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Om implementering 

- og potentialer i forskningsbaseret viden om implementering 
 

Jens H. Lund og Steen Juul Hansen 

 

Indledning 

Dette notat om implementering henvender sig til en bred målgruppe herunder ledere på forskellige niveauer og i forskellige 

sektorer, praktikere og undervisere inden for en bred vifte af faglige felter samt konsulenter og andre, for hvem det at 

beskæftige sig med omsætning af forskningsviden, love og bekendtgørelser, koncepter, teknologier, metoder mm. i og til 

praksis er et væsentligt arbejdsfelt. Der er først og fremmest tale om en introduktion til viden fra et forskningsfelt, som er 

meget omfattende. Feltet kan også være svært at afgrænse, men vi har fokuseret på den del af forskningen, der placerer sig 

selv i implementeringsforskningen. Vi har udvalgt en række temaer, som vi betragter som centrale i en sådan introduktion. 

Hvert tema bliver kort præsenteret og de læsere, der ønsker at fordybe sig yderligere, bliver henvist til den bagvedliggende 

forskning. Introduktionen leder frem til præsentationen af en almen model for implementering. Modellen knytter sig ikke til 

bestemte faglige kontekster eller implementeringsgenstande ligesom den heller ikke adresserer et bestemt perspektiv fx 

ledelse, forvaltning eller praksis i en bestemt profession. Modellen giver med andre ord et alment forskningsbaseret bud på 

elementer, der kan beskrives nærmere i en implementeringsplan og er dermed en såkaldt handlemodel. Forholdet mellem 

kategorierne forudsætningsanalyser og kapacitetsopbygning i modellen beskrives mere dybdegående i forlængelse af 

præsentationen af den generelle model. 

Det første tema vi tager fat på, drejer sig om notatets hovedbegreb - implementering.  
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Et omstridt begreb  
- om implementeringens ontologiske grundlag 
 

Som fx fremhævet af Conradsen (2015:189-190) kalder arbejdet med implementering på ontologisk afklaring, idet 

begrebet implementering i sig selv umiddelbart konnoterer til simple lineære og reduktionistiske forståelser af, at en given 

implementeringsgenstand uforandret kan forflyttes fra én kontekst til en anden. Sådanne forståelser lader sig vanskeligt 

anvende i humanistiske og samfundsmæssige kontekster. Begrebskritikken finder man fx hos Larsen (2001), der med 

artiklen ”Implementering - det værste vrøvleord i mands minde” netop retter en skarp kritik mod disse implicitte 

begrænsede forståelser, der (kan) ligge(r) i begrebet implementering. Andre, der beskæftiger sig med 

implementeringsforskning, arbejder fx også på at udvikle begreber, der i højere grad indfanger genstandsfeltets mere 

komplekse konstitution. Røvik (2007; 2015) har blandt andet udviklet en såkaldt translationsteori om, hvorledes 

organisationer tilgår og oversætter forskellige former for ”organisationsopskrifter” (Røvik, 2015). Med begrebet ”translation” 

adresserer Røvik (2007) netop det forhold, at implementeringsgenstande såsom organisationskoncepter, metoder, 

bekendtgørelser, love og reformer, forskningsviden mm. gennemgår forandringsprocesser, når de indføres og anvendes i en 

konkret praksis. Hos Røvik ses disse forandringsprocesser som oversættelsesprocesser med inspiration fra lingvistikken. 

Man ser også begreber som ”enactment” (Weick, 1995), ”interpretation and translation” (Ball, m.fl. 2012), ”strukturelle 

koblinger” (Kneer og Nassehi, 1997) og ”omsætning” (Lund m.fl., 2016) anvendt. I nærværende skrift anvender vi 

hovedsageligt begrebet implementering, idet det er dette begreb, der i den internationale forskning anvendes som 

afgrænsning af det felt, der er i fokus og fordi vi dermed ikke anlægger en bestemt teoretisk tilgang til feltet. Begrebet 

søges dog anvendt og betydningstilskrevet på en måde, der korrelerer med den kompleksitet, som sociale og 

samfundsmæssige kontekster er kendetegnet ved.  
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Implementering og kompleksitet 
- om situationsbestemmelse 
 
Lineære og reduktionistiske forståelser af implementeringsprocesser er ikke adækvate, når genstandsfeltet er sociale 

processer. Sociale processer er komplekse og tager karakter af ”vilde problemer” (Krogstrup, 2011; Harmon og Mayer,1986; 

Rittel & Webber, 1973), hvilket blandt andet indebærer uforudsigelighed og emergens (Patton, 2011). Implementering i 

sociale sammenhænge handler ganske vist om, at ’noget’ - en implementeringsgenstand - søges forflyttet fra én kontekst 

til en anden. Men dette ’noget’ kan netop i sociale sammenhænge ikke betragtes som én fast og uforanderlig størrelse, når 

det søges omsat fra én kontekst til en anden. B. Zimmermann (i Patton, 2011) tilbyder en taksonomi, der kan anvendes, når 

kompleksitet søges nærmere indkredset. Hun taler om tre typer af situationsbeskrivelser: Simple, komplicerede og 

komplekse. I bestemmelsen af disse tre typer af situationer anvender hun to parametre: Det ene parameter handler om, 

hvorvidt situationen rummer stor enighed og forudsigelighed med hensyn mål. Det andet parameter handler om, hvorvidt 

der er konflikt om og flere perspektiver på, hvordan et givent problem skal løses, det vil sige midlerne eller 

fremgangsmåden. Hvis situationen har et entydigt mål og der er stor enighed om løsningsstrategierne, er der tale om et 

simpelt problemfelt. Zimmermann nævner her en bageopskrift som eksempel. Som eksempel på en kompliceret situation 

og opgave nævner hun det at sende en raket til månen. Her er der lav grad af usikkerhed eller uenighed om målet: raketten 

skal til månen. Men der er særdeles mange tekniske detaljer i problemløsningen, som implicerer høj grad af usikkerhed og 

derfor er der tale om en kompliceret situation. Hvis der både er høj grad af usikkerhed om problemløsningen og høj grad af 

konflikt om og mange mulige perspektiver på målet, er der tale om en kompleks situation. Her nævner Zimmermann 

opdragelsen af barnet som eksempel. Altså det pædagogiske praksisfelt. Zimmermanns taksonomi er uddybet i 

nedenstående tabel 1.  
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Tabel 1. Zimmermanns begreber: simple, komplicerede og komplekse situationer 

Frit efter Zimmermann i Patton, 2011. 

 

Simple situationer Komplicerede situationer Komplekse situationer 

At følge en opskrift At sende en raket til 

månen 

At opdrage et barn 

 

Opskriften er det centrale. 

Opskrifter er gennemtestede 

og enkle så det er sikret, at de 

kan gentages på samme 

måde hver gang. 

Der kræves ingen særlig 

ekspertise for at følge 

opskriften og en god opskrift 

giver det samme resultat hver 

gang. 

 

Her er det vigtigt med 

særdeles detaljerede 

protokoller og 

fremgangsmåder. Høj 

ekspertise på en række 

forskellige områder er 

nødvendige. 

At få sendt én raket af sted 

øger sandsynlighed for at den 

næste også kommer af sted - 

men der er ingen garanti. Der 

er stor enighed om målet: 

raketten skal til månen og 

retur, men meget kan gå galt i 

processen. 

 

Foreskrivende metoder har 

begrænset relevans - at have 

opdraget ét barn er ingen 

garanti for at det også lykkes 

med det næste. 

Alle børn er unikke og 

udviklinger varierer hos det 

enkelte barn og over tid og 

kontekst. 

Enkelt faktorer kan ikke 

udskilles. Endvidere stor 

potentiel uenighed om målet. 
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I arbejdet med en implementeringsplan kan det på denne baggrund udpeges som én af flere delprocesser, at de involverede 

parter i implementeringsopgaven går i dialog om og afklarer sig, hvorledes en given situation nærmere kan bestemmes. 

Denne bestemmelse har nemlig betydning for, hvorledes man grundlæggende forstår den proces, man selv på den ene eller 

anden måde er en del af, hvad enten man er politiker, forvaltningsleder, institutionsleder, pædagog, lærer eller 

repræsenterer en anden aktørgruppe. Situationsbestemmelsen har fx også betydning for, hvilke kriterier man vil anvende i 

en evaluering af implementeringsprocessen - mere om implementeringskvalitet følger længere fremme. 

Implementeringsprocesser, der baserer sig på henholdsvis simple, komplicerede eller komplekse situationsforståelser ser 

således ganske forskellige ud. I det følgende er implementering relateret til pædagogiske og sociale praksisfelter i bred 

forstand og afsættet er derfor, at der er tale om komplekse situationer. 

  

 

Definitioner af implementering 

I bestræbelserne på nærmere at indkredse implementeringsbegrebet og implementeringsforskningen som et særligt 

genstandsfelt peger Roland (2015:31) på, at der overordnet kan skelnes mellem ’interventionsviden’ og 

’implementeringsviden’. Interventionsviden omhandler et hvad - en ’genstandsviden’, mens implementeringsviden drejer sig 

om et hvordan? Interventionsviden kan fx være viden om en metode, som er rettet mod løsning af bestemte 

problemstillinger i praksis. Det kan også være resultater fra en evaluering - fx viden om studerendes frafald og det kan være 

empirisk og teoretisk forskningsviden om et givent felt fx børns sproglige udvikling og meget andet. Pointen i denne 

sammenhæng ér, at denne type viden og disse genstandstyper i sig selv ikke rummer viden om eller bud på, hvordan dette 

’noget’ kommer i spil i en given praksis. Her er det implementeringsforskningen byder sig til med viden. Man kan også sige 

det på den måde, at den samfundsmæssigt set store mængde og løbende produktion af interventionsviden samt de 

vedvarende reformer og lovændringer kalder på, at implementeringsforskningen så at sige ’kommer imellem’ 

interventionsviden og praksis. Tankegangen er illustreret i nedenstående model 1. Den stiplede linje mellem 
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interventionsviden og professionspraksis angiver den problematiske situation, der kan indtræde, når interventionsviden så 

at sige ’kobles direkte på praksis’. 

  

 

Model 1. Interventionsviden og implementeringsviden 

                                            

 

 

Inden for implementeringsforskningen findes der ikke en fælles definition på, hvad implementering er. Vi fortsætter derfor 

dette afsnit med kort at diskutere, hvad implementering er og på den baggrund nå frem til en definition på implementering, 

som er meningsfuld i nærværende sammenhæng. Implementering er ikke noget, der sker af sig selv. En politisk beslutning 
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om eksempelvis tidlig og forebyggende indsats på børne- og ungeområdet bliver ikke til virkelighed i praksis af sig selv. 

Implementering er en aktiv proces, der bevidst sigter mod at understøtte organisationer i deres implementeringsarbejde 

(Albers & Metz, 2015). Implementering i dette perspektiv handler om, at ’make it happen’ i modsætning til at ’letting it 

happen’.   Implementering handler om at omsætte ideer, teorier og planer til konkrete handlinger, om at oversætte og 

transformere viden til praksis. Implementering er et kompliceret og omfattende forskningsområde (Roland, 2015). 

Implementeringsforskningen har rødder i Innovationsforskning (diffusionsteori), forskning i policy-implementering og i 

forskning i forskningsanvendelse (Nilsen, 2015). Inden for implementeringsforskningen kan man skelne mellem:  

1) Teorier der forklarer sammenhænge mellem input og output/outcome. 

2) Modeller der beskriver selve implementeringsprocesser. Det kalder vi i denne sammenhæng for handlingsmodeller. 

Handlingsmodeller er bud på måder, hvorpå man kan planlægge og gennemføre implementeringsprocesser.  

3) Beskrivelser af de faktorer i organisationen, der har betydning for implementeringsprocessen. Det man i 

implementeringsforskningen kalder rammeværket eller determinantmodeller (Nilsen, 2015: 25). Det er handlingsmodellerne 

og determinantmodellerne, der er i fokus i denne fremstilling. De udgør en slags tjekliste over faktorer, man formoder har 

betydning for implementeringsprocessen. 

Man kan definere implementering på flere forskellige måder alt afhængig af hvilke elementer i implementeringsprocessen, 

man interesserer sig for. Selvom de forskellige definitioner har fællestræk, så mangler der en fælles præcis definition 

(Brodkin & Marston, 2013; Røvik, 2015a; Roland & Westergård, 2015). Da vi i nærværende skrift har fokus på handlings- og 

determinantmodeller har vi valgt Fixsens definition på implementering (Fixsen m.fl., 2015). Fixsen m.fl. (2005:5) definerer 

implementering som:”A specified set of activities designed to put into practice an activity or program of known 

dimensions”. Ifølge denne definition er implementeringsprocesser intentionelle og beskrevet i tilstrækkelige detaljer til at 

uafhængige observatører kan genkende og iagttage ”a specified set of activities”, som relaterer sig til 

implementeringsprocessen.  

Jf. ovenfor kan man skelne mellem aktiviteter, der vedrører selve interventionen (hvad der skal omsættes) og aktiviteter der 

vedrører implementeringen (hvordan det skal omsættes) og mellem resultatet af interventionen og resultater af 

implementeringen (Roland, 2015: 20). Denne skelnen mellem selve interventionen og implementeringen af interventionen 
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kan illustreres med et eksempel om søvn for beboere på psykiatriske bosteder. Man har udviklet en metode til at forbedre 

søvnen for beboerne på psykiatriske bosteder. Den udviklede metode er interventionen. Denne metode skal implementeres 

på alle psykiatriske bosteder i Danmark og man udarbejder derfor en detaljeret plan – ”a specified set of activities” – som 

skal sikre, at interventionen bliver en fast forankret praksis på de psykiatriske bosteder. Når implementeringsprocessen er 

gennemført, kan man evaluere på implementeringsprocessen. Man kan også evaluere om beboerne på bostederne har fået 

en bedre søvn som et resultat af indførelsen af den nye metode. I givet fald evaluerer man på kvaliteten i interventionen. 

Gode evalueringsresultater i forhold til implementeringsprocessen behøver ikke nødvendigvis at medføre gode 

evalueringsresultater af interventionen. Fortsætter man i dette spor med den særlige opmærksomhed rettet mod forskellen 

mellem implementeringsplaner og -resultater bliver det også relevant at forholde sig til spørgsmålet om kvalitet i 

implementeringsprocesserne. Dette uddybes i det følgende. 

 

 

Implementeringskvalitet 

Implementeringskvalitet er et centralt begreb i implementeringsforskningen. Det handler om at fastlægge kriterier for, hvad 

der kan betegnes som væsentligt og succesfuldt i relation til implementeringsarbejdet. Hos Meyers et al (2012) finder man 

denne definition:”To put an innovation into practice in such a way that it meets the necessary standards to achieve the 

innovation’s desired outcomes” (Meyers m.fl., 2012:465). Roland (2015:34-35) behandler også spørgsmålet om 

implementeringskvalitet og bestemmer det nærmere således: “Begrepet gir et bilde af forholdet mellom det som er 

planlagt i en endring, og det som faktisk er gjennomført i organisasjonen. Her vil det i pedagogiske sammenhenger normalt 

være en diskrepans, et avvik. Når dette avviket er stort, vil implementeringskvaliteten bli lav. I motsatt fall vil 

implementeringskvaliteten bli høy, når avviket er lite. God implementeringskvalitet er en forudtsetning for å kunne oppnå 

god effekt i endringsarbeidet”. Disse to definitioner på implementeringskvalitet retter til dels blikket to forskellige steder 

hen. Meyer et als definition retter blikket mod mål og formål med et givent implementeringstiltag, mens Rolands definition i 

højere grad orienterer sig mod selve implementeringsgenstanden og hvorvidt denne så at sige uforandret er ’installeret’ i 
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praksis. Lidt skarpt trukket op kan man sige, at mens det hos Meyer m.fl. er et spørgsmål om, hvorvidt hensigten med den 

nye praksis er det centrale, bliver det hos Roland snarere et spørgsmål om, hvorvidt implementeringsgenstanden gentages i 

praksis i overensstemmelse med forskrifterne for denne genstand. 

Endnu en variant af tilgange til implementeringskvalitet finder man hos Lund et al (2016). Lund et al anlægger en 

videnssociologisk optik på implementering og argumenterer for dels, at der både reelt og ideelt er tale om en 

multifacetteret vidensanvendelse, når eksternt pres (love, bekendtgørelser, evidensbaserede metoder mm) omsættes af 

skoler dels, at lærerprofessionens teoretiske og filosofisk baserede grundfagligheder bør have en central position i 

omsætnings- eller implementeringsprocesser, hvilket de tilsyneladende har svært ved at opnå i aktuel praksis. 

Implementeringskvalitet bliver således her til et spørgsmål om hvilke typer af viden, der bringes i spil i 

implementeringsprocessen og hvordan. Grundpræmissen i denne tilgang til implementering ér, at der under alle 

omstændigheder - intenderet eller ikke intenderet - vil foregå en omsætning og forandring af implementeringsgenstande i 

en implementeringsproces. Kvaliteten i disse processer sikres blandt andet ved, at grundfaglighederne, som tilhører et 

givent fagligt felt, er aktive og centrale i netop disse omsætningsprocesser. Lund et al har blandt andet udviklet en 

tænketeknologi, der tager sigte på fremme af disse tilgange til implementering i det konkrete arbejde på organisations- og 

teamniveau. Teknologien er gengivet i enkel form nedenfor og den kan blandt andet anvendes til at fastholde forskellige 

perspektiver på arbejdet med en konkret implementeringsgenstand. Når et team på en skole fx skal drøfte reformkravet om 

’bevægelse i undervisningen’ kan dette dagsordenspunkt behandles ud fra spørgsmålet om hvad man:  

 

a. ’skal’ - det vil sige, hvad siger lovteksten og hvordan tolker man dette? 

b. ’vil’ - det vil sige, hvordan kan kravet se ud, når det tolkes gennem skolens pædagogisk værdigrundlag og tolkninger af 

folkeskolens formålsparagraf? 

c. ’kan’ - det vil sige, hvilke typer af kapaciteter - kompetencer, strukturer, fysiske rammer, ressourcer mm. til stede og hvilke 

mangler evt.? 
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d. ’ved’ - det vil sige, hvilke lokale erfaringer kan der trækkes på, hvilken forskningsviden er relevant at inddrage og hvilket teoretisk 

og filosofisk grundlag, vil man lade være gældende i omsætningen af det pågældende krav? 

e. ’vil gøre’ - det vil sige, hvad er næste skridt i implementeringsprocessen? - det kunne fx være at tilvejebringe mere lokal viden 

eller indhente mere generel forskningsviden, som grundlag for at beslutte, hvordan man vil løse implementeringskravet. 

 

 

 

 

Model 3. Tænketeknologi for implementeringsdrøftelser på organisations- og teamniveau 

 

               For uddybning se Lund, et al 2016.  

 

 



12 
 

 

Præsentation af en generel handlemodel 

Som afslutning på dette skrift med introduktioner til elementer i implementeringsforskningen præsenterer vi en såkaldt 

handlingsmodel. Det vil sige en model, som angiver en række områder, som implementeringsforskningen peger på, har stor 

betydning for implementeringsprocesserne. Modellen er udviklet med stor inspiration fra dels Fixsen et als tværgående 

studier (2005), dels Meyer et als såkaldte QIF model. Vi præsenterer kort resultaterne fra disse to studier som optakt til 

præsentation af vores sammenskrivning af dem. 

 

Resultater af implementeringsforskningen v. Fixsen et al 

Ifølge Fixsen et al (2005) har det stor betydning for implementeringen, at implementeringsstrategier er multisystemiske og 

består af koordinerede ændringer på følgende niveauer: system-, organisation-, program- og praksisniveauet.  

Implementering er endvidere ifølge Fixsen et als studier tilsyneladende mest succesfuld når:   

- Praktikere indgår i kompetenceforløb og coaching 

- Organisationer stiller den nødvendige infrastruktur til rådighed 

- Når brugerne er involverede i processen 

- Når den offentlige forvaltning (stat, region, kommune) skaber et rummeligt miljø for implementeringen. 

På basis af ca. 2000 litteraturstudier har Fixsen et al endvidere udviklet en model for en ideal implementeringsproces. 

Deres model identificerer seks forskellige faser i implementeringsprocessen. Fixsen påpeger, at implementeringsprocessen 

er en kompliceret proces, der tager tid og at faserne går over i hinanden og udfolder sig dynamisk. 

Implementeringsprocessen er ikke en engangshændelse, der kan overstås i en fart. Der er generelt en tendens til at 

undervurdere de krav, der stilles til en implementering og dermed også til implementeringens varighed (Albers & Metz, 

2015).   
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Model 4: Faser i implementeringsprocessen v. Fixsen et al 

                        

 

 

 

Resultater af implementeringsforskningen v. Meyer et al 

Meyer et al har på tilsvarende vis som Fixsen et al udviklet en handlemodel på basis af litteraturstudier. Modellen er udviklet 

i 2012 på basis af 1945 studier om implementering. Modellen inddeler implementeringsprocessen i fire faser: 

1) Initiering  

2) Forberedende implementeringsstruktur 

3) Struktur for implementeringsarbejdet  

4) Forbedringer for fremtiden.  

De to første faser i modellen ligger før selve implementeringsarbejdet sættes i gang og det er ensbetydende med, at 

forberedelsen af implementeringen anses for kritisk vigtig i denne model.  
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Model 5. Meyer et als model for implementeringsprocessen 

 

 

 

Kilde: Oversættelse af Meyer et al model (2012) 

 

 

•Implementeringsfase
•teknisk assistance og 
vejledning

•monitorering og 
evaluering

•støttesystemer

•Forbedringer for 
fremtiden
•læring af erfaring

•Strukturen i 
implementeringsplanen
•etablere 
implementeringsteam

•implementeringsplan

•Selvevalueringsstrategier
•vurdering af behov og 
ressourcer 

•vurdering af fit
•vurdering af kapacitet og 
parathed

•Beslutning om adoption
•Beslutningsprocessen

•Kapacitetsopbygning
•innivationsklima
• rekruttering
• organisatorisk kapacitet
•før-inovations 
medarbejdertræning

Fase 1: Fase 2: 

Fase 3:Fase 4:
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De seks vigtigste trin i implementeringsprocessen ifølge Meyer (2012) er angivet nedenfor. Procentsatserne henviser til, 

hvor stor en del af studierne, der peger på denne faktor som væsentlig. 

- Monitorering og procesevaluering (96%) 

- Eksplicit tilsagn fra centrale interessenter og dannelse af et støttende organisatorisk klima (92%) 

- Effektiv før-innovations medarbejdertræning (88%) 

- Teknisk assistance/coaching (80%) 

- Støttende feedback mekanismer (72%) 

- Etablere implementeringsteam (68%) 

Meyers og Fixsens modeller er udformet med et forskelligt antal faser med forskellige trin, men modellerne er alligevel 

relativt overlappende. Som nævnt har disse to modeller samt øvrig litteratur på området dannet baggrund for 

konstruktionen af en model, hvor disse inspirationer er sammentænkt. Modellen præsenteres i det følgende. 

 

 

Generel handlemodel for implementering 

I det følgende præsenterer vi en model, som med afsæt i en tværgående læsning af implementeringsforskningen udpeger 

en række beskrivelsesfelter i en implementeringsproces - et såkaldt flowchart for en implementeringsproces. 

Beskrivelsesfelterne fremstår som ’faser’ i modellen, men dobbeltpilene øverst i modellen indikerer, dels at 

implementeringsprocesser i praksis ikke følger et sådan lineært udviklingsforløb, dels at det heller ikke er et ideal, at 

forløbene følger disse faser i den angivne rækkefølge. Pointen består snarere i, at implementeringsaktiviteterne både i 

projektplanlægningen og -gennemførelsen adresserer disse seks beskrivelsesområder. Under hver af de seks 

beskrivelsesområder er der angivet en kort uddybning af, hvad det enkelte beskrivelsesfelt blandt andet kan indeholde. Den 

nederste linje i modellen angiver, hvordan viden på forskellig vis indgår i de forskellige dele af den samlede proces. Der 

trækkes her på et multifacetteret vidensbegreb, hvor viden overordnet kan tage karakter af såvel, empirisk som teoretisk 



16 
 

generel/global viden, lokal kontekstbunden ’empirisk’ viden, samt grundfaglig viden, som består af den eller de involverede 

professioners vidensmæssige grundlag blandt andet erhvervet gennem uddannelse og som tager karakter af teoretisk og 

filosofisk viden - for uddybning se Lund et al, 2016. 

Nedenstående flowchart er særskilt uddybet i skriftet Lund, 2018. 
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Model 6. Beskrivelseselementer i et flowchart for en implementeringsproces 
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Forudsætningsanalyser, kapacitetsopbygning og implementeringskapacitet 

Som tidligere nævnt peger implementeringsforskningen (Meyer et al, 2012) blandt andet på beslutningsaspektet som en 

særdeles vigtig faktor i forhold til implementeringsforløbet. Inddragelse og deltagelse af de centrale aktørgrupper i 

beslutningsprocesser i et givet implementeringsforløb kan styrke såvel de demokratiske, vidensmæssige, etiske og 

kvalitetsmæssige aspekter i implementeringsforløbet. I det følgende retter vi opmærksomheden mod et andet element i 

implementeringsprocessen, som vi mener både er væsentlig men også ofte overset. Det handler om forudsætningsanalyser. 

For at en given implementeringsgenstand overhovedet kan komme til at spille sammen med et givet praksisfelt, må de 

nødvendige forudsætninger være til stede i feltet. I det omfang der er ’gab’ mellem disse forudsætninger i praksisfeltet og 

’implementeringsgenstanden’ kalder processen på kapacitetsopbygning. Forudsætningsanalyser og kapacitetsopbygning 

er således to nært forbundne aspekter af en implementeringsproces. 

For at kunne foretage forudsætningsanalyser, må der være udpeget en række parametre eller særlige 

forudsætningsområder, som en given implementeringsgenstand ’kalder på’ i praksisfeltet. Et helt banalt eksempel kan være 

digitalisering på skoler og IT i undervisningen og samarbejdet med forældre.  Implementering af diverse IT-platforme i 

skolen forudsætter blandt meget andet tilstedeværelse af computere i skolen. Èt af mange forudsætningsområder, der 

derfor skal beskrives i dette tilfælde for at kunne bestemme et eventuelt gab mellem implementeringsgenstand og 

forudsætninger, er således antal computere og tilgængeligheden til disse computere. Kapacitetsopbygningen kunne i dette 

tilfælde bestå i at tilvejebringe flere computere, men det kunne også bestå i at ændre på arbejdsgange så tilgængeligheden 

øges, eller det kunne bestå i at ændre på den fælles forståelse af ’implementeringsgenstanden’ og tilpasse forventninger og 

krav til, hvor meget digitalisering der skal finde sted. Man kan i denne forstand anlægge et dynamisk perspektiv på 

forholdet mellem implementeringsgenstand og forudsætninger. I en radikal udgave kan man forestille sig, at man ændrer på 

implementeringsgenstanden i en sådan grad, at den passer til de allerede eksisterende forudsætninger og at 

implementeringsprocessen derfor ikke indebærer egentlig kapacitetsopbygning.  

I analysen af et praksisfelts eller en organisations forudsætninger kan der analytisk skelnes mellem specifikke og generelle 

forudsætninger for at indgå i implementeringsprocesser. De generelle forudsætninger kaldes også 
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implementeringskapacitet, hvilket henviser til organisationers mere generelle måder at møde og forvalte ydre krav og 

udviklinger på. Nogle organisationer kan både kulturelt, strukturelt og ressourcemæssigt mm. have et mere permanent 

grundlag og betingelser for at være stærkt orienteret mod at honorere og imødekomme eksterne krav og forventninger, 

mens andre fungerer på andre betingelser og vilkår i mødet med eksterne krav. Oliver (1991) peger fx på at organisationer 

kan være kompromissøgende, forsvarende eller manipulerende i forhold til eksterne krav, mens Nielsen (2008) blandt andet 

arbejder med kategorier som entreprenørship og dekobling. Man kan også tale om en form for generel organisatorisk 

’parathed’ eller ”readiness” (Wandersman, Chien & Katz, 2012) i forhold til implementering. Kapacitetsopbygningen kan 

således i visse tilfælde både omfatte specifikke og generelle forudsætninger og i andre tilfælde blot mere specifikke 

forudsætninger, der knytter sig nært til en given implementeringsgenstand. 

Tankegangen vedrørende forholdet mellem generel implementeringskapacitet, forudsætningsanalyser og 

kapacitetsopbygninger er illustreret i nedenstående model.  
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Model 7. Forudsætningsanalyser og kapacitetsopbygning 
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