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1.1 Om skriftet 

Dette skrift introducerer i kort form til en række forskellige procestyper som implementeringsforskningen 
har identificeret som centrale for planlægning og gennemførelse af implementering. Der er tale om i alt 
seks procestyper, som et samlet implementeringsforløb anbefales at bestå af. De præsenteres særskilt 
nedenfor. Skriftet baserer sig på publikationen ”Om implementering og potentialer i forskningsbaseret vi-
den om implementering” (Lund og Hansen, 2017, 2. udg.)1, hvori man kan orientere sig yderligere om skrif-
tets fundering i implementeringsforskningen. 
 

1.2 En generel og idealtypisk ramme 

Det skal indledningsvist betones, at der er tale om en generel ramme for arbejdet med implementering. 
Det vil sige, at der ikke tages afsæt i implementering af bestemte implementeringsgenstande - fx it-tek-
nologi, bekendtgørelser eller såkaldte evidensbaserede metoder. Der tages heller ikke afsæt i bestemte 
sektorer, brancher eller professionsområder - fx sundhedsområdet eller uddannelsessektoren. Derfor er 
den præsenterede ramme også primært tænkt som en overordnet tænkemodel til planlægning og gen-
nemførelse af implementering. Modellen kan forhåbentlig inspirere til systematik og eksplicitering af de 
forskellige elementer i implementering. I den konkrete og praktiske anvendelse af rammen på forskellige 
organisationsniveauer i forskellige sektorer vil der givetvis fremkomme nødvendige justeringer og priorite-
ringer af de forskellige procestyper. Ikke mindst fordi den beskrevne model også er at betragte som en 
idealtypiskmodel. Det vil sige en model, der udpeger ’best praxis’ uafhængigt af netop de konkrete betin-
gelser, formål og ressourcer m.m., som til hver en tid vil omforme den beskrevne model på særlige måder 
med særlige begrundelser. Tidsmæssigt vil det ideale samlede implementeringsforløb således strække sig 
over 5-7 år eller mere. Reelt vil det i mange tilfælde være vanskeligt for mange organisationer2 at prakti-
sere så langvarige implementeringsforløb, men måske den ideale påpegning af det tidsmæssige aspekt 
alligevel kan bidrage til en opmærksomhed på netop den tidsmæssige udstrækning, som et samlet imple-
menteringsforløb kan indebære. 
 

1.3 Seks delprocesser 

Rammen består som nævnt af i alt seks delprocesser i et samlet implementeringsforløb. Disse er: initie-
ring, beslutning, forudsætningsanalyser, kapacitetsopbygning, gennemførelsesprocesser og forankring. 
Inden den nærmere præsentation af de enkelte delprocesser skal to forhold fremhæves. For det første 
skal den her skitserede rækkefølge læses dynamisk. Det vil sige andre rækkefølge kan også lade sig gøre. 
For det andet kan de enkelte processer ikke skilles ad i praksis som isolerede enheder. Det vil sige, at de til 
en vis grad kan være integrerede og dermed foregå samtidigt. Disse to forhold uddybes i det følgende. 
 

1.3.1 Dynamiske delprocesser 

Listet op på ovenstående måde fremtræder processerne umiddelbart som på hinanden følgende delfaser i 
et samlet forløb. I den praktiske anvendelse af modellen vil man dog sagtens kunne forestille sig en anden 
rækkefølge. Man kan fx tænke sig, at en organisation har overvejelser om at indføre nye arbejdsgange eller 
ny IT-teknologi. Som et led i disse overvejelser gennemfører organisationen en analyse af de lokale forud-
sætninger for at disse arbejdsgange eller denne nye IT-teknologi kan indføres. Måske viser disse analyser 

                                                           
1 Link: https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/om-implementering--og-potentialer-i-forskningsbaseret-viden-om-implemen-

tering(c9d68dc4-c329-42bf-9e42-da9b92f02ffb).html 

2 I skriftet anvendes begrebet ’organisation’ bredt. En organisation kan være en hel sektor eller fx en kommunal forvaltning med tilhø-

rende institutioner fx skoler eller plejehjem. Det kan også være den enkelte skole eller fx en dagsinstitution og det kan være blot en 

afdeling i en sådan institution.   
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et meget stort gab mellem på den ene side organisationens eksisterende praksis og ressourcer og på den 
anden side de forudsætninger, der skal være til stede i organisationen for at de nye arbejdsgange eller den 
nye IT-teknologi kan komme i anvendelse i organisationen. Sådanne resultater af en forudsætningsana-
lyse kan føre til, at man end ikke går ind i initierende processer eller beslutningsprocesser. Man kan også 
forestille sig at gabet skønnes overkommeligt, hvorefter man iværksætter initierende og besluttende pro-
cesser. I så fald vil man kunne se et samlet implementeringsforløb, hvor man lægger ud med forudsæt-
ningsanalyser, som informerer de initierende og besluttende processer. Disse processer kan så følges op 
af kapacitetsopbygning, gennemførelsesprocesser og forankring. Med andre ord: I den konkrete situation 
må det afgøres, hvad der er den relevante rækkefølge i processerne samt hvorledes de enkelte delproces-
ser spiller sammen og informerer hinanden. Det kan yderligere tilføjes, at den generelle implementerings-
ramme overordnet har forankringens sigte, - at ’noget' så at sige ’bliver gjort’ i praksis -, hvorfor de enkelte 
delprocesser alle kan anskues som aspekter af forankring.  
 

1.3.2 Integrerede og overlappende processer 

De seks typer af processer kan således kun destilleres ud som særskilte processer på det analytiske og 
teoretiske plan. Til gengæld kan disse analytiske distinktioner kvalificere arbejdet med at planlægge og 
styre det samlede implementeringsforløb. I den praktiske gennemførelse af implementeringsprocesserne 
vil der være rig mulighed for overlap eller samtidighed mellem de forskellige processer. Fx vil man kunne 
se, at allerede i det øjeblik, at en organisation tager fat på nogle initierende processer, hvor man blot ser 
nærmere på en mulig implementeringsgenstand fx gennem en drøftelse på et temamøde eller lign., da vil 
der fx kunne finde en grad af kapacitetsopbygning sted, fordi nogle medarbejdere måske opnår ny viden. 
Man kan også forestille sig at de initierende processer indebærer en afprøvning af den nye potentielle im-
plementeringsgenstand for at kunne skaffe sig indblik i, hvad implementeringen kan indebære. I givet fald 
vil der være tale om en delvis gennemførelse eller afprøvning samtidig med og indtænkt i initieringen.  
Den generelle rammes dynamiske og procesintegrerede karakter er fremstillet i modelform nedenfor. Her 
indikerer de forbindende linjer i centrum, at de forskellige delprocesser både kan foregå ’samtidigt’ og i 
andre rækkefølger end blot ’uret rundt’. 
 

Model 1. Generel implementeringsramme 
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1.4 Om initierende processer 

De initierende processer er kendetegnet ved ’et første møde’ mellem på den ene side en organisation og 
på den anden side en implementeringsgenstand. Et ’møde’ som kan være foranlediget af både ydre og in-
dre initiativer i organisationen. Fx kan en organisation have identificeret én eller anden form for problem-
stilling i sin opgaveløsning, der skal løses eller forbedres. Problemet søges løst ved at ’kigge ud i omverden’ 
efter egnede metoder til løsning af det identificerede problem. I dette tilfælde kommer initiativet til de ini-
tierende processer så at sige indefra i organisationen. Det modsatte ydre afsæt for en initieringsproces 
finder man et eksempler på, hvis der fx er vedtaget en lovgivning, som organisationen uomgængeligt må 
forholde sig til. 
I de initierende processer kan organisationen være optaget af, at skaffe sig viden om implementerings-
genstanden - dens baggrund, formål mm. De initierende processer kan også tage karakter af drøftelser, 
diskussioner og analyser, hvor implementeringsgenstanden - dens virkning og formål mm. holdes op i for-
hold til lokale værdier, visioner og faglige tilgange og kriterier. Sådanne bearbejdende processer kan endvi-
dere føre frem til en omformning eller justering af implementeringsgenstanden, så den ’passer’ ind i den 
enkelte organisation. Endelig kan man også forestille sig, at den mulige implementeringsgenstand af for-
skellige grunde ender med at blive afvist af organisationen gennem disse initierende processer. 
Et initierende forløb kan fx rummer følgende elementer: 
 

 Indblik i baggrundsmateriale  
o - læsning af tekster om implementeringsgenstanden, vidensformidling fra ekspert, ekskur-

sion eller lign. 

 Analyser og faglige drøftelser 
o - processer, hvor medarbejdere og ledere og evt. andre interessenter analyserer og disku-

terer muligheder og begrænsninger ved implementeringsgenstanden 

 Afprøvninger 
o - der kan evt. afsættes tid til at implementeringsgenstanden eller dele af den ’afprøves’ i 

mindre forløb, som led i at organisationen tilegner sig yderligere viden om implemente-
ringsgenstanden 

 Omformning 
o - ovenstående initierende processer kan måske også give anledning til, at implemente-

ringsgenstanden bliver justeret til og fortolket ind i den konkrete organisation, så den får 
en lokal meningsfuld faglig og kontekstuel udformning 

 Samlet procesplan 
o - de initierende processer kan også bidrage til, at der bliver fremstillet en procesplan for 

det samlede implementeringsforløb. Procesplanen beskriver bla. hvem der gør hvad, hvor-
når i det samlede implementeringsforløb og om der evt. nedsættes implementeringsteam 
eller lign. En sådan procesplan sammen med den nu nærmere beskrevne og måske omfor-
mede implementeringsgenstand kan dermed danne grundlag for beslutningsprocesserne.  

 

1.5 Beslutningsprocesser 

Med mindre de initierende processer har ført frem til en afvisning af implementeringsgenstanden, kan der 
nu følges op med besluttende processer, der fx tages stilling til og besluttes hvilke(n) udgave(r) af imple-
menteringsgenstanden, der skal arbejdes videre med i de efterfølgende processer. De besluttende proces-
ser kan fx også forholde sig til forskellige bud på, hvorledes den videre proces skal se ud, kvalitetskriterier 
og mål for implementeringsforløbet. I spørgsmålet om hvorledes de besluttende processer skal tage sig 
ud, forholder man sig blandt andet til hvem der skal beslutte hvad, hvordan og hvornår? Sådanne proces-
ser vil naturligvis være stærkt afhængig af den enkelte organisations beslutnings- og kompetencestruktur. 
I kontinuummet mellem top-down- og buttom-up styrede organisationer vil beslutningsprocesser således 
kunne udfolde sig ganske forskelligt blandt andet også fordi, nogle implementeringsgenstande åbner 
mere op for lokal omformning end andre. Der er således ganske stor forskel på om der er tale om ekstern 
faglig inspiration i form af en faglig metode, der ønskes implementeret eller honorering af en eller anden 
form for lovkrav. Implementeringsforskningen peger på, at opmærksomhed på netop beslutningsproces-
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serne er helt afgørende for, hvorledes og hvorvidt de videre implementeringsprocesser lykkes3. Med hen-
blik på at være eksplicit på beslutningsprocesserne kan beslutningsprocesser blandt andet fremskrives 
med afsæt i følgende spørgsmål: 
 

 Hvad skal der besluttes om?  
o - implementeringsgenstandens form og implementeringsprocessernes forløb, herunder fx 

kvalitetskriterier for implementeringsforløbet og mål 

 Hvem skal være involveret i beslutningerne? 

 Hvordan skal disse aktører være involveret?  
o - gennem hvilke processer? 

 Hvor tages der hvilke beslutninger? 
o - fx i hvilke fora? 

 Hvornår? 
o - fx vist gennem en tidsplan 

 

1.6 Forudsætningsanalyser 

Forudsætningsanalyser bidrager til at skabe et konkret billede af, hvilke styrker og svagheder organisatio-
nen har i forhold til at implementere en given implementeringsgenstand. Alt efter hvilken implemente-
ringsgenstand der er tale om, vil disse styrker og svagheder variere lokalt. En central opgave som forud-
sætningsanalyserne løser bliver dermed at identificere sådan specifikke forudsætningsparametre. Der vil 
således være ganske store forskelle på hvilke ressourcer, kompetencer, arbejdsgange og fysiske forhold 
m.m. der fx er relevante at beskrive, når en organisation står overfor at implementere et IT-system sam-
menlignet med at den skal implementere en bestemt faglig metoder eller noget helt tredje. Det er således 
en opgave i sig selv for den enkelte organisation, at bestemme disse beskrivelsesparametre. Når disse er 
identificeret er der et grundlag for at gå videre med processer, der kan placere organisationen på de en-
kelte parametre fx på et kontinuum mellem høj og lav grad af forudsætning. Hver unik implementerings-
genstand vil med andre ord implicere en unik fremstilling af den konkrete organisation i form af dens sær-
lige landskab af forudsætninger.    
Som nævnt indledningsvist kan de enkelte delprocesser i en samlet implementeringsproces i høj grad in-
formere hinanden. Dette gælder ikke mindst arbejdet med forudsætningsanalyser. Her kan man fx fore-
stille sig, at den viden om organisationen som frembringes i forbindelse med forudsætningsanalyserne kan 
føre til, at man beslutter sig for at justere på implementeringsgenstanden. Måske viser forudsætningsana-
lyserne, at der er nogle helt grundlæggende kulturtræk eller ressourcer, fysiske rammer eller andre typer af 
forudsætninger, som kun meget vanskeligt lader sig ændre eller ikke ønskes ændret, så de passer til im-
plementeringsgenstanden. I et sådan tilfælde kan forudsætningsanalyserne således føre til at det i stedet 
er implementeringsgenstanden, der justeres i stedet for forudsætningerne i organisationen. Man kan na-
turligvis også forestille sig, at forudsætningsanalyserne fører til afvisning af implementeringsgenstanden. 
I analysen af en organisations forudsætninger kan der analytisk skelnes mellem specifikke og generelle 
forudsætninger for at indgå i implementeringsprocesser. De generelle forudsætninger kaldes også imple-
menteringskapacitet, 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 imøde-
komme eksterne krav og forventninger, mens andre fungerer på andre betingelser og vilkår i mødet med 
eksterne krav. Oliver (1991)4 peger fx på at organisationer kan være kompromissøgende, forsvarende eller 
manipulerende i forhold til eksterne krav, mens Nielsen (2008)5 blandt andet arbejder med kategorier som 

                                                           
3 Meyers, D.C., Durlak, J.A. og Wandersman, A. (2012). The Quality Implementation Framework: A 

Synthesis of Critical Steps in the Implementation Process. I American Journal of Community Psychology. 50:462-480. 
4 Oliver, C. (1991). Strategic Responses to Institutional Processes, Academy of Management, Review 16: 145-79 
5 Nielsen, S. W. (2008). Revitalisering af praktisk handlen i nyinstitutionel organisationsteori, Speciale, Institut for Statskundskab, KU 
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entreprenørship og dekobling. Man kan også tale om en form for generel organisatorisk ’parathed’ eller ”re-
adiness” (Wandersman, Chien & Katz, 2012)6 i forhold til implementering. Kapacitetsopbygningen, som 
beskrives nærmere nedenfor kan således i visse tilfælde både omfatte specifikke og generelle forudsæt-
ninger og i andre tilfælde blot mere specifikke forudsætninger, der knytter sig nært til en given implemen-
teringsgenstand. 
I gennemførelsen af forudsætningsanalyser kan der blandt andet tages afsæt i følgende: 
 

 Fastlæggelse af beskrivelsesparametre 
o Hvilke områder i organisationen er relevante at beskrive i forhold til den konkrete imple-

menteringsgenstand? 
o Hvordan ser den proces ud, som skal føre frem til identifikation af disse beskrivelsespara-

metre?  

 Styrker og svagheder? 
o Kriterierne, der skal anvendes til at vurdere, hvorvidt en organisation er ’stærk/svag’ på de 

identificerede parametre er ikke objektivt givne - så hvilke kriterier lægger man til grund 
og 

o Hvordan ser den proces ud, der fører frem til fastlæggelsen af disse kriterier? 

 Dataproduktioner 
o Når beskrivelsesparametrene er fastlagt kan man begynde at samle data, der kan beskrive 

organisationen ud fra de fastlagte parametre 
o Hvilke datakonstruktionsmetoder skal anvendes til dette og 
o Hvem skal gennemføre dem? 
o Hvor og hvornår? 

 Dataanalyser 
o Hvordan skal data analyseres? 
o Af hvem? 

 Formidling 
o Hvordan skal analyserne formidles til? 
o Hvorfor? 
o Af hvem?  
o Til hvem? 
o Hvor? 
o Hvornår? 

 
 

1.7 Kapacitetsopbygning 

Grundlaget for arbejdet med kapacitetsopbygningen7 er tæt knyttet til resultaterne af forudsætningsana-
lyserne. Forudsætningsanalyserne udpeger som beskrevet både de enkelte parametre og vurderer organi-
sationens aktuelle kapacitetsniveau på disse parametre og danner på denne måde afsættet for stillingta-
gen til, hvor der skal sættes ind med kapacitetsopbygning i organisationen. Er der fx tale om, at der skal 
tilføres økonomiske ressourcer fra interne og eller eksterne midler? Eller er der tale om behov for en eller 
anden form for kompetenceudvikling - og hvordan skal den i givet fald tage sig ud? I hvilken udstrækning 
kan kompetencebehovet fx dækkes via interne omrokkeringer eller videndeling? Måske sådanne interne 
muligheder skal suppleres med eksterne bidrag? Disse indledende overvejelser og beslutninger kan måske 
også indebære beslutninger, der drejer sig om prioriteringer af kapacitetsopbygningen. Måske har forud-
sætningsanalyserne peget på så omfattende behov, at der fx må lægges en plan for både kortsigtet og 
langsigtet kapacitetsopbygning. Kapacitetsopbygningen kan således kalde på nye typer af analyser og be-
slutninger. I arbejdet med kapacitetsopbygningen kan der blandt andet arbejdes ud for følgende: 
 

                                                           
6 Wandersman, A., Chien, V. H., & Katz, J. (2012). Toward an evidence-based system for innovation support (tools,) for implementing 

innovations with quality: Tools, training, technical assistance, quality assurance/quality improvement. American Journal of Commu-

nity Psychology, 50(3- 4), 445–459. 
7 Metz, A., Bartley, L., Ball, H., Wilson, D., Naoom, S., Redmond, P. (2015). Active Implementation Frameworks for Successful Service 

Delivery: Catawba County Child Wellbeing Project. Research on Social Work Practice, Vol. 25(4) 415-422. 
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 Valg og prioritering af indsatsfelter 

o Hvilke områder skal der kapacitetsopbygges på? 
o Hvorfor? 

 Plan for kapacitetsopbygningen 
o Hvornår skal hvad foregår? - kort/lang sigt? 
o Hvordan - interne strategier og ressourcemuligheder/eksterne bidrag? 

 Integration af prøvehandlinger 
o I mange tilfælde vil det være muligt at integrere afprøvninger (se gennemførelsesproces-

ser) af den valgte implementeringsgenstand som et led i kapacitetsopbygningen. Medar-
bejdere der ’øver sig’ på at bruge implementeringsgenstanden eller dele af den vil udvikle 
kompetencer.  

 Mål for og evaluering af kapacitetsopbygningen 
o Organisationen kan endvidere forhold sig til om der skal formuleres mål for kapacitetsop-

bygningen (hvor mange skal fx blive dygtigere til hvad på hvilket niveau?) og om der skal 
gennemføres evalueringer af kapacitetsopbygningen. Alternativ kan man forestille sig at 
organisationen blot beslutter sig for et tidspunkt for afslutningen af kapacitetsopbygnin-
gen. 

 

1.8 Gennemførelsesprocesser 

I denne delproces sættes der fokus på det at anvende implementeringsgenstanden helt konkret. Men 
selvom der er gået både initieringsprocesser, forudsætningsanalyser og kapacitetsopbygning forud - evt. 
indeholdende afprøvninger, så er det ikke forventeligt, at organisationen dermed uden videre blot kan an-
vende implementeringsgenstanden og at implementeringsforløbet dermed er slut. I disse gennemførel-
sesprocesser vil der stadig være brug for en læringsmæssig til gang til anvendelsen af implementerings-
genstanden. Man derfor også tale om at der gennemføres prøvehandlinger, som løbende evalueres med 
henblik på fx at rette implementeringsgenstanden til evt. kombineret med yderligere kapacitetsopbygning 
af én eller anden art, som afprøvningerne viser, at der er behov for. Det er tidligere nævnt, at tidsaspektet i 
det samlede implementeringsforløb er vigtig at holde sig for øje og det kan her tilføjes at den generelle 
implementeringsforskning peger på, at alene disse gennemførelsesprocesser almindeligvist tager mellem 
to og fire år. 
I den nærmere beskrivelse og fastlæggelse af hvordan gennemførelsesprocesserne skal foregå, kan man 
bla. forholde sig til følgende: 
 

 Hvem skal afprøve hvad - hvornår? 
o Der kan udformes en plan for afprøvningerne 

 Løbende vidensopsamling  
o Afprøvningerne vil givetvis frembringe ny viden om implementeringsgenstanden, nye 

kompetencer og ny viden om organisationen. Denne viden kan fastholdes på forskellig vis 
fx ved, at der føres logbøger, udfyldes skemaer eller optages videoer af afprøvningerne.  

 Løbende videndeling 
o De fastholdte erfaringer og den nye viden kan løbende deles med relevante aktører i og 

uden for organisationen - hvordan skal det foregå? 

 

1.9 Forankring 

Efterhånden som tilstrækkeligt mange medlemmer af organisationen kan anvende implementeringsgen-
standen på et tilstrækkeligt niveau og eventuelle hæmmende faktorer i organisationen er minimeret kan 
anvendelsen af implementeringsgenstanden overgå til at være en rutine, som ikke tildeles den særlige op-
mærksomhed, som er beskrevet ovenfor. Dette betyder dog ikke, at forankringsprocesser forstås og isole-
res som processer, ’der kommer til sidst’. På sin vis er tilgangen og afsættet den i den samlede implemen-
teringsramme, at alle delprocesser ses som bidragende til forankring. Forankringen er så at sige til stede i 
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alle de øvrige delprocesser afledt af rammens orientering mod netop ’at noget bliver gjort i praksis’ - det vil 
sige forankres.  Denne baggrundstænkning er et væsentligt baggrundstæppe for nedenstående eksempler 
på elementer i forankringsprocesserne: 
 

 Fastlæggelse af kriterier 
o Hvad skal være opnået for at implementeringsgenstanden kan betragtes som forankret? 
o Herunder formulering af en opskalleringsplan, der viser noget om, hvordan det udviklede 

nu skal gælde og anvendes og i hvilket omfang af hvem i organisationen? 

 
 Fortsat evaluering? 

o I hvilket omfang skal organisationen fortsat monitorere eller evaluere på anvendelsen af 
implementeringsgenstanden? 

 
 
 
 

 


