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OFFENTLIG
DIGITALISERING  
FRA MAX WEBER 
TIL F2
SÆRUDGAVE I FORBINDELSE MED  
KONFERENCEN OFFENTLIG DIGITALISERING ‘17



F2 er en ny type software til offentlig 
forvaltning og udspringer af den tyske 
økonom og sociolog Max Webers 
bureaukratibegreb. Systemet er  
udviklet fra bunden i tæt samarbejde 
med ministerierne, og hele forvaltnings- 
modellen er tænkt ind fra starten. 

MAX WEBER 1864-1920



Danmark er nummer 1 i det europæiske 
DESI-indeks (Digital Economy and Society 
Index). Det er en position, som er opnået 
gennem mange års national fokus på digi-
talisering. F2 er det første standardsystem, 
som fra starten er designet og bygget til of-
fentlig forvaltning. Når ideen om F2 opstod 
i Danmark, skyldes det ikke mindst den 
it-politiske handlingsplan, som regeringen 
vedtog i 1995. I forlængelse af  handlings-
planen nedsatte Forskningsministeriet 
arbejdsgrupper og udsendte rapporter, som 
pegede i retning af  en ny generation af  
it-løsninger til brug for offentlig forvaltning.
Da cBrain i 2005 begyndte arbejdet med 
F2, var det i tæt samarbejde med en række 
af  de myndigheder og specialister, som 
deltog i Forskningsministeriets arbejde.  
Arbejdet førte til en ny type standardsoft-
ware, et produktionssystem bygget til offent-
lige myndigheder. I dag anvendes løsningen 
af  næsten 50 myndigheder i Danmark.  
I både Tyskland og UK har de første 
myndigheder nu indført F2. I Washington 
bliver F2 testet i det første pilotprojekt. 

Fra skræddersyet software  
til standardsystem
Historisk set har offentlige myndigheder 
enten bygget egne skræddersyede løsninger 
eller baseret sig på softwarepakker til pri-
vate virksomheder, som er tilpasset og inte-
greret til den enkelte myndigheds behov.
I modsætning hertil repræsenterer F2 en 
ny type software: fuldt integreret og 100% 
standard som fra starten er designet og 
bygget til brug for offentlige myndigheder. 
Oprindeligt var det rettet mod at under-
støtte de generiske arbejdsgange i et depar-
tement, fra sags- og dokumentbehandling 
til kommunikation, workflow og relevant 
lovgivning, herunder arkivering. Senere ud-
viklede cBrain i samarbejde med styrelser 

og kommuner et ekstra lag i F2, som gør 
det muligt at understøtte den faglige opga-
ve direkte i standard F2. Det sker baseret 
på checklister, og med understøttelse af  
fagprocesser end-to-end fra selvbetjening 
til sagsafslutning og produktionsoverblik i 
form af  online ledelsesinformation.

Max Weber
I forrige århundrede definerede Max 
Weber og en række tænkere principperne 
for bureaukratiet og den model, som den 
offentlige forvaltningstradition er baseret 
på i dag. Så når det er muligt at bygge stan-
dardsoftware til offentlige myndigheder, 
skyldes det, at myndigheder i den vestlige 
verden grundlæggende arbejder på samme 
måde, baseret på en fælles “bureaukratisk” 
forvaltningsmodel og tradition. 

Bureaukrati kommer af  det franske ord 
bureau, der betyder skrivebord. I offentlig 
forvaltning arbejder du ud af  dit skrive-
bord, på dine sager, akter og dokumenter. 
Samme tankegang finder man i F2, der er 
designet og bygget som produktionssystem 
til offentlige myndigheder og dermed 
understøtter den fælles underliggende 
forvaltningsmodel, bureaukratiet. 

Standarder i offentlig forvaltning
Tanken om standardsystemer til brug for 
forvaltning er ikke ny. I juni 1996 udsendte 
Forskningsministeriet en række anbefalin-
ger omkring de generelle krav til fremtidens 
elektroniske dokumenthåndteringssystemer 
i den offentlige forvaltning, herunder ’En 
vejledning om de forvaltningsretlige konse-
kvenser af  elektronisk arkivering, sagsbe-
handling og kommunikation’. 

Dette arbejde, som var et initiativ under 
den it-politiske handlingsplan (1995), var 

baseret på et samarbejde med en række 
offentlige “spydspids”-institutioner. I som-
meren 1997 udsendte den tværministerielle 
arbejdsgruppe under Forskningsmini-
steriet yderligere to publikationer. I 2001 
initierede it-taskforcen i Økonomistyrelsen 
et projekt med henblik på at understøtte 
den offentlige digitale forvaltning på en 
standardiseret og it-sikkerhedsmæssig 
forsvarlig måde (FESD). 

F2, står for FESD2, blev initieret i 2005  
og målet var at udvikle et standard pro-
duktionssystem, som kunne understøtte 
forvaltningen. 

Ingeniører og forvaltningsfolk  
gik sammen
Når F2 blev en succes, skyldes det ikke 
mindst den måde, som opgaven blev grebet 
an på og de personer, som deltog i arbejdet.
F2 er baseret på en model og arkitektur, 
som blev opstillet med udgangspunkt i 
analyser af  de generiske arbejdsgange på 
tværs af  et antal myndigheder. Arbejdet 
involverede eksperter fra Forskningsmini-
steriets arbejdsgrupper og cBrain. F2 blev 
designet med udgangspunkt i brugernes og 
forvaltningens behov. Det skete uden soft-
ware-tekniske bindinger og i tæt samarbej-
de mellem softwareingeniører og en gruppe 
af  embedsfolk med en dyb indsigt og for-
ståelse af  både den bureaukratiske model 
og sagsbehandling i praksis. At der reelt er 
tale om en fælles vestlig forvaltningsmodel 
er efterfølgende blevet underbygget i takt, 
med at standardsystemet F2 ikke kun er 
blevet udbredt i Danmark, men også med 
succes er blevet afprøvet og implementeret 
i udlandet.

Max Weber Digital
I dag er F2 på sin 5. version og cBrain 
videreudvikler konstant F2 og modellen for 
det digitaliserede bureaukrati, med rødder 
tilbage til Max Weber. Målet er klart: at 
hjælpe de offentlige myndigheder med at 
flytte ind i den digitale og papirløse verden. 
Så de kan arbejde mere effektivt og trans-
parent til gavn for borgere og samfund.
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F2 Standardsystem

Fra Max Weber til F2
F2 er det første standardsystem, designet og bygget til  
offentlig forvaltning. Udviklet i tæt samarbejde med en 
række specialister og myndigheder, baseret på europæisk 
forvaltningstradition med rødder tilbage til Max Weber.



Verdensborgere  
møder service  
og effektivitet  
i Københavns  
Kommune
Danmark ligger i top, når det kommer til  
digitalisering. Det kommer alle verdensborgere 
til at mærke på egen krop, når de kommer til 
København for at arbejde eller studere.

International House. Sådan hedder den 
del af  Københavns Kommune, der tager 
sig af  borgere og deres ægtefæller, som 
ankommer til København for enten at 
studere eller arbejde. Her får borgerne 
tildelt et midlertidigt cpr-nummer, så de 
kan opholde sig på lovlig vis, og blive en  
del af  det danske samfund.

En væg-til-væg-løsning
Trine Marie Ingeberg, chef  for internati-
onal service, International House er pri-
mus motor bag den digitale væg-til-væg 
løsning, som cBrain har leveret til denne 
unikke lille del af  Københavns Kommune. 
cView har mødt hende til en snak om 
deres erfaringer hidtil. 

Hvad gemmer der sig egentlig bag 
klicheen væg-til-væg-løsning?
“Et helt nyt digitalt set-up. Vi har hidtil 
kun arbejdet i Outlook og arkiveret i 
mails. Borgerne har været vant til at skulle 
møde fysisk op med deres dokumenter og 
vente på, at sagsbehandlingen foregik på 
stedet. Hvis de så havde glemt nogle af  
deres dokumenter, måtte de gå hjem igen, 

komme tilbage og starte forfra.” Men når 
International House går i drift på F2, ser 
det helt anderledes ud, forklarer Trine; 
“Med den nye digitale løsning i F2 kan den 
internationale borger fremover indsende 
en ansøgning digitalt inden, de kommer 
til landet. Hvis deres ansøgning nu ikke er 
fyldestgørende i første omgang, får de et 
svar tilbage digitalt om, hvad der mangler 
og kan sende den på ny. Herefter får de så 

også mulighed for at booke en tid med en 
sagsbehandler på forhånd.” 

Digitalisering styrker fagligheden
På den måde bliver det faktisk muligt at 
styre hele flowet for International House. 
Det betyder også, at teamet, der består 
af  14 personer, deler sig op på en anden 
måde og indretter sig anderledes rent 
fysisk. Der bliver oprettet et frontend- og 
et backend-kontor. “Et backend-kontor 
giver os mulighed for at diskutere faglige 
aspekter ved cpr-registreringen, som vi 
hidtil ikke har kunnet gøre, når borgerne 
sidder lige foran os. Det digitale kommer 
til at højne fagligheden, da vi får mulighed 
for at udvikle et større fagligt fællesskab 
om de sager, der sendes ind. Dertil giver 
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F2 – International House



systemet os også mulighed for at udtrække 
statistik. Det er guld værd, da vi kommer 
til at vide mere om vores målgruppe” siger 
Trine, der er chef  for alle 14 medarbejdere 
i International House. 

Checklister i F2
Med F2s checkliste-paradigme bliver hele 
sagsbehandlingen i International House 
digital, hvor den tidligere har været mere 
håndbåren. Nu bliver der et ensrettet 
sagsbehandlingsflow, hvor der checkes af  
løbende, om ansøgeren opfylder alle krav 
og har vedhæftet korrekte dokumenter. For 
Trine minder cBrains checkliste-paradigme 
meget om en lean-tankegang. De unød-
vendige processer bliver fraskilt og tilbage 
er den enkle, smarte måde at arbejde på. 
“Men det bedste er næsten, at det bliver 
lige, ensartet sagsbehandling for alle. Syste-
met kan ikke skelne mellem ansøgere, og vi 
får en helt anden ensrettethed, end vi har 
været vant til” tilføjer Trine.

Her i første fase er det kun Københavns 
Kommune, der kommer til at arbejde i 
F2. Men udover Københavns Kommune, 
sidder bla. også SIRI, Statsforvaltningen 
og SKAT under samme tag. Da de alle er 
F2-kunder i forvejen, er håbet, at de også 
kommer på samme F2-løsning i 2. fase 
og dermed lette hele sagsbehandlingen. 
Både for bruger for såvel som borger. Som 
Trine tørt konstaterer, “faktisk var en af  
grundene til, vi valgte F2 i første omgang, 
at både SIRI, Statsforvaltningen og SKAT 
er kunder i forvejen.”

Smart testing
Når det kommer til test, har International 

House tænkt lidt ud af  boksen. “Vi har et 
testsystem, vi skal sidde med. Derfor har 
vi lavet en aftale med ti relocation-firmaer, 
der typisk hjælper større virksomheder, som 
har ansat en større flok fra udlandet og som 
varetager mest muligt af  deres ansøgninger. 
De lægger sager ind, så vi har noget at øve 
os på. De kan vælge i selvbetjningsblanket-
ten, at de er et relocation-firma, og her er 
der så en speciel checkliste i F2 for den type 
af  sagsbehandling.” forklarer Trine.

Ledelsesinvolvering
Med F2-projektet har Trine fået øjnene op 
for, at ledelsesinvolvering up front giver det 
bedste mulige resultat. “Man bliver som 
chef  nødt til at involvere sig i opsætningen, 
fordi der er rigtig mange ledelsesbeslutnin-
ger, der skal tages undervejes. Hver gang, 
der er to muligheder, skal der være en chef, 
som siger, så gør vi sådan her. Vi har brugt 
80/20-reglen. Der er de 80, folk har brug 
for, og så må vi tage de 20 undervejs. Det 
skal der også være en chef, der bestemmer 
undervejs.” Herudover nævner Trine tiden, 
som en vigtig faktor, “Det tager virkelig 
lang tid at være sikker på den rigtige 
80/20-model.” 

Derudover føler Trine også hun har fået 
en god rådgivning af  cBrain, når der har 
været beslutninger, det har været svært at 
træffe: “Kasper fra cBrain har været fanta-
stisk. Han har været som en tolk for os, der 
har oversat vores ønsker til, hvordan det 
kunne se ud i F2. Det har været en meget 
succesfuld konsulentoplevelse.”

Lettere for borgeren
International House har fået bevillinger til 
projektet gennem effektiviseringsbudgettet 

i Københavns Kommune. Faktisk er de 
allerede blevet skåret med to personer 
inden, de overhovedet er gået i drift. “Men 
sådan som det er nu, er der ikke kommet 
effektiviseringer. Tværtimod kræver det nok 
mere af  os i indkøringsfasen. Dog glæder 
vi os til, at det faglige niveau bliver højere. 
Det bliver nu rigtig nemt for borgerne, men 
i starten kommer det  ikke nødvendigvis til 
at tage kortere tid for os.”, siger Trine.
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Trine Marie Ingeberg, chef  for  
international service, International House

F2 PROCESLAG
F2 er et produktionssystem, udviklet 
til offentlige myndigheder. F2 er et 
100% standardsystem og består af  2 
lag: F2 basis, som er en forvaltnings-
platform, der understøtter de gene-
riske opgaver, samt F2 proceslag, 
som gør det muligt at understøtte 
fagprocesser i standardsystemet end-
to-end, fra borgerens selvbetjening 
til sagens afslutning.

F2 lagrer data i et fælles digitalt arkiv, 
og alle brugere arbejder på originale 
data uanset om de benytter en pc, 
mobil adgang eller online selvbe-
tjening. Det understøtter en effektiv 
forvaltning og sikrer fuld kontrol 
med alle data og dokumenter.

F2 Proceslag gør det muligt at op-
sætte processer i form af  checklister, 
bestående af  faser og opgaver. Med 
checklister kan forvaltningens fag-
processer understøttes direkte som 
“standard operating procedures” 
(SOP). Samtidig kan fagprocesser 
konfigureres ved hjælp af  en proces-
editor uden at ændre standardsoft-
waren. På den måde er det med F2 
muligt at understøtte fagprocesser 
langt hurtigere, i et iterativt forløb  
og i tæt samarbejde med kunden. 



GODDAG TIL F2 
OG FARVEL TIL 
“SKUFFEREGLER”
En brændende platform skulle skiftes  
ud. Løsningen er et nyt fagsystem bygget 
i F2’s proceslag, da F2 i forvejen er imple-
menteret i Erhvervsstyrelsen og består af   
en række standardkomponenter. 

Julie Blegvad, fuldmægtig i Erhvervssty-
relsen, sidder til daglig med ansøgninger  
om eksporttilladelser fra danske virksom-
heder. Men de sidste par måneder har 
hun haft en dobbelttitel. Julie er nemlig 
også projektleder på at finde en afløser 
for det system, der varetager sagsbehand-
lingen af  eksporttilladelser, og med tiden 
er blevet en brændende platform. Den 
egetudviklede Access-database havde 
udtjent sin levetid og da der ikke længere 
var mulighed for intern supportering, 

valgte man at bygge et nyt fagsystem i 
F2’s proceslag i stedet. 

Frivillig testcase
Valget af  F2 var lidt en tilfældighed for-
klarer Julie: “Da en kontorchef  fra et an-
det kontor efterspurgte en testcase til F2, 
der samtidig skulle integreres til blanket-
motoren og virk.dk, meldte jeg mig frivil-
ligt”. Og Julie har ikke fortrudt: “Efter en 
udvidet introduktion til F2 og proceslaget, 
kunne jeg sagtens se ideen med at vælge 

F2. Checkliste-paradigmet passer godt 
sammen med vores tankegang og vores 
sagsbehandlingflow. Første fase krydses af  
og så næste fase osv. Faktisk er det meget 
mere intuitivt end den nuværende måde, 
vi arbejder på. Men det bedste ved det 
nye system er nok, at vi nu er kommet af  
med vores skufferegler. Systemet peger 
automatisk på, hvad der naturligt vil være 
’next step’. På den måde er det et mere 
intelligent system end det forrige.”

Agil samarbejdsform
Udover at skulle vænne sig til tanken om et 
nyt sytem, har Julie også skullet vænne sig 
til et nyt form for samarbejde med cBrain 
omkring opsætningen af  F2 og fagproces-
sen. “Den agile tilgang til opsætningen af  
fagsystemet er ny for mig. Det er et meget 
ad hoc-samarbejde”, forklarer Julie. 

F2 proceslaget består af  standardkompo-
nenter, der skal konfigureres for at få det 

F2 – Erhvervsstyrelsen
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VirkDK CONNECTOR

cBrain har udviklet en VirkDK Connector. Connectoren er generisk og styret via smarte 
tabeller (plug-ins). Den oversætter blanketter fra Virk.dk og afleverer indberetninger 
til en submission service med kø-styring, der indlæser dem i F2 og starter et sagsforløb. 
Herved kan F2 nu uden programmering understøtte individuelle sagsforløb, end-to-end 
og baseret på checklister, fra blanketter på Virk.dk til sagsbehandling og frem til afgørelse 
og sagens afslutning. 



ønskede fagsystem. cBrain har efter en 
række workshops sat et system op, som 
Julie og hendes kolleger så efterfølgende 
har haft testet, sendt tilbage for rettelser 
og så testet igen. “Selvom vi snart går i 
drift, er der stadig små ting, der skal falde 

på plads. Men der er en del, der først går 
op for en, når man overtager systemet, 
og først her efter bliver det tilpasset” 
forklarer Julie.

Arbejde udfra sagen
Julie ser frem til for alvor at tage det nye 
system i brug. “Før brugte vi både Access, 
Outlook og F2. Nu bliver alt samlet i F2 
og hensigten er at gå helt væk fra Outlook. 
Når vi skriver fra F2, får vi alt korrespon-
dance samlet i F2 og alt bliver automatisk 
journalisteret på sagen. Vi arbejder heni-
mod tankegangen at arbejde udfra sagen.”

Indtil videre er det en tilfreds projekt- 
leder, der snart går i drift på et nyt 
fagsystem. “Samarbejdet med cBrain har 
været rigtig godt. I har været gode til at 
være proaktive. Man ved ikke altid selv, 
hvad man har brug for. Det er godt med 
nogen, der kan tænke videre for en selv 
og samtidig rådgive. Man bliver hurtigt 

selv blind for, om der er skridt, der er 
uoverflødige. cBrain er rigtig gode til at 
tænke frem, udfordre vores eksisterende 
processer og dermed effektivisere hele 
processen.”

Julie Blegvad, fuldmægtig i Erhvervsstyrelsen

Det er lykkedes at lave en løsning, der understøtter digitalisering fra 
borger/virksomhed til journalisering. Inklusiv sagsbehandling imellem. 
Det ville man normalt have 3 forskellige systemer til at håndtere. Det 
smarte er, vi havde F2 i forvejen og stort set har kunnet genbruge 
det hele. Projektet er et fantastisk eksempel på, hvordan vi sænker 
barrieren for at digitalisere. Både tids- og prismæssigt.

Carsten Ingerslev, kontorchef  i Erhvervsstyrelsen er primus  
motor bag integrationen af  F2 og blanketmotoren og virk.dk.

F2 & ERHVERVSSTYRELSEN

F2 er et produktionssystem.  
I 2016 blev F2 implementeret som 
ESDH-system i Erhvervsstyrelsen. 
I december 2016 indgik cBrain og 
Erhvervsstyrelsen en aftale om, at 
cBrain ydermere skulle levere et 
fagsystem til håndtering af  eksport-
ansøgninger. Fagsystemet er sat op i 
F2’s proceslag, der er konfigurerbart 
og dermed en standardkomponent. 
Gældende for det nye fagsystem er, 
at det integrerer til blanketmotoren 
og virk.dk
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News Release. March 9, 2017

CBRAIN CONTINUES INVESTING AND 
BUILDING ITS PRESENCE IN THE US
cBrain is very pleased to announce that 
Aaron Snow has joined cBrain North 
America as its Chief  Operating Officer 
(COO). cBrain helps government orga-
nizations transform into digital working 
environments, and Aaron brings a unique 
level of  experience within this field. As 
a former Presidential Innovation Fellow 
and 18F Executive Director, Aaron helped 
government agencies build and buy mod-
ern digital products and services. 

Following his position at 18F, Aaron 
worked at the White House where he was 
the founding Deputy Commissioner who 
helped create the Technology Trans-
formation Service (TTS) at the General 
Service Administration (GSA).

With Aaron joining cBrain, cBrain signifi-
cantly strengthens its international team 
and efforts to internationalize Denmark’s 
proven success at digital transformation.
In May 2016, Greg Godbout joined 
cBrain as co-founder and CEO of  cBrain 
North America. Greg was the first Exec-
utive Director at 18F and worked closely 
with Aaron. With Aaron now joining 
Greg at cBrain North America, cBrain 
has a very experienced management team 
in place in the US. “The mission is what 
attracted me most to cBrain,” says Aaron 
Snow. “cBrain is built on the belief  that 
democracies succeed when their govern-
ments and institutions are efficient and 
effective for and on behalf  of  the public. 
I’m particularly excited about helping 
smaller towns and counties that often 
don’t have access to the kind of  resources 
and digital expertise Washington is able to 
marshal.” 

“Having worked closely with Aaron at 
18F, I am thrilled that he has joined us 
at cBrain North America to continue the 
mission with public sector innovation and 
transformation,” said Greg Godbout, 
cBrain North America’s CEO.

News Release

Aaron Snow, former 18F Executive Director  
and Presidential Innovation Fellow,  
joins cBrain North America as COO

Aaron Snow, COO, cBrain North America

Har du lyst til at arbejde sammen med Aaron? 
cbrain.dk/om-os/karriere

Ny karriere?
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