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Digital på
standard

Læs om
Offentlige myndigheder på vej mod digitalt bureaukrati
Gentænk tilgangen – software gør det ikke alene
Fra papir til fagsystemer ved hjælp af  standardsoftware

På vej mod digitalt  
bureaukrati



På vej mod  
digitalt bureaukrati
Offentlige myndigheder arbejder på samme måde. Det kaldes bureaukrati.

F2 i International House,  
Københavns Kommune 

F2 i Statsforvaltningen
et marked, hvor kunderne efterspørger in-
dividuelle løsninger. Den offentlige sektor 
har dermed dikteret en markedsudvikling, 
hvor der ikke er incitament for leveran-
dørerne til at udvikle brancheløsninger til 
myndigheder.

Samtidig konkurrerer offentlige myn-
digheder ikke med hinanden. Private 
virksomheder konkurrerer derimod.  
Det skaber grobund for innovation og 
nye produkter, ikke mindst stadig bedre 
og billigere standardsystemer, som giver 
kunderne konkurrencefordele, og som 
anvendes på tværs af  branchen.

Med standardsystemet F2 udfordrer  
cBrain den gængse opfattelse. I dag baserer 
mere end 50 myndigheder deres arbejde 
på F2. Et 100 % standardsystem, designet 
og bygget til at understøtte offentlig forvalt-
ning. Det er helt unikt, også i international 
sammenhæng. Det er lykkedes, fordi cBrain 
i 2005 fik muligheden for at arbejde paral-
lelt med flere myndigheder omkring udvik-
ling af  en ny digital platform. Baseret på et 
helt unikt samarbejde med Socialministeri-
et og Kirkeministeriet, tog designet direkte 
udgangspunkt i den måde, som offentlige 
myndigheder arbejder og organiserer sig 
på, og udviklede et produktionssystem til 
ministerierne.

Det er almindeligt kendt, at offentlige 
myndigheder ser sig selv som værende 
meget forskellige. Derfor baserer de sig 
på individuelt udviklede IT-systemer. Det 
medfører imidlertid store omkostninger  
og driftsmæssige udfordringer, fordi udvik-
lingen af  nye, store IT-systemer meget ofte 
fejler både i offentlig og privat regi. Dertil 
er vedligeholdelse og videreudvikling af  
individuelle løsninger forbundet med  
betydelige omkostninger og risici.

Den private sektor har for længe siden  
taget konsekvensen. IT-leverandørerne 
har specialiseret sig og tilbyder en mang-
foldighed af  stadig bedre, branchespecifik-
ke standardløsninger, mens den offentlige 
sektor fortsat udvikler og vedligeholder 
individuelle specialløsninger.

Naturligvis ønsker den offentlige indkøber 
at spare penge og besvær, og der er et klart 
ønske om at købe standardløsninger og 
genbruge, hvor det er muligt. Men hvor-
for er det så ikke lykkedes på IT-området? 
Det skyldes formodentlig to forhold: en 
historisk selvforståelse og manglende  
konkurrence, myndighederne imellem.

Når offentlige myndigheder ser sig selv 
som specielle, og samtidig har en enorm 
købekraft, vil sektoren ufrivilligt fastholde 

Nu hvor F2 er implementeret i International House kan bor-
gere ansøge om alt, der vedrører deres ophold i Danmark, 
online. På den måde bliver de sparet for at sidde fysisk og 
vente på en sagsbehandler længere tid end nødvendigt. 
Ventetiden er skåret ned til 15 minutter fra 90 minutter.

Internt har medarbejdere et overblik af indkomne data og 
dokumenter, så de hurtigt kan behandle ansøgningerne.
Udover kortere ventetid for borgerne giver F2 også interne, 
positive effekter. Ledelsen i International House har nu et 
’dashboard’, der giver et overblik over indkomne sager, 
hvor de kan foretage kvalitetskontrol. De kan også se infor-
mationer og status på sager i realtid.

Ved at implementere F2 i Statsforvaltningen har styrelsen 
skåret i deres interne administration af skilsmisseprocessen 
med 50 %. Alt dette ved at anvende tjeklister i sagsbehand-
lingen og ved at introducere selvbetjening for bogerne.

Gebyret for at blive skilt var oprindeligt på 900 kroner men 
nu er det reduceret til 420 kroner. Statsforvaltningen vandt 
digitaliseringsprisen i 2017. Den årlige besparelse efter at 
have indført F2 ligger på 12-14 millioner, og derudover er 
medarbejdertilfredsheden steget markant. Når et par skal 
skilles, og hvis begge parter er enige, kan de blive skilt på 

nettet i løbet af kort tid. Er parterne uenige, hjælper tjek- 
liste-tilgangen med at løse variationer og komplekse sager 
på en hurtig og strømlinet måde. Det kan være sager, hvor 
der er uenigheder om børn. Her kan det være nødvendigt 
med fysiske møder og inddragelse af juridisk bistand.

Med sagsbehandling i F2 bliver komplekse processer hur-
tigere allokeret med det rette mandskab. Enklere processer 
kan hovedsageligt blive automatiseret. I nogle tilfælde er 
det lykkes at forkorte processer fra 5 dage til 5 minutter 
uden at involvere back-office.

Gennem projektet stod det klart, at 
offentlige myndigheder grundlæggende 
set arbejder på samme måde. Det kaldes 
bureaukrati. Men samtidig stod det også 
klart, at selv om bureaukratiet består, så 
har overgangen fra det klassiske papir-
baserede til det digitale bureaukrati en 
række vidtrækkende konsekvenser.
 
cBrains model, metode og software, F2, 
lægger op til, at man såvidt muligt tager 
det analoge og oversætter det til et digitalt 
bureaukrati, hvilket har vist sig at være en 
succesfuld måde at digitalisere på. Men 
det er også en krævende måde. Det kræver 
først og fremmest, at ledelsen involverer 
sig, og det kræver også, at man har styr 
på sine forretningsprocesser. Et af  cBrains 
mantraer er: Tænk på endemålet, når du 
begynder. Det gælder også i forbindelse 
med vores model, metode og software. 
Kender man ikke målet, er det umuligt at 
foretage en succesfuld digitalisering. Når 
cBrain konfigurerer fagsystemer foregår 
størstedelen af  processen på et white board 
i samspil med procesejerne. Når først pro-
cesdiagrammet er klarlagt fra a til z, bliver 
det konfigureret i softwaren. Herefter 
kører der en iterativ test af  processen med 
brugerne, til man opnår det ønskede mål. 
Det mål, der blev sat i processens allertid-
ligste forløb.

Digitalt bureaukrati F2 cases
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Agil implementering er cBrains svar 
på det digitale dilemma, og det uddy-
bes i det følgende. cBrain har bygget et 
standardproduktionssystem til den 
offentlige sektor ud fra en dyb forståelse 
af  bureaukratiets natur og de atomare 
komponenter, som det består af: F2 er 
built for government. Der er brugt ca. 
300.000 udviklingstimer og det er bevist, 
at det kan løfte ministerier, styrelser, 
kommuner og faglige organisationer. Ikke 
kun i Danmark, men også i Berlin, Bristol, 
Liverpool, Washington og Dubai.

Udgangspunktet for mange offentlige virk-
somheder er jf. modellen nedenfor, at de 
har gamle processer og gammel teknologi, 
og de ønsker nye processer og ny teknolo-
gi. Erfaringer fra mange år viser imidler-
tid, at det ikke er så nemt. Faktisk går det 
ofte ikke ret godt. Hvorfor? Mennesket 
magter ikke at forestille sig nye processer 
og ny teknologi samtidig. Det er for stort 
et spring. Selv om man har lavet en krav-
specifikation til en ny løsning, er oplevelsen 
ofte, at man slet ikke er enige om, hvordan 
man arbejder i dag. Betyder det noget? Ja! 
For hvis man ikke er enige om det, man gør 
i dag, hvad er så validiteten af  en kravspe-
cifikation? Den bliver ofte en abstraktion 
med en usikkerhed i anden potens – fordi 
afsættet er uklart og usikkert.
 
I cBrain bliver det vendt på hovedet.   
I stedet for den klassiske tilgang at starte 
med processerne, så får brugerne en ny 
produktionsplatform, hvor de kan genken-
de sig selv og deres processer. Dog med 
den markante forskel, at den er sammen-
hængende, fordi der tilføres integrationer 
og bliver ryddet op. Det giver samtidig 
en parathed til forandring, fordi man nu 
kan tale direkte ind i en konkret løsning 
frem for en abstraktion. Nu kan brugerne 
hurtigt se og forstå, hvordan en løsning 
kommer til at fungere, fordi den baseret 
på en teknologiramme, som er kendt og 
en modeltænkning for, hvordan “best 
practice digital bureaucracy” fungerer. 

Med det som afsæt tager cBrain forret-
ningsproces for forretningsproces og 
onboarder F2 i en optimeret og ofte 
automatiseret udgave via F2’s proceslag, 
som ud over “procesmotor” indeholder 
selvbetjening samt et stort og velbeskrevet 
integrationslag (REST API). Nu forstår 
brugerne, herunder lederne, meget bedre 
implikationerne, og fordi onboarding af  
processer sker gennem konfigurering i 
modsætning til at kode dem, så får de re-
sultaterne meget hurtigt. Brugerne kan se, 

om det giver den nødvendige effekt. Det 
betyder også, at løsningen kan ændres og 
optimeres hurtigt. Det har den konsekvens, 
at nu bliver det brugerne som trækker 
udviklingen og ikke leverandøren eller eks-
terne konsulenter. Brugerne tager ejerskab 
og argumenterer nu selv for forandrin-
gerne. Det har ofte i sig selv en dramatisk 
effekt. Vi kalder det jiu-jitsu princippet 
eller kunsten at bruge organisationens 
egen styrke til at skabe fremdrift og foran-
dring. Modellen har fået navnet banan-
modellen efter formen for den reelle 
transformation som skabes. Visionen har 
det i den klassiske model med at forblive 
vision. Realiseringen sker trinvis med syn-
lige resultater måned for måned dirigeret 
af  den trækkraft, der skabes og ledelsens 
vurdering af, hvor det giver størst virkning 
og dermed forretningsmæssig gevinst. At 
F2 er en cloudløsning bidrager yderligere 
til agilitet og fleksibilitet. Opgraderinger er 

ikke store projekter. cBrain frigiver hvert 
halve år en ny version, og fordi F2 er 100 
% standard, er det nemt at få glæde af  ny 
funktionalitet og nye moduler. 

Det er den samme software, som kører 
over alt. Fra Statsministeriet til Erhvervs-
styrelsen, fra Rudersdal Kommune til 
Grønlands Selvstyre, fra Liverpool City til 
en stor tysk styrelse i Berlin. F2 kan for ek-
sempel anskaffes på en SKI 02.19-ramme-
kontrakt, hvor udbudsbyrden er afløftet. 
Det betyder, at man kan komme hurtigt 
i gang. Rekorden er fire dage fra første 
henvendelse til aftale. Kombineret med 
cloud og dermed abonnementsprincippet 
betyder det, at man kan skrue op og ned 
for løsningen. Man betaler for det, man 
bruger, og kun så længe det bruges. Ses 
det i sammenhæng med, at man får syn 
for sagn undervejs, betyder det igen lavere 
risiko for den offentlige virksomhed.

Danmark får ikke lov til at have den place-
ring for sig selv. cBrain udvikler standard-
software “built for government” ud fra 
en dyb forståelse af  både demokratiets 
og bureaukratiets natur. Software gør det 
ikke alene. Tilgangen skal ændres, ellers 
udebliver resultaterne. Tilsammen er det 
imidlertid en stærk løftestang til at skabe 
radikale resultater.

To af  de drivende kræfter bag tænketan-
ken Danmark 3.0, Per Tejs Knudsen og 
Ejvind Jørgensen, igangsatte for fire år 
siden et projekt med det formål at blive 

skarp på, hvilke kompetencer en leder må 
besidde for at kunne agere i den digitale 
tidsalder. Det førte til bogen “Ledelse i 
d-land – om ledelse på tærsklen til det 
digitale samfund”. 

I bogen opstilles en model med fire dimen - 
sioner og seks kompetenceområder.  
Tilgang er omdrejningspunktet for nær-
værende artikel. Tilgang giver anledning  
til en del refleksion hos mange ledere.  
Flere og flere erkender, at det, som har 
bragt os til, hvor vi er i dag, ikke er det, 
som er løsningen i fremtiden. 

 
Tiden er et afgørende parameter. Omgi-
velserne forlanger hurtige løsninger. Løs-
ninger som rammer skiven vel at mærke. 
Løsninger som skaber resultater. Løsnin-
ger som ikke er støbt i beton, men som 
løbende kan tages i brug, så der skabes syn 
for sagn. Samtidig opleves digitalisering 
som et minefyldt farvand. Der er brug for 
at omfavne risikoen klogt. Den kan ikke 
elimineres, men kan den minimeres uden 
at svække resultatet? Da fremtiden er 
svær at kontrollere, spiller fleksibilitet ind. 
Hvordan kan man skrue op og ned på en 
økonomisk forsvarlig måde?

Agilitet er blevet et nøgleord. Agil udvik-
ling er blevet en trend. Men udvikling 
tager tid. Kan man komme hurtigere  
og alligevel mere sikkert mod målet?  

Metode og tilgang

Mere af det samme 
bringer os ikke det 
rigtige sted hen. 
Gentænk tilgangen. 

Danmark er nr. 1 inden for digitalisering jf. målinger fra 
EU, UN og OECD. Samtidig med at det er glædeligt, er 
det også en god anledning til at reflektere over praksis. 
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og sikre, at myndighedens opgave vareta-
ges på en både effektiv, transparent og fair 
vis. Produktionen sker med udgangspunkt 
i et enkeltsagsprincip, opdelt i forskellige 
sagstyper svarende til myndighedens 
services/produkter. Det digitale bureau-
krati beskrives med udgangspunkt i de 
processer og ressourcer, som tilsammen 
understøtter administration og leverance 
af  de services, som myndigheden har 
ansvar for.

Det digitale bureaukrati beskrives i form 
af  fem dimensioner: services, ansvar, 
procedure, organisation og data. Services 
er selve myndighedens eksistensgrundlag; 
det er de services, som myndigheden skal 
levere til samfundet. Ansvar og procedure 
beskriver myndighedens arbejde i form af  
sagsprocesser, hvor ansvar styrer og kon-
trollerer sagens fremdrift, mens procedure 
styrer og kontrollerer sagens afgørelse. 
Organisation og data beskriver myndig-
hedens ressourcer: organisation beskriver 
medarbejder og hierarki med enheder 
og teams, mens data beskriver struktur 
og indhold af  myndighedens viden og 
dokumentation.

Hver af  de fem dimensioner består af  
en række grundlæggende komponenter, 
eksempelvis er services defineret i form  
af  en række sagstyper, ansvar beskrives i 
form af  bl.a. sagsforløb og trin, mens pro-
cedure bl.a. består af  tjekliste med faser 
og opgaver. Modellen for det digitale bu-
reaukrati er generisk, idet den definerer de 
begreber og komponenter (byggeklodser), 
som anvendes til at beskrive en konkret 

Det digitale bureaukrati
cBrains tilgang til at arbejde med offentli-
ge myndigheder tager udgangspunkt i det 
digitale bureaukrati. Offentlige myndig-
heder arbejder grundlæggende set på 
samme måde, baseret på den idealtype for 
bureaukratiet, som Max Weber navngav 
og beskrev i starten af  det 19. århundre-
de. I dag står den offentlige sektor midt 
i en transformation, hvor selve produk-
tionssystemet, det klassiske papirbårne 
bureaukrati, gentænkes og erstattes af  det, 
cBrain betegner det digitale bureaukrati: 

myndighed. Ved at anvende modellens 
komponenter og designmetoden er det 
muligt at beskrive det digitale bureaukrati 
for en konkret myndighed.

Metoden
Mange IT-projekter fejler, fordi målet er 
uklart og opgaven dermed for kompleks. 
Med cBrains model og metode undgår 
man denne kompleksitet, da der er en mo-
del for selve opsætningen af  en fagprocess. 
Modellen gør det muligt at få et overblik 
ved hjælp af  de fem dimensioner. Endvi-
dere har cBrain udviklet en metode, der 
sammen med brugerne får styr på fagpro-
cesserne og sat dem op i standardsystemet 
F2. Metoden arbejder blandt andet med 
sagstyper, der er med til at overskueliggøre 
designet af  fagprocesserne.

“Vi gør, som vi plejer”
Stik imod hvad man ville forvente, indby-
der metoden kunderne til at tænke på “at 
gøre, som vi plejer”. Når cBrain sætter en 
fagproces op, afhænger succesen af  det 
tætte samspil, der er med kunden, dvs. 
oftest sagsbehandlerne. Her er det vigtigt 
med en tæt dialog og skarp ledelse, idet 
man hurtigt indser, at der vil være mange 
måder at løse den samme opgave på. 

Med undgangspunkt i et antal workshops 
sker designet af  løsningen i en række 
trin. Først opsplittes hver af  de udvalgte 
services i en eller flere sagstyper. For hver 
sagstype designes og beskrives herefter 
ansvar, procedure, data og organisation, i 
den nævnte rækkefølge ved hjælp af  kom-
ponentmodellens elementer. Alle involve-

en idealmodel for produktionsystemet hos 
fremtidens myndigheder, hvor arbejdet 
udføres papirløst, transparent, fair og 
effektivt. Baseret på de erfaringer omkring 
digitalisering, som cBrain har opnået  
gennem tæt samarbejde med departe-
menter, styrelser og kommuner, har 
cBrain udviklet en best practice-model  
for det digitale bureaukrati. Parallelt her-
med har cBrain udviklet en designmeto-
de, som trin for trin understøtter design  
af  en konkret løsning ud fra modellen, 
samt F2 standardsoftware, som er bygget, 

rede brugere i processen bliver budt ind til 
at forklare, hvordan de arbejder i dag. Her 
fremgår det ofte, at der er mange forskel-
lige måder at arbejde på, men også at det 
er muligt at blive enige om en beskrivelse 
af  den arbejdsmetode, der bør være tale 
om. Denne workshop foregår ved hjælp 
af  en tavleøvelse og godt gammeldags 
papir og blyant. En sådan workshop ender 
i en kortlægning af  processen med ud-
gangspunkt i “vi gør, som vi plejer”. Oftest 
vil spørgsmålet dukke op: “hvorfor gør vi 
egentlig sådan?” Og på den måde er det 
brugerne selv, der ændrer deres arbejds-
gange til en mere smart måde.

Konfiguration i F2
Efter den første workshop skitserer  
cBrains F2-konsulenter en model af  pro-
cessen. Stadigvæk kun på papir. Modellen 
for den pågælgende fagproces bliver 
herefter gennemgået i endnu en workshop 
med kunden. Oftest vil der være ændrin-
ger og andre spørgsmål, der er dukket op 
siden sidst. Når denne model efterfølgen-
de er godkendt, går selve konfigurationen 
af  processen i standardsystemet F2 i gang. 
Konfigurationen kan således beskrives 
som et bibliotek over sagstyper med 
tilhørende oplysninger om de fire øvrige 
dimensioner: sagsforløb, procedure, data 
og organisation. Alle data lagres i den 
centrale F2-database og kan præsenteres 
som ledelsesinformation, eksempelvis som 
dashboards. Medarbejdere og borgere 
arbejder begge online på fælles data, hvil-
ket gør det muligt at tilbyde avancerede 
selvbetjeningsfunktioner.

så den konkrete løsning kan opsættes direk-
te i standardsoftwaren.

Modellen
Selve modellen for det digitale bureaukrati 
tager udgangspunkt i produktionen og 
ser en myndighed som en produktions-
enhed, der på vegne af  samfundet har til 
opgave at administrere og levere en eller 
flere services. Disse services betegnes ofte 
myndighedens “produkter”. Det digitale 
bureaukrati er myndighedens interne pro-
duktionsapparatet, som skal understøtte 

Standardsoftware

Fra papir til  
fagsystemer ved hjælp  
af standardsoftware 

cBrain har udviklet en model og metode, der gør det muligt at  
understøtte fagprocesser direkte i standardsystemet F2. Faktisk indbyder  
det til en hel ny tilgang til at designe og understøtte fagprocesser digitalt. 

F2 – Produktionssystem til offentlige myndigheder

Udviklet i samarbejde med ministerier

100% Standard

Statens IT: Cloud/Software-as-a-Service

MODEL
Digitalt Bureaukrati

STANDARD SOFTWARE
50+ implementeringer

METODE
Specifikation Myndighed
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Ministerier

Styrelser,  
kommuner  
og øvrige  
myndigheder

Fagforeninger, 
A-kasser og  
organisationer

Beskæftigelsesministeriet
Børne- og Socialministeriet
Energi-, Forsynings- 
og Klimaministeriet
Finansministeriet
Kirkeministeriet
Miljø- og Fødevareministeriet

Banedanmark
Digitaliseringsstyrelsen
Danmarks Evalueringsinstitut
DMI
Energistyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Folkekirken – Provstierne
Gentofte Kommune
Grønlands Selvstyre
IT-Universitetet
Københavns Kommune, 
International House Copenhagen
Moderniseringsstyrelsen
Professionshøjskolen Metropol

Dansk Socialrådgiverforening
Ergoterapeutforeningen
Farmakonomforeningen
Kost og Ernæringsforbundet
A-kassernes Samvirke – og  
14 a-kasser under AK Samvirke

Skatteministeriet
Statsministeriet
Transport-, Bygnings- 
og Boligministeriet
Udenrigsministeriet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet

Rigsombuddet i Grønland
Rigsombuddet på Færøerne
Rudersdal Kommune
RUC
SKAT
Socialstyrelsen
Statens Administration
Statens IT
Statsforvaltningen
Styrelsen for International 
Rekruttering og Integration
Søfartsstyrelsen
Vestforsyning

Danmarks Lærerforening
DJØF
Lægeforeningen
Dansk Psykologforening
Gymnasieskolernes Lærerforening
Socialdemokraterne


