgave i at tegne rammerne for forandringen og for den 
fælles kerneopgave. Mens medarbejderne har en opgave i forhold til at indholdsudfylde ram-
merne og finde den nye kompetente praksis i forhold til løsning af den fælles kerneopgave. 
Den nye kompetente praksis handler om mestring, hvilket vil sige, at medarbejderne oplever, 
at de kan omsætte den nye virkelighed til konkret praksis og dermed blive i stand til at løse 
arbejdsopgaverne. 
 
I den anden del af rapporten peges på seks specifikke fokusområder, som kan være en del af 
løsningen for arbejdspladsen i forhold til at håndtere udfordringer ved omstillinger og foran-
dringer. Omstillinger betyder ofte en ændret løsning af den fælles kerneopgave. Fokusområ-
derne bidrager på forskellige måder til at arbejde med kerneopgaven, indgå i nye relationer, 
gentænke de gamle arbejdsprocesser, eller hvad der nu er behov for i forbindelse med omstil-
lingsprocessen. Fokusområderne er veje, som arbejdspladsen kan vælge at gå i forhold til, 
hvad der giver mening i den konkrete situation på arbejdspladsen. 
 
Fælles for såvel leder-, medarbejder- og forandringsagentkompetencer som for fokusområ-
derne er, at de relaterer sig tæt til den fælles kerneopgave. Den fælles kerneopgave er helt 
central for både medarbejdere og ledere i forhold til at finde og skabe mening og få skabt den 
kompetente praksis. Desuden er fokusområderne alle veje til at arbejde med udvikling af den 
fælles kerneopgave eller udvikling af medarbejderne og organisationen i forhold til at løse 
kerneopgaven. Temaerne i forhold til håndtering af omstillinger og forandringer hænger 
sammen, hvilket fremgår af rapporten og er søgt illustreret i nedenstående model.  
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1. Baggrund og formål 
Mange af statens arbejdspladser befinder sig lige nu i en tid præget af store forandringer og 
omstillinger. Ressortomlægninger, fusioner, personaletilpasninger og nye prioriteringer er en 
del af manges hverdag. Mange skal varetage nye opgaver eller løse de tidligere opgaver på helt 
nye måder. Der skal effektiviseres, uden at det går ud over kvaliteten og trivslen. 
 
Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA) vil gerne bidrage til, at statens medar-
bejdere og arbejdspladser kommer så godt igennem forandringerne som muligt. På den bag-
grund har FUSA-udvalget fået udarbejdet denne rapport, som bygger på en erfaringsopsam-
ling med fokus på større omstillinger og forandringer på arbejdspladser. Erfaringerne er ind-
samlet ved gennemførelse af 40 interviews. 
  
Det er tanken, at rapporten kan bidrage med inspiration i forhold til medarbejderes, lederes 
og arbejdspladsers håndtering af større forandringer. Foruden denne rapport har erfarings-
indsamlingen bidraget til at pege på det nye indsatsområde ”Kom godt igennem omstilling og 
forandring” for FUSA, inden for hvilket de statslige arbejdspladser kan søge om støtte til 
indsatser i forbindelse med større omstilling og forandring. Det er muligt at læse mere om 
indsatsområdet og støttemulighederne på hjemmesiden www.kompetenceudvikling.dk/fusa. 
 
Det er konsulentfirmaet Implement Consulting Group, som i samarbejde med FUSA’s sekre-
tariat i Statens Center for Kompetenceudvikling har gennemført interviewene og udarbejdet 
rapporten.  
 
 

2. Metode 
Dataindsamlingsmetoden bag erfaringsopsamlingen har været gennemførelse af 40 semistruk-
turerede kvalitative interviews (telefonisk eller ansigt til ansigt), suppleret med desk research. 
Interviewene fordeler sig således, at der er gennemført interviews med 20 medarbejdere eller 
ledere på statslige arbejdspladser, 10 medarbejdere eller ledere på kommuna-
le/regionale/private arbejdspladser og 10 videnspersoner.1  
 
 

3. Temaer i forhold til håndtering af omstillinger og forandringer 
På baggrund af interviewene og erfaringer fra såvel Implement Consulting Group som Sta-
tens Center for Kompetenceudvikling er der foretaget en analyse med henblik på at identifi-
cere nogle elementer, som er afgørende for, at ledere, medarbejdere og arbejdspladser kom-
mer godt igennem omstillinger og forandringer.  
 
Der er identificeret nogle fællestræk, som går igen i flere af de interviewede cases, og som 
dermed indikerer nogle mere ”generelle” opmærksomhedspunkter og kompetencer for, at 
ledere og medarbejdere kommer godt igennem større forandringsprocesser.  
 
Ligeledes er der kortlagt seks centrale fokusområder, som de interviewede arbejdspladser har 
valgt at inddrage som en del af løsningen i forhold til at håndtere udfordringer i forbindelse 
med omstillinger og forandringer.  
 
 

                                                
1 For en uddybning af metoden bag erfaringserfaringsopsamlingen henvises til bilag 1 og 3 sidst i rapporten.  
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Det har ført til, at rapporten er delt i to:  

1. Første del handler om opmærksomhedspunkter og kompetencer i forhold til medar-
bejderes og lederes håndtering af omstillinger og forandringer – med udgangspunkt i 
tre forskellige grupper: 

� Ledere  
� Medarbejdere 
� Forandringsagenter 

 
2. Anden del handler om de fokusområder, som arbejdspladserne har valgt at inddrage 

som en del af løsningen i forhold til at håndtere udfordringer ved omstillinger og for-
andringer: 

� Nytænkning af arbejdsprocesser og forbedringskultur  
� Servicedesign via innovativ co-creation med medarbejdere og brugere 
� Social kapital og relationer 
� Energi og engagement  
� Teknologi og digitalisering 
� Kompetenceudvikling til ny praksis 

 
På de følgende sider foldes temaerne ud og konkretiseres med eksempler fra de forskellige 
cases. 
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3.1 Opmærksomhedspunkter og kompetencer i forhold til at håndtere omstilling og 
forandring 
Forandringsprocesser er ofte præget af uvished og usikkerhed, og mange kan føle et tab af 
mening med hensyn til organisationens fremtidige retning og egen rolle. Derfor er det vigtigt 
at tage hensyn til ’den menneskelige faktor’ i omstillingsprocesser. Større forandringer stiller 
rigtig mange krav til medarbejdere og ledere. Derfor er det vigtigt, at medarbejdere og ledere 
klædes på til at kunne håndtere omstillingerne for at kunne bidrage til positiv fremdrift af 
forandringsprocesserne. 
 
Kompetencekravene er forskellige for medarbejdere, ledere og forandringsagenter. I det føl-
gende foldes det ud, hvilke kompetencer det er vigtigt, at de hver især har for at komme godt 
igennem forandringsprocesser. 
 
3.1.1 Lederkompetencer 
Forandringsprocesser stiller store krav til lederne. De står i en situation præget af uvished, 
som de skal handle i ud fra helhedstænkning og et ønske om at skabe kontinuitet og mening.  
 
På baggrund af de gennemførte interviews med cases er væsentlige lederkompetencer i for-
bindelse med forandringer identificeret. I det følgende udfoldes lederkompetencerne og sup-
pleres med citater fra de interviewede cases. 
 
At skabe mening, vise retning og fastlægge strategien 
Grundet usikkerhed og uvished i forbindelse med forandringer føler mange medarbejdere et 
tab af mening med hensyn til organisationens fremtidige retning og deres egen rolle. Derfor 
har lederne en vigtig opgave i forhold til at vise retningen for, hvor ’vi er på vej hen’, og bi-
drage til at skabe mening for medarbejderne. I første omgang drejer det sig om meningen 
med selve forandringen. På længere sigt skal der skabes mening ved, at den nye fælles kerne-
opgave (arbejdspladsens grundlæggende formål), strategi, forretningsmodel med videre tegnes 
tydeligt op og er klar for alle. 
 
En statslig leder beskriver effekten af at vise retning og skabe mening i en forandringsproces: 
”Det altafgørende for transformationen var, at vi havde en plan. At have en klar mission er ekstremt vigtigt! 
En agil (red. smidig) organisation, der kan beslutte, men også kan træffe de rigtige beslutninger ud fra en klar 
vision for, hvad vi ville med organisationen. Vi har skabt noget ved ord, billeder og andet, som ikke var der 
før. Det er en ny kultur og en helt ny institution, som vi kan være stolte af. Vi havde denne klarhed og fik 
formidlet den ned gennem systemet og kunne på denne måde fokusere deres (medarbejdernes) opmærksomhed 
og skabe effekt igennem en hel ny organisation.” 
 
En tillidsrepræsentant beskriver betydningen af at tegne konturerne af fremtiden således:  
” Det er jo et løfte om, at der er noget i fremtiden, og så bliver det nemmere at give afkald på det, som man 
har.” 
 
Vigtigheden af at fokusere på det overordnede mål eller på den fælles kerneopgave for ar-
bejdspladsen gælder også lederne imellem. En af de interviewede videnspersoner udtrykker 
det således: ”Et problem er, at hvert ledelsesniveau forfølger sine egne mål. Man ser sig selv som bestyrer af 
en bestemt faglighed, et bestemt budget mv., og derfor ser man ikke arbejdspladsen i et helhedsperspektiv og 
glemmer den værdi, som arbejdspladsen som helhed er sat i verden for at skabe/give.” 
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Ægte involvering, autenticitet og nærvær 
Der er en vigtig balance mellem det, at ledelsen går forrest og tegner et billede af forandrin-
gen, og hvor arbejdspladsen skal hen, samtidig med at medarbejderne bliver involveret i for-
andringsprocessen. Det er væsentligt, at medarbejderne ikke føler sig hægtet af eller kun sym-
bolsk inddraget.  
 
Involvering af medarbejderne bidrager til at skabe ejerskab og en forståelse af forandringen, 
som er helt afgørende i forhold til at skabe den bedste mulige omstilling.  
Derfor er det væsentligt, at lederen har viden om og evne til reel involvering, dels ift. proces-
ser og organisationen som helhed, dels på et personligt plan, f.eks. evnen til at lytte, være 
empatisk og være stærk i relationsarbejdet. 
 
En af rapportens videnspersoner udtrykker forholdet mellem effekt, fremtidig retning og 
medarbejderinvolvering således: ”Man kan ikke skabe gode resultater, hvis folk ikke trives, og hvis 
ikke man har gode ledere, som kan vise vejen frem. Der skal være åbenhed, ærlighed, og man skal involvere 
de medarbejdere, som skal berøres. (…) Som leder skal man kunne sætte kursen, samtidig med at man ska-
ber respekt for forskellighed – det er det, der giver dynamikken. Derudover giver det effekt at arbejde ud fra 
erkendelsen af, at man ikke kan forankre nye tiltag, hvis ikke man har involveret medarbejderne.” 
En statslig leder har ligeledes understreget, at det er afgørende, at ledelsen definerer, hvor 
man vil hen og hvorfor, samt derefter aktivt inddrager medarbejderne i forhold til, hvordan 
man kommer dertil: ”Det afgørende for os var, at vi som ledelse tegnede billedet igen og igen. Det kan ikke 
gøres på en halv time og 5 slides. Da medarbejderne havde taget billedet til sig og forstod det, blev der holdt en 
række heldagsseminarer, hvor medarbejderne arbejdede med hvordan, vi skulle komme derhen. Hvis vi som 
ledere mener, at vores medarbejdere har kompetencerne, så skal vi også vise dem det - ved at inddrage dem 
reelt.” 
 
I en omstillingsproces er det væsentligt, at lederne er autentiske og står inde for forandringen. 
Dette indebærer autentisk kommunikation, der er transparent, og som ikke kun har et sprog 
begrænset til nøgletal og målstyring, men også kan udtrykke sig igennem narrativer og følel-
ser. Lederen skal formidle strategien og vise vejen, men samtidig være åben omkring den del, 
der stadig er uvis og ukendt. Autentisk ledelse handler ligeledes om at have ejerskab til foran-
dringen og at ”tage den på sig”. En kommunal leder eksemplificerer en transformation, der 
mislykkedes på grund af manglende autencitet: ” I en kommune var strategien "at lege er at leve", 
men det blev aldrig byrådets egen - det var et kunstprodukt, der var lavet af kommunikationsfolk, og derfor 
havde den ingen reel effekt.” 
 
Endvidere er det væsentligt, at lederne formår at skabe balance mellem på den ene side at 
have fokus på den lange bane, ved at tegne billedet af den fremtidige fælles kerneopgave og 
organisation, og på den anden side samtidig være nærværende i dagligdagen. Lederen skal 
være tilgængelig for medarbejderne og sikre, at der tages hånd om konkrete praktiske pro-
blemer i hverdagen. En af de interviewede videnspersoner udtrykker det således: ”Jeg tror, det 
er vigtigt at dele kompleksiteten, og at man er nærværende i den kompleksitet og de dilemmaer, som opstår i 
hverdagen efter større omlægninger. En dygtig leder kan sparke bolde af banen for sine medarbejdere og foku-
sere medarbejdernes opmærksomhed på det, som er det vigtige for den overordnede opgaveløsning.” 
 
Kommunikere og lytte 
En vigtig opgave for lederen gennem omstillingsprocessen er kommunikation – hellere for 
meget end for lidt. I de fleste cases bliver kommunikation fremhævet som et meget vigtigt 
opmærksomhedspunkt i omstillingsprocessen, især det at alle medarbejdere får den samme 
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information. Der kan være forskellige forhold, som udfordrer arbejdspladserne i forhold til at 
nå ud til alle medarbejdere, hvilket fremgår af de to nedenstående eksempler. 
 
En kommunal arbejdsplads var i forhold til fælles kommunikation udfordret af, at deres med-
arbejdere arbejdede i skiftehold, dvs. et daghold og et nathold. For at imødekomme dette 
sørgede de for at afholde de samme kommunikationsmøder på flere tidspunkter for derved at 
sikre, at alle havde mulighed for at deltage. Tilsvarende var en statslig arbejdsplads udfordret 
af, at mange af deres medarbejdere ikke sad ved en pc til daglig. I stedet benyttede de sms’er, 
hvor de gjorde opmærksom på, at der var nyt på intranettet eller i nyhedsbrevet. 
 
En væsentlig del af kommunikation er også at lytte. Herunder at lytte til de ”små historier” 
om bekymringer og praktikaliteter (”detaljer”) der kan synes meget jordnære og kortsigtede, 
men som erfaringsmæssigt kan komme til at fylde meget mere i dagligdagen end ledelsens 
store visioner og planer for fremtiden. Ofte kan den slags bekymringer og praktikaliteter ryd-
des af vejen relativt nemt ved at træffe nogle beslutninger, og det kan være en god idé at gøre 
det tidligt i processen – for ellers risikerer man, at ”den lille historie” spærrer for ”den store 
historie”.    
 
En statslig leder beskriver netop vigtigheden af at lytte og reagere i forhold til at få den dagli-
ge opgaveløsning til at fungere i omstillingsprocessen: ”Stabsfunktionerne har i højere grad brug for 
god ledelse og klare arbejdsprocesser. Det er der, vi har brug for kriseledelse - her skal lederne være til stede i 
forhold til det, som er svært – nærvær og noget med at reagere med det samme.” 
 
Som det fremgår af ovenstående, er der mange opgaver, som lederne skal være klædt på til at 
varetage i en omstillingsproces. En måde at klæde dem på kan være ved at uddanne dem i 
forandringsledelse. Eksempelvis har en styrelse tilbudt deres ledere et uddannelsesforløb i 
forandringsledelse, hvor de blandt andet skal anvende teorien i forhold til konkrete problem-
stillinger fra deres daglige praksis. 
 
Vigtige lederkompetencer i forbindelse med forandringer kan opsummeres til følgen-
de:  

• Kunne navigere i usikkerhed og uvished og stadig vise lederskab 

• Skabe mening, vise retning og fastlægge strategien 

• Skabe ægte involvering, autenticitet og nærvær 

• Kommunikere og lytte 
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3.1.2 Medarbejderkompetencer 
Medarbejderne spiller en vigtig rolle i forandringer, idet det er dem, som skal ændre vaner, 
praksis, arbejdsfællesskaber og lignende. For at medarbejderne bedst muligt kan agere i og 
bidrage til omstillingsprocesser, er det væsentligt, at formålet med forandringen er klart, at 
forandringen giver mening for dem, og at der oparbejdes en basal tillid til, at ting vil gå for sig 
på en ordentlig og retfærdig måde. 
 
At tilskrive forandringen mening 
Det er vigtigt, at formålet med forandringen er klart og giver mening for medarbejderne, da 
det er vanskeligt at handle i forhold til noget, man enten ikke kan se meningen med, man ikke 
forstår, eller som virker uigennemskueligt og ulogisk. Succesfulde forandringer kræver, at 
medarbejdere og ledere arbejder i samme retning. Medarbejderne skal inddrages i foran-
dringsprocessen, idet det kan bidrage til at gøre forandringen meningsfuld. Medarbejderne 
skal oparbejde evnen til at skifte perspektiv, herunder se forandringer i et organisationsper-
spektiv, så man bedre kan forstå ”hvorfor”. 
 
Det er vigtigt, at medarbejderne oparbejder evne til at bidrage til forandringen og være med 
til at skabe mening – for sig selv og for kollegerne. Dette kan initiere en vis pro-aktivitet med 
henblik på ”at få det bedste ud af det”, at blive opmærksom på og udnytte nye opståede mu-
ligheder til at bringe sine talenter og kompetencer i spil. 
 
Mening var eksempelvis en udfordring for en statslig arbejdsplads, som de sidste par år har 
været igennem flere større omstillingsprocesser. Senest er den via en fusion blevet en del af 
en ny arbejdsplads. Men nærværende omstilling har givet mening for medarbejderne, idet det 
fagligt har givet mening, da de er blevet en del af et større fagligt miljø og kan se nogle per-
spektiver i det. 
 
At være aktiv medskaber 
Et forhold, der bliver peget på i flere cases som betydningsfuldt i forhold til at skabe en god 
omstillingsproces, er, at medarbejderne bliver inddraget. Dels bliver ting nemmere at forstå 
og formidle i medarbejderkredsen når nogen, der har ”siddet med ved bordet”, støtter op om 
fortællingerne. Samtidig understøttes den basale tillid til, at ting vil gå ordentligt for sig, og at 
der vil blive taget de (menneskelige) hensyn, som det er passende og muligt at tage i situatio-
nen. Det skaber tillid og en vis form for tryghed og kan afmontere eventuel modstand.  
 
Betydningen af inddragelse fremgår af nærværende eksempel fra en statslig arbejdsplads: ”He-
le planlægningen af projektet med etablering af en fælles kultur har været funderet i samarbejdsudvalget (SU), 
og det har fungeret fint. Det har været helt afgørende for projektet og modtagelsen af projektet, at det er funde-
ret i SU, da det giver et medansvar og forpligter til en anden opbakning hos medarbejderne, end hvis medar-
bejderne ikke havde været inddraget.” 
 
Medarbejderne skal evne og have lyst til selv at søge information om og indflydelse på de 
ting, som vedrører en selv – så man minimerer risikoen for eller fornemmelsen af, at man 
blot er en kastebold for andres beslutninger, eller at man bliver overset. 
 
Ekspertviden om opgaver og processer 
En af de interviewede videnspersoner peger på, at medarbejderne er nøglen til succesfuld 
forandring, fordi det er medarbejderne, som har ekspertviden og kender alle detaljerne i for-
hold til den konkrete opgaveløsning. ”Nøglen til det gode lederskab består i erkendelsen af, at medar-
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bejderne sidder inde med en viden omkring deres arbejde, der kan innovere det og skabe værdi – det er medar-
bejderinvolvering i praksis”. Medarbejderne er dem, der bedst kender deres hverdag og derved 
bedst kan indføre nye og forbedrede praksisser for arbejdsprocesser i en ny hverdag. 
 
En styrelse, der har været gennem flere fusioner, udtrykker vigtigheden af ejerskab og co-
creation for at en transformation lykkes: ”Vi skulle opfinde vores egen måde at tage ejerskab over 
forandringen på og lave ting om, der ikke virker i vores hverdag. Vi har videreudviklet nogle redskaber fra 
Lean, som handler om at arbejde med løbende forbedringer ud fra de ting, som driller medarbejderne i hverda-
gen. Vi har lavet en struktur, hvor medarbejderne skal komme med de ideer til Blitzer (red. som er korte 
intensive implementeringsforløb, hvor medarbejderne udfører forandringen) til ledelsen, og så udvælger vi dem, 
der er musik i. Og det er der i de fleste forslag. Projekterne sikrer nedbrydning af silotankegang og skaber 
forankring. ”  
 
Den menneskelige faktor 
Endelig er det afgørende at tage højde for ”den menneskelige faktor”, som det fremgår på en 
statslig arbejdsplads: ”Der er et beredskab i folk til at være minded på omstilling og forandring. Det har 
arbejdet med forbedringskulturen givet dem, samt at den samlede fortælling bidrager til, at de stadig kan se 
retning og mening i forhold til det at komme igennem den aktuelle omstilling. Men man kan ikke sætte sig ud 
over den menneskelige faktor – Hvor skal jeg være om en måned? Kan jeg have min pc med? Men vi har 
været vant til at rykke på folk, og der er en fleksibel kultur. Men det er meget dramatisk, at mange af ens 
kollegaer skal rykke et andet sted hen.” Arbejdspladsen er kommet rigtig langt i forhold til at skabe 
mening for medarbejderne i kraft af et stærkt fælles billede af arbejdspladsens fælles kerneop-
gave, et målrettet arbejde med en forbedringskultur via bl.a. lean og serviceoptimering. Med-
arbejderne er godt klædt på til at håndtere forandringer. Alligevel fremgår det, at der er en 
almenmenneskelig reaktion i forhold til at møde det nye, det ukendte og det usikre.  
 
På en anden statslig arbejdsplads vurderer man også vigtigheden af ”den menneskelige fak-
tor” som værende afgørende. De mener selv, at det, at de har gjort meget ud af at italesætte, 
hvordan mennesker håndterer barrierer i forbindelse med forandringer, har været en væsent-
lig grund til, at de er lykkes med at ændre måden, de løser deres fælles kerneopgave på.  
 
Opsummerende er opmærksomhedspunkter og kompetencer for medarbejderne:  

• At tilskrive forandringen mening 

• At være aktiv medskaber 

• At have ekspertviden om opgaver og processer 

• At være opmærksom på den menneskelige faktor 
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3.1.3 Forandringsagentkompetencer 
Forandringsagenter kan både være medarbejdere og ledere, som får eller påtager sig en særlig 
rolle, der bidrager til fremdrift af forandringsprocessen. De kan blive inddraget som en del af 
processen, eller fordi de besidder specifik viden. For at forandringsagenterne kan påtage sig 
opgaven som forandringsagent, er det afgørende, at de får et handlerum samt opbakning fra 
såvel ledere som kollegaer.  
 
Forandringsagenter kan eksempelvis være tillidsrepræsentanter, mellemledere, ildsjæle blandt 
medarbejderne, udviklingsmedarbejdere og medlemmer af samarbejdsudvalg. Det er i prin-
cippet ikke væsentligt, hvem der påtager sig opgaven, men det kan være værdifuldt i en om-
stillingsproces, at der er nogle, som gør det. Erfaringsopsamlingen har identificeret, at foran-
dringsagenterne typisk indtager to forskellige roller, som vil blive foldet ud i de nedenstående 
afsnit.  
 
Rolle i forhold til forandringens indhold  
Den ene rolle for forandringsagenter relaterer sig til forandringens indhold ved, at foran-
dringsagenterne har en konkret indsigt eller opgave, som gør, at de kan bidrage til at udvikle 
organisationen eller arbejdsopgaverne.  
 
Et eksempel på forandringsagenter, der bidrager til implementering af en ny fælles praksis 
(Den fælles kerneopgave), kan ses på en statslig arbejdsplads, som er blevet til ved at samle 
medarbejdere fra ca. 50 forskellige arbejdspladser. Udfordringen var, at de skulle integrere de 
mange forskellige praksisser for opgaveløsningen til én fælles praksis. For at skabe denne ene 
fælles praksis, oprettede man ekspertgrupper med to medarbejdere fra hvert team. Deres rolle 
var at udarbejde arbejdsprocesbeskrivelser for samtlige opgaver for derved at skabe et ud-
gangspunkt for udviklingen af en fælles praksis. Foruden at bidrage til selve udviklingen af 
den nye praksis, blev de også eksperter på de forskellige arbejdsprocesser og kunne hjælpe 
deres kollegaer med at forstå og anvende dem, når de var besluttet. 
 
Rolle i forhold til selve forandringsprocessen 
Den anden rolle, forandringsagenter kan have, relaterer sig til selve forandringsprocessen. 
Her bidrager forandringsagenterne f.eks. ved at agere som et bindeled, der kan løse eller vide-
rebringe pludseligt opståede spørgsmål eller lette og bidrage til den positive fortolkning af 
omstillingsprocessen. For at kunne varetage denne rolle er det vigtigt, at forandringsagenterne 
har et klart billede af forandringen, en forståelse af forandringsprocesser generelt samt ved, 
hvad deres opgave er i forbindelse med forandringsprocessen. Endvidere er det væsentligt, at 
de kan stå inde for det, som skal ske eller for den proces, som skal føre frem til det. Ellers 
bliver deres rolle hurtig utroværdig, og dermed mindskes deres mulighed for at løfte opgaven.  
 
På en anden statslig arbejdsplads har de arbejdet med at klæde deres ledere og medarbejdere 
på i forhold til håndtering af forandringer. En del af indsatsen bestod i gennemførelse af et 
kursus for teameksperter (for hvert team er der udpeget en teamekspert, der har til opgave at 
have fokus på teamets trivsel og interesser), tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentan-
ter. Med kurset får deltagerne viden om forandringsprocesser og redskaber til at hjælpe teams 
og arbejdspladsen igennem forandringsprocesser. Med kurset skabes et tværgående netværk 
af forandringsagenter, som har en konkret opgave i forhold til at hjælpe deres kollegaer igen-
nem forandringsprocesser. Det er et eksempel på anvendelsen af forandringsagenter i rollen 
som aktive bidragsydere til og facilitatorer for selve processen. 
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Indsigt for forandringsagenter mere generelt  
Det er også vigtigt, at forandringsagenterne har et vist kendskab til projektledelses-metodik 
og terminologi med mål, leverancer, milepæle, fremdrift og interessenthåndtering. Ligeledes 
er faciliteringskompetencer centrale med henblik på at kunne lave gode og involverende mø-
der og tilrettelægge gode processer. Derudover er en vis almen menneskelig indsigt væsentlig 
samt gode sociale og relationelle kompetencer. 
 
Opsamlende er væsentlige kompetencer og opmærksomhedspunkter for forandrings-
agenter i forbindelse med forandring: 

• At have forståelse for meningen med forandringen 

• At have et klart billede af egen rolle i forandringen  

• At have viden om praksis og den fælles kerneopgave 

• At være projektleder, facilitere og implementere forandringer 
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3.1.4 Opsamling 
Som det fremgår af ovenstående, er der nogle forhold, som er på spil for både medarbejdere, 
ledere og forandringsagenter, som der skal være opmærksomhed om og arbejdes med, for at 
de bedst muligt kan bidrage til positive forandringsprocesser på deres arbejdsplads. 
 
Væsentlige generelle forandringskompetencer gældende for både ledere, medarbejdere og 
forandringsagenter er opsummeret i det følgende: 
 
Formål og mening  
For det første drejer det sig om, at mennesker grundlæggende er meningssøgende. I omstil-
lingsprocesser er det derfor afgørende, at der skabes mening med selve forandringen og på 
længere sigt i forhold til, hvad der er den nye fælles kerneopgave. Lederne har en vigtig opga-
ve i forhold til at tegne rammerne for forandringen og den nye fælles kerneopgave, mens 
medarbejderne har en opgave i forhold til at indholdsudfylde rammerne, og forandringsagen-
terne har en opgave som bindeled. 
 
Autonomi og handlerum  
Et andet fælles aspekt handler om, at både ledere, medarbejdere og forandringsagenter har 
brug for et handlerum, som gør, at de kan handle i overensstemmelse med forandringen og 
den nye fælles kerneopgave. Dermed kan de bidrage til omstillingen i stedet for at sidde med 
en oplevelse af at være handlingslammede. 
 
Mestring – den nye kompetente adfærd  
For det tredje er det vigtigt, at det defineres, hvad der er den nye kompetente adfærd på ar-
bejdspladsen. På den korte bane hvad der er den kompetente adfærd i selve omstillingspro-
cessen og på den lange bane, hvad der er den nye kompetente adfærd (praksis) som følge af 
omstillinger, hvor løsningen af den fælles kerneopgave ændrer sig. Når disse kompetencer er 
afklaret, kan medarbejderne klædes på til at skabe den nye kompetente adfærd. Tesen er, at 
det er motiverende og meningsfyldt at være kompetent til at løfte sine opgaver, så det handler 
om, at medarbejderne er i stand til at begå sig i og omsætte den nye virkelighed til praksis. 
Samtidig er det, at medarbejderne mestrer løsningen af den nye fælles kerneopgave – eller har 
tiltro til, at de kommer de til at lære det – afgørende for at reducere den usikkerhed og utryg-
hed, der følger af forandringer.  



 14 

3.2 Fokusområder for arbejdspladser i forhold til at håndtere udfordringer ved omstil-
linger og forandringer  
I de næste afsnit vendes blikket mod nogle af de fokusområder, som arbejdspladserne kan 
arbejde med i forhold til håndtering af forandringer. I en statslig sektor som oplever økono-
miske stramninger samtidig med, at forventninger fra brugere og borgere er stigende, er det 
helt afgørende, at de statslige arbejdspladser fokuserer på deres fælles kerneopgave og forbed-
rer løsningen af denne.  
 
Fokus på den fælles kerneopgave er meget væsentligt i den nye økonomiske virkelighed, som 
arbejdspladserne skal fungere i. Flere af de interviewede videnspersoner påpeger, at en af de 
største væsentligheder for en arbejdsplads efter større omstillinger er at genopfinde den fælles 
kerneopgave. En af dem uddyber: ”Man skal som offentlig arbejdsplads stille sig selv spørgsmålet: 
Hvorfor er vi her? Hvad er vores mission? Det vil sige, man skal finde og genopfinde kerneopgaven.” 
 
I videns- og erfaringsopsamlingen er der peget på en række fokusområder, som på forskellig 
vis kan være en del af løsningen i forhold til at håndtere udfordringer ved omstillinger og 
forandringer. Fokusområder kan ses som centrale veje, som arbejdspladser kan vælge at gå i 
forhold til at håndtere de konkrete udfordringer. Fokusområderne bidrager på forskellige 
måder til at oparbejde kompetencer til at arbejde med den nye fælles kerneopgave, indgå i nye 
relationer, gentænke de gamle arbejdsprocesser eller hvad der nu er behov for i forbindelse 
med omstillingsprocessen. 
 
Fokusområderne skal ses i sammenhæng – som forskellige veje med et fælles udgangspunkt. 
Således kan man i en forandringsproces enten vælge at arbejde med et fokusområde eller med 
flere forskellige fokusområder, da de også kan supplere hinanden og arbejdes med sideløben-
de. Hvis man eksempelvis arbejder med udvikling af et nyt design af arbejdspladsens ydelser 
via inddragelse af medarbejderne, kan det også have betydning for relationerne mellem for-
skellige medarbejdergrupper og bidrage til, at respekten mellem dem vokser og højner den 
sociale kapital. 
 
Fokusområderne er tænkt som mulige veje, som arbejdspladsen kan vælge at gå i forhold til, 
hvad der giver mening i den konkrete situation. Således er det forhold som arbejdspladsens 
konkrete udviklingsbehov, hvor langt arbejdspladsen er i omstillingsprocessen, hvad der væk-
ker genklang hos ledere og medarbejdere osv., der er grundlaget for den vej, man vælger at 
gå.   
 
De 6 fokusområder er følgende: 

• Nytænkning af arbejdsprocesser og forbedringskultur  

• Servicedesign via co-creation med medarbejdere og brugere 

• Social kapital og relationer 

• Energi og engagement 

• Teknologi og digitalisering 

• Kompetenceudvikling til ny praksis 
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3.2.1 Nytænkning af arbejdsprocesser og forbedringskultur  
Nytænkning af arbejdsprocesser er et oplagt fokusområde i en omstillingsproces, hvis arbejdspladsen 
står over for at skulle løse en ny fælles kerneopgave, eller hvis den skal løses på en fundamental ander-
ledes måde. Nytænkning af arbejdsprocesser kan også være en vej at gå, hvis arbejdsopgaverne skal 
løses i en ny organisatorisk sammenhæng med nye samarbejdsrelationer og snitflader, eller hvis opga-
ven skal løses med færre ressourcer. 

I en omstillingsproces kan det være nødvendigt, at arbejdspladsen arbejder med at nytænke arbejdspro-
cesserne. Men det kan også være et afsæt for, at arbejdspladsen kan udvikles og skabe en forbedrings-
kultur, hvor refleksion over arbejdsgangene indarbejdes, så der sker en løbende forbedring af arbejds-
gangene. 
 
Med nytænkning af arbejdsprocesserne stilles der skarpt på de arbejdsgange og processer, som ligger til 
grund for medarbejdernes daglige arbejde med løsning af deres arbejdsopgaver, og på om opgaverne 
kan løses på en mere hensigtsmæssig måde. 

Nytænkning af arbejdsprocesser kan finde sted ved, at medarbejdere, som sidder med den samme ar-
bejdsopgave, sætter sig sammen og deler viden om, hvordan de konkret løser opgaven. Dermed kan de 
inspirere hinanden og finde den fælles bedste praksis i forhold til den konkrete opgaveløsning. Det kan 
også handle om et kritisk blik på en arbejdsproces, hvor flere medarbejdere bidrager til at løse forskelli-
ge dele af en opgave og dermed stiller skarpt på, om der er styr på hvem, der gør hvad. Det kan bidrage 
til at mindske eventuelt spild og give en mere rolig og velorganiseret hverdag og opgaveløsning. Samti-
dig kan det være med til at give medarbejderne bedre indsigt i, hvad deres konkrete arbejdsopgaver 
bidrager til. 

En vidensperson påpeger, at der er effekt at hente ved at forbedre arbejdsprocesser og fjerne spild efter 
større forandringer: ”Jeg mener, at mange, måske specielt offentlige arbejdspladser, har behov for at eliminere spild i 
deres arbejdsprocesser. Lean er et godt redskab til dette ikke kun i det private, men også i staten. Jeg mener, at en hver-
dag, hvor der er styr på roller og ansvar (hvem gør hvad, hvornår), er en hverdag, som er rolig og mere velorganiseret. Dette 
er også med til at sikre medarbejdertilfredsheden. ” 
 
Arbejdet med løbende forbedringer tager udgangspunkt i at skabe effektivitets- og kvalitetsforbedringer 
ved at høste frugten af medarbejdernes ideer til forbedringer. Forbedringsarbejdet er dermed medarbej-
derdrevet, hvilket kan sikre ejerskab til forandringerne. Samtidig sikres medarbejderens oplevelse af 
indflydelse på eget arbejde og autonomi. 
 
At skabe forandringer med vedvarende effekt kræver fokus på menneskelig adfærd, men det kræver 
også fokus på at tilpasse de processer, der gennemstrømmer organisationen. Derfor kan opbygning af 
en forbedringskultur være et væsentligt fokusområde at arbejde med for arbejdspladser, der har været 
gennem større forandringsprocesser, og hvor medarbejderne skal opbygge og finde sig tilpas i en ny 
hverdag. En del af dette kan handle om at finde den bedste praksis og dele viden på tværs af fag og 
enheder. Det kan også handle om at styre driften ud fra målstyring, driftstavler og at arbejde med lø-
bende forbedringer og hermed om driftsledelse med fokus på videndeling, træning og kompetenceud-
vikling.  
 
Et konkret eksempel er fra politiet, hvor politireformen har udfordret driften i de nye kredse. En af 
kredsene besluttede at iværksætte et driftsoptimeringsprojekt for lokalpolitiet. Driftsoptimeringen med-
førte en organisationsforandring, hvor roller, opgaver, ansvar og vagtsystemet blev forandret. Projektet 
medførte, at man styrede sagerne efter nye principper som f.eks. klar prioritering. Derudover blev 
driftsledelse indført som ny ledelsesform. Desuden skulle projektet kickstarte en kultur, hvor man ar-
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bejder med løbende forbedringer for at være omstillingsparate over for de forandringer, som omverde-
nen kaster af sig. Det er medarbejderen, der er i centrum for denne kulturændring, da de kender deres 
egen hverdag bedst og derfor ved hvilke tiltag, der kan gøre deres arbejde smartere og mindske spild. 
Det, at medarbejderne skulle inddrages, var nyt i kredsen, hvilket fremgår af følgende: ”Kulturen i politiet 
er stærk, og det er en stor skude, der skal vendes mht. medarbejderinddragelse. Medarbejderne er ikke vant til at blive 
hørt. Første dag jeg var med i projektet, var det første gang i de 26 år, jeg har været ansat i politiet, at jeg kunne se, at der 
var nogen, der lyttede til medarbejderne og deres ideer til at forbedre hverdagen, og at det førte til handling.” 
Et andet eksempel fra kredsen fokuserer på, at medarbejdernes ideer i dag bliver hørt. En medarbejder 
fremfører under en workshop, at hun ser stort spild i den måde, som de opfatter deres patruljevogne 
på. I stedet for kun at se dem som biler, der transporterer, skal de ses som rullende kontorer. Det er nu 
et pilotprojekt på tegnebrættet. 
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3.2.2 Servicedesign via co-creation med medarbejdere og brugere 
Servicedesign er design, ofte innovativt, af de berøringsflader, der er mellem udbyder og bruger. Her 
arbejdes med at forstå brugerens behov og levere den bedst mulige ydelse på det rigtige tidspunkt. 

En servicedesignproces vil typisk kortlægge de forskellige relationer og berøringsflader, der findes mel-
lem udbyder og bruger. Herigennem identificeres områder, som ikke imødekommer brugerens behov, 
og det undersøges, hvordan de kan imødekommes med mindre eller samme ressourceforbrug. Et godt 
servicedesign sikrer en bedre brugeroplevelse og en mere effektiv service. 

For at kunne levere den bedste ydelse mest effektivt, er det vigtigt at forstå den ændrede omverden og 
de brugerbehov, som arbejdspladsen står overfor. Gennem co-creation med brugere og medarbejdere 
kan snitflader og relationen til brugerne udvikles, så der skabes mere oplevet værdi og kvalitet. 
 
Som en del af en forandring kan den fælles kerneopgave for en arbejdsplads blive genopfundet, omde-
fineret eller radikalt forandret. I en sådan situation bør servicedesignet omtænkes for at skabe den 
bedst mulige service mest effektivt. Arbejdet med servicedesign er ligeledes relevant, når det skal ef-
fektiviseres, uden at det går ud over kvaliteten i ydelserne og brugeroplevelser, eller hvis arbejdspro-
cesser skal nytænkes samtidig med, at medarbejdertrivslen bevares.  
 
En af de interviewede videnspersoner fortæller: ”Vi har en offentlige sektor, som skal redesignes. Vi skal væk 
fra at tænke den offentlige sektor som en, der løser opgaver ud fra nogle forudbestemte krav, men vi skal i stedet fokusere 
på, hvordan man kan skabe mere værdi for brugerne/borgerne i samarbejde med disse og så sikre forventningsafstemning 
undervejs…”  
 
I en kommune steg brugernes forventning og krav om unikke og kvalitative services. Samtidig blev 
kommunen ramt af udfordringer omkring demografi og økonomi. Kommunen arbejdede ved hjælp af 
radikal innovation med at omdefinere servicedesignet for kommunens ældre borgere. Projektet havde 
til formål, at de ældre skulle blive ”længst muligt i eget liv”, før de skulle tilbydes de ydelser, kommu-
nen førhen per automatik ville tilbyde - f.eks. hjælp omkring mad, hygiejne, rengøring etc. I stedet 
gjorde de borgene i stand til at kunne selv: ” Det handler om at give dem et ’ydelseschok’, dvs. vi sætter massivt 
ind med genoptræning. Vi spørger dem om, hvad de gerne vil kunne gøre! Og så sætter vi mål sammen. På den måde 
afstemmer vi forventninger. De ældre lykkedes i de fleste tilfælde, og de har et langt større potentiale til at kunne selv, end 
vi nogen sinde havde troet på. Det betyder, at de kan klare sig selv med lidt hjælp eller slet ingen hjælp, og det betyder, at 
borgerne er gladere, end de var før. De får et netværk med andre ældre, og vi får ingen klager på trods af, at når de så 
kan selv, så får de mindre hjælp. Borgeren er stadig herre i sit eget liv, og det giver livskvalitet. Desuden sparer vi 15 
millioner om året.” 
 
Et andet eksempel, hvor servicedesign blev udviklet gennem samskabelse med både medarbejdere og 
brugere, var ved sammenlægning af en række enheder til en samlet enhed. For at skabe én fælles prak-
sis blev der nedsat en række ekspertgrupper, som udarbejdede arbejdsgangsbeskrivelser. Sideløbende 
med dette og efterfølgende anvendes arbejdspladsens hjemmeside til at få input fra kunderne. På den 
måde blev og bliver både kunder og medarbejdere involveret i at definere, hvordan den fælles kerne-
opgave skal løses også i fremtiden.  
 
At definere arbejdspladsens servicedesign drejer sig om at forstå den ændrede omverden, som ar-
bejdspladsen står over for og om at forstå brugeren i en ny kontekst for at kunne skabe den rigtige 
oplevelse eller den rigtige ydelse. Servicedesign kan både omfatte at udvikle nye serviceydelser og at 
forbedre eksisterende. Som led heri sættes mål for det rigtige serviceniveau, ”Service Level Agree-
ment” (SLA), for derved at sikre forventningsafstemning og en klart defineret aftale for samarbejdet 
mellem brugeren og serviceyderen.  
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3.2.3 Social kapital og relationer 
Erfaringsopsamlingen har også peget på, at arbejdspladsens sociale relationer spiller en afgørende rolle 
for, at medarbejdere og arbejdsplads kommer godt igennem omstillinger og forandringer. Hvis der 
ikke er en ”social lim”, som binder individerne på en arbejdsplads sammen, er det meget svært at navi-
gere og skabe ro i en forandringsproces. Dette skyldes bl.a. at vi bruger hinanden til at forstå og for-
tolke det, som sker og til at støtte og afstive hinanden i kritiske situationer.  
 
Begrebet social kapital præciserer tre væsentlige områder, der skal fokuseres på, når arbejdspladsens 
sociale relationer skal styrkes. Det handler om at arbejde med og styrke:  

• Tillid - både mellem medarbejdere, mellem ledere og medarbejdere og ledergruppen imellem. 
Tillid handler om at turde vise sin sårbarhed, f.eks. ved at man som leder tør være åben om 
den uvished, der er til stede i processen og tro på, at tilliden ikke misbruges. 

• Samarbejdsevne – i teams, afdelinger, enheder, på tværs af arbejdspladsen og i forhold til brugere, 
kunder osv. Særligt afgørende er det, at der findes fælles mål for samarbejdet. 

• Retfærdighed – både i forhold til at goder fordeles retfærdigt, men også i forbindelse med at be-
slutningsprocesser er gennemskuelige og den enkelte får de informationer, der er nødvendige, 
så man har mulighed for at give sin mening til kende – og så der i et passende omfang kan bli-
ve taget hensyn til én. 

 
De tre områder påvirker hinanden, men overordnet omhandler social kapital de sociale relationer, der 
opstår, når man sammen på en arbejdsplads løser den fælles kerneopgave. Det er derfor også afgøren-
de, at man løbende diskuterer den fælles kerneopgave, da brugerbehov, rammer mv. løbende ændrer 
sig.  
 
Forskning viser, at graden af social kapital hænger sammen med såvel trivsel på arbejdspladsen som 
produktivitet. Da større omstillingsprocesser ofte er forbundet med produktivitetstab, er det derfor 
særligt relevant at understrege, at et målrettet fokus på social kapital er en nøgle til at minimere dette. 
Samtidig viser undersøgelser også, at den sociale kapital er afgørende for graden af vidensdeling og 
omstillingsparathed på arbejdspladsen. 
 
En af undersøgelsens videnspersoner understeger vigtigheden af at arbejde med social kapital, når 
vaner skal forandres på en arbejdsplads: ”Det tager tid, inden man får nye vaner. Meget effektivitet kommer af, 
at man har mange ting i rygraden, og at man ikke skal tænke. Det er dyrt at lave vaner om. Der er et skisma dér. 
Man skal tænke på, at forandringer skaber utryghed... Derfor er det vigtigt at arbejde med social kapital… at skabe 
social kultur og kapital er ikke let – det er ikke som at dreje på et håndtag.”  
 
En anden vidensperson peger på, at de forandringer, som lykkes, er dem, hvor medarbejderne og le-
delsen også har viljen til at forandre. Denne vilje kan kun opstå, hvis den sociale kapital på arbejds-
pladsen er høj: ”Denne vilje kommer kun, hvis vi har opbygget en god, stærk social kapital. Og ja, det har effekt. Du 
kan se, hvordan vi knokler for at blive en bedre version af os selv, og vi kan se, at vi bliver mere effektive. Det afspejler 
sig også på bundlinjen.” 
 
Et eksempel på at social kapital er afgørende kommer fra en statslig arbejdsplads, hvor der direkte 
peges på ”at samarbejde og tillid mellem medarbejdere og ledere er afgørende for, at projektet er lykkedes.” Det sam-
me underbygges af en styrelse, som fokuserer meget på tillidsforholdene på arbejdspladsen, da det 
vurderes som det afgørende for dels en velfungerende arbejdsplads, samt dels en afgørende platform 
for at komme godt igennem store og små forandringer.  
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Et eksempel fra en tredje statslig arbejdsplads indikerer, at hvis der er en lav grad af social kapital, så 
har de forandringer, der forsøges gennemført, svære vilkår: ”Medarbejderne har ikke tillid til, at de forskelli-
ge ledelsesniveauer arbejder i samme retning, og derfor er forandringen ikke rigtig sket i praksis.” Tillid er således 
ikke kun en tillid på det helt personlige plan til, at ”den anden” vil mig det godt. Det er også en mere 
organisatorisk tillid til f.eks. et helt ledelseslag om, at ”der i store træk er styr på tingene”.   
 
Flere cases og videnspersoner peger på, at de elementer, der indgår i begrebet social kapital, er hen-
sigtsmæssige at fokusere på for at skabe det bedste afsæt for forandringer og sikre det bedste funda-
ment for den daglige løsning af den fælles kerneopgave.  
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3.2.4. Energi og engagement  
Omfattende omstillinger og længerevarende uvished om egen rolle, fremtidigt jobindhold og fælles 
kerneopgave er en udfordring i forhold til den enkelte leders og medarbejders energi og engagement. 
Med energi og engagement som fokusområde stilles der skarpt på at øge engagementet, evnen til at 
præstere bedre og i det hele taget få mere energi i hverdagen før, under og efter forandringerne. Gen-
nem arbejdet med energi og engagement oparbejder ledere og medarbejdere kompetencer til at tackle 
forandringsprocesser med gåpåmod og undgå at gå ned med stress.  
 
Dette fokusområde tager udgangspunkt i, at mere energi er vejen til bedre engagement i forandrings-
processer. Individer og organisationer med balance i energien, leverer bedre præstationer med mere 
indlevelse i længere tid. For at styrke lederes og medarbejderes evne til at håndtere forandringer og 
usikkerhed, kan der arbejdes med forskellige energiområder som mental energi, følelsesmæssig energi, 
fysisk energi og meningsenergi. 
 
I arbejdsmæssig sammenhæng har det traditionelt været den mentale energi, der har været i fokus. Det vil 
sige den enkeltes evne til at fokusere energien på at løse, planlægge og afvikle arbejdsopgaver på en god 
og effektiv måde med en oplevelse af tilfredshed eller ligefrem flow. Fokus på egne vaner, der kan mind-
ske den personlige effektivitet, og kanaler til styrkelse af den mentale energi (fx gennem mindfulness 
eller meditation) er mulige måder at arbejde på inden for dette område. 
 
I en omstillingssituation er det ofte den følelsesmæssige energi, der kommer under pres. Hvis der ikke er en 
bevidsthed om egne følelsesmæssige reaktioner og viden om teknikker til at genvinde den positive fø-
lelsesmæssige energi i situationer, hvor man oplever frustration eller frygt, kan det medvirke til en per-
manent mat eller dårlig stemning på arbejdspladsen. Fastholdes og forstærkes denne stemning over 
længere tid, kan den i sig selv blive en forhindring for udvikling og nytænkning. 
 
Fysisk energi er afgørende for, hvor meget den enkelte kan overkomme i arbejdsdagen. Det er også bag-
grunden for, at mange arbejdspladser i disse år arbejder med sundhedspolitik, motion i hverdagen mv. 
for at styrke denne del af energien. Vidensarbejdere bruger i høj grad deres hjerne og i mindre grad 
deres krop i arbejdet, men tingene hænger sammen, og den fysiske tilstand har betydning for, hvornår 
man bliver træt, hvor godt man sover om natten, hvordan man reagerer i stressede situationer, og hvor 
skarpt man tænker – alt andet lige. 
 
Endelig afhænger meningsenergien (eller den spirituelle energi) af i hvor høj grad den enkeltes personlige 
værdier og ”livsmission” er forbundet med arbejdspladsens mission og værdier. Her ligger en vigtig 
kilde til engagement, motivation og begejstring. Når meningen går tabt eller bliver utydelig i en omstil-
lingsproces, kommer denne energi under pres. Det er derfor afgørende at anerkende betydningen af 
meningsenergien og arbejde bevidst både på individ- og organisationsniveau med at huske hinanden 
på, hvilken forskel arbejdet skal gøre.  
 
En tilgang til at arbejde med energi og engagement er Full Engagement, som arbejder intensivt med 
ovenstående fire niveauer. En privat virksomhed stod over for udfordringer i forbindelse med finans-
krisen. Derfor iværksatte de et Full Engagement projekt, som skulle hjælpe medarbejdere, der havde 
lyst til at arbejde med energi og engagement i deres hverdagsliv. Projektet begyndte med den fysiske 
dimension og arbejdede sig langsomt videre mod de følelsesmæssige, mentale og spirituelle dimensio-
ner. Ca. 150 medarbejdere og ledere har sagt ja til tilbuddet, og det har spredt sig som ringe i vandet. 
At arbejdet med energi giver mening ses her: ”Det giver helt vildt mening, for de får den ene aha-oplevelse efter 
den anden. De får knivskarpt fokus på hele deres liv.” 
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I en styrelse blev der arbejdet meget med energi, engagement og performance via et projekt om organi-
satorisk teamudvikling. Her arbejdede man intensivt med en kombination af Full Engagement, teamud-
vikling og revitalisering af den fælles kerneopgave og mening i arbejdet. Arbejdet med personlig energi-
ledelse kombineret med kompetenceudvikling i forhold til at arbejde i teams har styrket medarbejdernes 
evner til at håndtere omfattende strukturforandringer. Flere videnspersoner peger på, at netop energi og 
engagement er nye fagudtryk og et fagområde, som i stigende grad betragtes som vigtigt for performan-
ce og oplevelse af mening og tilfredshed. 
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3.2.5 Teknologi og digitalisering 
Ny teknologi til understøttelse af velfærdssamfundet og digitalisering af forvaltningen spiller i stigende 
grad en afgørende rolle i udviklingen af den offentlige sektors løsning af den fælles kerneopgave. Som 
en af videnspersonerne udtrykker det: ”Generelt vil jeg mene, at den teknologiske og innovative flade mange steder 
vil kunne revolutionere vores hverdage på en god måde.” Det kommer til eksempelvis til udtryk ved, at mange 
store offentlige reformer og forandringsprojekter i ministerierne, som for få år siden ville have været 
overvejende organisatoriske eller fagspecifikke, i dag har et væsentligt digitalt indhold.  
 
Digitalisering er afgørende for udviklingen af almindelig sagsbehandling og for honoreringen af de sti-
gende krav, der er til den offentlige sektor ved f.eks. indførelsen af nationale test i folkeskolen, fusion af 
den kommunale og statslige skatteforvaltning og mange andre initiativer. Teknologi er afgørende for 
udviklingen af f.eks. social- og sundhedssektoren i Danmark via velfærdsteknologi. En offentlig leder 
uddyber: ”For at kunne følge med og øge effektiviteten uden at øge omkostningerne har teknologi og digitalisering været 
en vigtig vej for os. Men det med IT er lidt som at gå midt i orkanen og så lukke den op. Vi har haft god fornøjelse af at 
gøre det sammen med vores tillidsrepræsentanter. Vores elektroniske patientjournal mangler vi at få til at fremstå som 
klinikerens kæreste eje – den er tung at bruge, og den er hindrende for effektivitet. Det sætter vi voldsomt ind på. Den 
brændende platform er, at den skal bruges til patientinvolvering hjemmefra. Vi er jo kloge som patienter – der er en masse 
ting, vi kan finde ud af – samtidig vil det være svært effektiviserende for os.” 

Teknologi og digitalisering kan være veje til ny vækst og løsninger, der skal styrke den offentlige service 
og gøre hverdagen på de offentlige arbejdspladser mindre presset og mere styret. Samtidig kræver ny 
teknologi og digitalisering typisk udvikling af kompetencerne hos medarbejdere og ledere, for at de kan 
løfte deres fælles kerneopgave.  

Et eksempel, hvor teknologien medførte bedre service, var i en kommune, hvor man i et innovations-
projekt fandt ud af, at plejepersonalet på et plejehjem brugte uhensigtsmæssig meget af den tid, de hav-
de til omsorg for en borger, på at håndtere udstyr, der ikke virkede - i dette tilfælde mekaniske senge. I 
samarbejde med to lokale private firmaer udviklede de en ny teknologisk seng, som gjorde, at plejeren 
nu kunne bruge tiden til at udføre den fælles kerneopgave, nemlig pleje af den ældre. 
 
Digitalisering kan både være selve forandringen og samtidig et værktøj til at understøtte forandrings-
processen. Et eksempel på dette var i en styrelse, hvor der skulle implementeres et nyt virtuelt omstil-
lingssystem. Systemet skulle implementeres samtidigt hos tre tidligere uafhængige omstillinger, som så 
derved også blev lagt sammen omend ikke fysisk. Løsningen af den fælles kerneopgave ændrede sig, 
fordi de tre enheder, som var placeret forskellige steder i landet, nu blev koblet sammen i det samme 
system. Man vurderede undervejs, at det var væsentligt for processen, at der blev skabt sammenhold 
på tværs af de tre omstillinger, fordi de netop ikke havde mulighed for at se hinanden til daglig. For-
uden opstartsseminarer indførte man derfor virtuelle møder hver 14. dag. På den måde blev en ny 
virtuel mødeform altså indført som en del af løsningen på udfordringen ved, at medarbejderne var 
fysisk adskilte.  
 
En vidensperson peger på, at vidensdeling og sammenhænge på tværs er en del af det potentiale, der 
kan ligge gemt i teknologi og digitalisering. ”Der er meget potentiale. Vi skal fokusere på ydelser, der hænger 
sammen på tværs. Og her kan digitalisering rykke noget. Hvordan kan vi gøre det, vi gør, med langt større effekt? Vi 
har ikke fanget effekten af det digitale endnu. I nogle sammenhænge har vi brug for at tage den bedste viden blandt 1000 
og ikke bare lige dem, der sidder ved siden af os på vores egen arbejdsplads.” 
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3.2.6. Kompetenceudvikling til ny praksis  
Det sidste fokusområde handler om, at det er afgørende, at man som medarbejder føler sig eller bliver 
klædt på til at kunne levere ”den nye kompetente adfærd”, som følger af omstillinger, hvor løsningen 
af den fælles kerneopgave ændrer sig. En af undersøgelsens videnspersoner påpeger, at medarbejderne 
efter en turbulent periode skal have viljen og muligheden for at mestre en ny kompetent adfærd. Som 
en af videnspersonerne udtrykker det: ”Det gør folk trygge at skabe klare rammer ret hurtigt efter en forandring” 
– dette gælder specielt i forhold til kompetenceudvikling: ”Kompetenceudvikling er det nye sort for de kom-
mende år.”  
 
Det handler om at klæde medarbejderne på, så de er i stand til at omsætte den nye virkeligheds krav og 
leve op til den i deres egen praksis. Kompetenceudviklingen til ny praksis vil ofte først være relevant 
på det tidspunkt af en forandringsproces, hvor det står klart, hvordan den nye løsning af den fælles 
kerneopgave skal være. Der er eksempler, hvor det står klart fra begyndelsen, men det er ikke alminde-
ligt.   
 
En dimension handler således om at kunne gennemskue og analysere, hvad en ændring i opgaver eller 
praksis betyder for kravene til medarbejdernes kompetencer.  
 
En anden dimension handler om at afklare de kompetencer, som medarbejdere og ledere er i besiddel-
se af. En forandringsproces kan være et godt tidspunkt at lave denne mere individuelle kompetenceaf-
klaring – og selv om folk ikke bliver formelt klogere af at blive kompetenceafklaret, er der dog erfarin-
ger for, at det kan booste selvværd og selvtillid at få sat ord på det, man kan. Mange besidder andre 
kompetencer end dem, der har været anvendt i det pågældende job. På den måde kan en kompetence-
afklaring bidrage til at afdække, om der allerede er eksisterende kompetencer, som kan sættes i spil i 
forbindelse med en ændret måde at løse den fælles kerneopgave på. For den enkelte bidrager det til 
øget tryghed og jobsikkerhed, at det kan skabe en synlighed omkring kompetencer og potentialer, som 
ikke har været så meget i spil, men måske kan være nyttige i den nye organisation eller i forhold til en 
ny løsning af den fælles kerneopgave.  
 
En tredje dimension drejer sig om at lægge en strategi for, at organisationen kan råde over de fornød-
ne kompetencer. Skal man købe ude i byen eller gå i partnerskab med nogle andre på særlige områder 
– eller skal man have kompetencerne i huset? Og skal man i givet fald rekruttere sig til de nye kompe-
tencer, eller skal man udvikle kompetencerne hos de eksisterende ledere og medarbejdere? 
 
Og en fjerde dimension handler om at lægge en proces til rette, hvor medarbejderudviklingssamtaler 
tager udgangspunkt i og spiller tilbage til de overordnede forretningsstrategier og kompetencestrategi-
er.   
 
Meget kompetenceudvikling foregår i kursus- eller efteruddannelsesformatet (f.eks. interne eller eks-
terne kurser). I stigende grad ses det, at virksomheder og institutioner benytter sig af ”læring i praksis” 
og lægger strategier for, hvordan man skal lære og omsætte det lærte i praksis. Ofte er det nemlig ople-
velsen, at det er sværere at omsætte kursuslæring til praksis end læring, der finder sted samtidig med, at 
man løser sine konkrete opgaver. 
 
Temaer som selvledelse, teamsamarbejde, ”sådan skriver vi notater”, ”sådan skal systemet betjenes” 
osv. kan man arbejde med og formidle viden om i traditionelle kursusformater. Men man kan også 
gøre det i læringsmiljøet i dagligdagen, dvs. mens vi arbejder, og der bliver det hurtigt synligt, hvis man 
kun har erhvervet sig viden om et område og ikke taget det til sig og omsat det i kunnen.  
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I alle tilfælde, hvad enten man beslutter sig for kursusformatet eller ”læring i praksis”, er det vigtigt, at 
man er omhyggelig og følger op før og efter. Kompetenceudviklingen bør designes og skræddersyes, 
så den knytter sig specifikt til den nye løsning af den fælles kerneopgave – og ikke blot bliver et stand 
alone mål i sig selv at gennemføre. 
 
Et eksempel på hvor vigtigt det er, at medarbejdernes kompetencer udvikles i takt med at løsningen af 
den fælles kerneopgave ændrer sig, blev fremhævet af et direktorat. Her blev fem enheder slået sam-
men til én, som skulle løse den samme opgave som tidligere bare uden den lokale fordel, de tidligere 
havde haft. På spørgsmålet om hvad der blev vurderet som det mest væsentlige, for at sammenlægnin-
gen blev en succes, lød svaret: ”Det, at der er foregået den nødvendige træning og teambuilding i forhold til roller og 
hvem, der gør hvad, og hvordan, er afgørende. Det er meget vigtigt, at jobbet er spillet igennem. Derfor lavede vi bl.a. en 
stresstest, hvor medarbejderne fik prøvet systemet 100 % af, inden det skulle i luften.”  
 
Et andet eksempel på kompetenceudvikling i praksis under løsningen af de daglige arbejdsopgaver ses 
hos en styrelse, hvor der skulle indføres et digitalt omstillingssystem. Undervejs blev det konstateret, at 
medarbejderne løbende havde brug for at spørge hinanden i forbindelse med opgaveløsningen. Det er 
svært, fordi de har kunder i røret det meste af tiden, så i stedet udviklede man systemet sådan, at de 
med kunder i røret kan chatte med kolleger og på den måde løbende blive kompetenceudviklet i for-
hold til den fælles kerneopgave.  
 
Et tredje eksempel er hos en undervisningsinstitution, hvor en del af den traditionelle klasseundervis-
ning skulle omlægges til netbaseret undervisning. For overhovedet at kunne begynde forandringen 
uddannede man underviserne, så de både mestrede den nye måde at tænke pædagogisk på i netbaseret 
undervisning, men også så de mestrede den funktionalitet, som netbaseret undervisning bygger på. 
Uddannelsen af underviserne foregik ved, at 30 superbrugere blev uddannet, og de skulle så efterføl-
gende sidemandsoplære de resterende. Fra institutionens side vurderer man, at en af de helt overve-
jende grunde til, at omstillingen blev en succes er: ”Meningen med projektet for medarbejderne hang tæt sam-
men med, at de fik nogle kompetencer, som de havde brug for i forhold til at kunne løfte opgaven med netundervisning”.  
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3.2.7 Opsamling 
Som det fremgår af de foregående afsnit, er der meget – og nogle gange alt – på spil i foran-
dringsprocesser. Et oplagt fikspunkt i forandringsprocesser er den fælles kerneopgave, idet 
løsningen af den fælles kerneopgave i høj grad er med til at kridte rammerne og den lange 
bane for arbejdspladsen op.  
 
Den fælles kerneopgave i centrum 
De seks fokusområder relaterer sig alle til den fælles kerneopgave og kan være med til at kon-
kretisere og operationalisere omstillingsprocessen, idet arbejdspladsen kan vælge et fokusom-
råde ud fra en betragtning om, hvad der giver mening og er behov for i den konkrete situati-
on, som arbejdspladsen står i. Har arbejdspladsen fået en delvist ny fælles kerneopgave, en ny 
organisatorisk sammenhæng eller færre ressourcer til at løse opgaven, kan det være en idé at 
fokusere på nytænkning af arbejdsprocesser eller skabelse af en forbedringskultur. Eller har 
en omstilling i kraft af eksempelvis en fusion betydet, at de sociale relationer i forbindelse 
med løsning af den fælles kerneopgave, er under pres, da kan det være en idé at arbejde med 
arbejdspladsens sociale kapital.  
 
Forskellige veje at gå 
Fokusområderne er forskellige veje at gå for at operationalisere omstillingsprocessen. De skal 
ses i sammenhæng med et fælles udgangspunkt i den fælles kerneopgave. Således kan ar-
bejdspladsen i en forandringsproces vælge at arbejde med et eller flere fokusområder, da de 
supplerer hinanden. Hvis man eksempelvis arbejder med udvikling af et nyt design af ar-
bejdspladsens ydelser via inddragelse af medarbejderne, kan det også have betydning for rela-
tionerne mellem forskellige medarbejdergrupper og bidrage til, at respekten mellem dem vok-
ser og højner den sociale kapital. 
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Bilag 1. Uddybning af metoden bag erfaringsopsamlingen 
Dataindsamlings-metoden bag erfaringsopsamlingen er gennemførelse af 40 semistrukturere-
de kvalitative interviews (telefonisk eller ansigt til ansigt), suppleret med desk research. Inter-
viewene fordeler sig således, at der er gennemført interviews med 20 statslige cases, 10 kom-
munale/regionale/private cases og 10 videnspersoner. 
 
I udvælgelsen af de statslige cases er der taget højde for at sikre en fordeling, således at de 
repræsentativt dækker staten. Desuden har der været en spredning i forhold til typen af for-
andringer, eksempelvis økonomiske tilpasninger, fusioner, strukturændringer, ændrede fag-
grænser og ny teknologi. 
I forhold til udvælgelsen af de statslige, regionale og private cases har der været lagt vægt på 
at tale med nogen, som har håndteret forandringer og omstillinger på forskellige og på nye 
måder.  
Videnspersonerne er valgt med henblik på at opnå en bred viden om håndtering af foran-
dringer i staten, kommuner, regioner og internationalt, samt at tale med både praktikere og 
forskere. 
 
Der er talt med en person for hver case, da det er prioriteret at få en så stor bredde i erfa-
ringsopsamlingen som muligt. Kriteriet for udvælgelsen af interviewpersonerne har været, at 
de har et kendskab til såvel den forandring, som arbejdspladsen har været igennem, som til 
den indsats, der er sat i værk for at håndtere forandringen. Interviewpersonerne har været 
ledere, tillidsrepræsentanter og HR- eller udviklingsmedarbejdere. 
 
Interviewene har været struktureret efter en overordnet spørgeramme med 12 spørgsmål, 
hvor der spørges ind til den omstilling, som de har stået overfor og de aktiviteter, de har sat i 
værk mv. Der har været en stor imødekommenhed i forhold til at deltage i undersøgelsen. 
Det har krævet noget planlægning, men næsten alle adspurgte har prioriteret at deltage. Der 
har været en stor åbenhed hos interviewpersonerne i forhold til at dele ud af deres erfaringer 
- også omkring det, som har været vanskeligt eller mindre succesfuldt.  
 
Erfaringerne er opsamlet i et excelark og skrevet igennem, således at de giver mening for 
udenforstående, og vil kunne danne basis for udarbejdelse af cases, som kan formidles på 
hjemmesiden. Det forudsættes, at interviewpersonerne får casene til gennemlæsning og god-
kendelse. Aftalen med interviewpersonerne er, at deres erfaringer bidrager til udformning af 
temaerne. Men i fald interviewpersonerne citeres for noget, vil de få det til gennemlæsning, 
inden det publiceres på hjemmeside eller lignende. 
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Bilag 2 Interviewede cases og videnspersoner 
 
Cases: 

� Naturstyrelsen 
� Professionsskolen Metropol 
� Vejdirektoratet 
� Ellebæk Statsfængsel 
� Finanstilsynet 
� Forsvarsministeriet 
� Rigspolitiet 
� Politiet (Syd- og Sønderjyllands politikreds) 
� Udlændingeservice 
� Udenrigsministeriet 
� SKAT (Skatteministeriet) 
� Statens Administration (ØSC) 
� Banedanmark 
� CPH West 
� Anklagemyndighed 
� Kunststyrelsen 
� UC Sjælland 
� Center for Undervisningsmidler under UCSJ 
� Miljøstyrelsen 
� Natur- og Miljøklagenævnet 
� Arbejdsskadestyrelsen 
� Arbejdstilsynet 
� Helsingør Kommune 
� Fredericia Kommune 
� Silkeborg Kommune og Region Midtjylland – psykiatrien 
� Horsens Sygehus 
� Bispebjerg Hospital 
� Nordea 
� DLH 
� Arla 

 
Videnspersoner:  

� Annemette Digmann, afdelingschef for innovation og forskning i Region Midtjylland 
� Christian Bason, innovationschef, Mindlab 
� Henning Vestergaard, hospitalsdirektør i Region Midtjylland 
� Henrik Hjortdal, projektleder ved Center for virksomhedsudvikling og ledelse på Copenhagen 

Business School 
� Henrik Holt Larsen, professor ved Institut for organisation på Copenhagen Business School 
� Klaus Majgaard, kommunaldirektør i Furesø Kommune 
� Mikkel Haarder, centerchef for Center for ledelsesudvikling i Kommuners Landsforening 
� Preben Buchholt, direktør for Familie- og beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune 
� Torben Beck Jørgensen, professor ved Institut for statskundskab på Københavns Universitet 
� Yih-Jeou Wang, International koordinator i Digitaliseringsstyrelsen  
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Bilag 3 Spørgerammer 
 
Spørgeramme - hvordan kommer man som arbejdsplads godt videre efter store foran-
dringer og omstillinger? 
 
Spørgsmålene tager overordnet udgangspunkt i: 
1) Baggrund for forandring 
2) Design af forandringsprocessen/de valgte metoder 
3) Deres egen vurdering af hvordan processen er gået 
4) Hvad der skal ske her fra 
 
Spørgeramme til medarbejdere/ledere 
1. Hvem er du – hvad har din rolle været i forhold til projektet/omstillingen? 
 
2. Hvad er det for en omstilling, I har været igennem? Hvad udløste den? 
 
3. Kan du fortælle lidt om, hvem der skulle have hvad ud af forandringen (arbejdsplads, 

medarbejdere og brugere)? 
 

4. Hvis du skal beskrive projektet ganske kort, hvad var formålet og aktiviteterne i projek-
tet? 

 
5. Var formålet med omstillingen (projektet) klart for medarbejderne? 
 
6. Gav omstillingen og den måde I har valgt at håndtere den på med projektet mening for 

medarbejderne? Hvad har været afgørende for at det gav mening for medarbejderne? 
 
7. I hvor høj grad har medarbejderne været inddraget i udformning af projektet? 
 
8. Hvad gjorde I ifbm. omstilling for at sikre energi og engagement hos medarbejderne? 
 
9. Hvad fungerede godt ifht. at få medarbejdere og arbejdspladsen videre på en god måde? 

 
10. Hvis I havde den viden, I har i dag, var der så noget, I ville have gjort anderledes? 
 
11. Hvad mener du, var det afgørende for, at jeres forandringsprojekt blev en succes?  

 
12. Hvor står I nu ifht. forandringen? Hvis I skal have det fulde udbytte af forandringspro-

jektet, hvad skal der så ske nu? Hvilke udfordringer står I overfor og hvilke tiltag vurderer 
du vil være nødvendige? 

 
13. Er der noget til sidst, du vil tilføje?  
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Spørgeramme til videnspersoner 

1. Fra en overordnet perspektiv, hvordan ser verden ud for de offentlige arbejdspladser 
i Danmark i dag? 

 
2. Hvilke udfordringer slås de med? 

 
3. Hvad gør arbejdspladser for at gøre sig robuste over for udfordringerne? 

 
4. Hvilke projekter/tiltag igangsætter arbejdspladserne typisk? 

 
5. Har de effekt? (hvis ja – hvorfor?) 

 
6. Hvilke tendenser ser du hos offentlige arbejdspladser, som har været igennem en tur-

bulent periode? 
 

7. Har du nogen empiriske eksempler? 
 

8. Hvilke udviklingsområder bør de offentlige arbejdspladser være opmærksomme på? 
 

9. Hvis du kunne bestemme hvilken slags projekter en fond som FUSA skulle støtte på 
offentlige arbejdspladser, som har været igennem en turbulent omstilling med, hvad 
skulle det så være? 
 

10. Er der noget til sidst, du vil tilføje?  
 
 
 


