
Workshop 1 Fra FAX til STRAKS 
 
Nøgleord: Ejerskab, organisation, psykologi 
 
Baggrund: 
Der skal oprettes 80 servicecentre i Grønland, således at alle borgere, uanset hvor 
de bor, skal kunne få en straksafklaring, når de henvender sig til det offentlige. 
Straksafklaringen skal være både i forhold til kommunalt relaterede spørgsmål og 
Selvstyre relaterede spørgsmål. 
 
Servicecentrene skal bemandes af Servicemedarbejdere, der gennem betjening af 
Serviceportalen, skal svare på borgernes spørgsmål. 
 
Det psykologiske aspekt: 
For os, der arbejder på projektet til hverdag, rummer Projekt Bedre Borgerservice 
en endeløs række af fordele, f.eks.:  

• Én adgang til hele det offentlige system, hvad enten det er kommunerne 
eller Selvstyret 

• Bedre service til borgerne 
• Effektivisering af den offentlige sektor; ’beskytte’ belastede sagsbehandlere 

mod henvendelser, der kan straksafklares af Servicemedarbejdere, hvorved 
sagsbehandlere får mere tid til egentlig sagsbehandling 

 
Men alle gode intentioner til trods, er det en almen menneskelig mekanisme, at 
have modstand mod forandring. Derfor: 
 
 

                

Fra fax til straks
- forventninger og forhindringer

Hvordan imødekommer vi en naturlig 
modstand mod forandring på
medarbejderniveau?

Hvordan sikrer vi, at et ubesvaret 
borgerspørgsmål bliver til en
skrevet artikel på Serviceportalen?
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Step 1 Brainstorm & strukturering:  
 

• Frygt for nye arbejdsopgaver – frygt for om man kan magte det nye 
• Frygt for at miste arbejdsopgaver – modstand mod at lære fra sig 
• Frygt for ny teknologi 
• Frygt for nye roller 
• Frygt for at miste prestige 
• Frygt for at miste identitet 
• Frygt for at miste job 

 
 
Byer vs. Bygder: Sårbarhed – alene – usikker 
 
 

• Manglende tillid ledelse og medarbejdere imellem 
• Manglende information 
• Manglende trivsel 

 
 
”Det fungerer jo alligevel ikke” – ”Hvorfor nu det?” 
 
Lav-prestige at arbejde som servicemedarbejder 
 
Sproglige udfordringer 
 
 
Modstand på ledelsesniveau – statustab, ny ledelse 

• Fra myndighedsledelse til serviceledelse 
• Kommunikationsforpligtelse 
• Positivt forbillede 

 
 
”Hvem kan man støtte sig til i en forandringsproces?” 
 
 
De tekniske udfordringer, på 2 niveauer  

• Teknik, forskellige forbindelser 
• Kunnen, færdigheder 
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Step 2 Prioritering:  
 
Udfordring 1:  
 

Der er ingen presti ge i at arbejde i Serv iceskranken 
 
Mulige løsninger:  

• Oplysningskampagne 
• Servicemedarbejdere er nøglepersoner 
• Løntillæg 
• ”Uniform” 
• Intern turnus – alle i Serviceskranken – evt. som del af elevuddannelse 
• Uddannelse og opkvalificering 
• Fysisk indretning 
• Domino-effekt – succeser avler succeser og motiverer 
• Medbestemmelse  
• Tryghed i at vide hvad jeg gør når teknikken står af 

 
 
 
 
Udfordring 2: 
 
 Frygt for nye opgav er – frygt for at bli ve overflødig 
 
Mulige løsninger: 

• Ledelse: kommunikation, kommunikation, kommunikation 
• Målet er ikke at spare medarbejdere væk, men at yde bedre service til 

borgerne 
• Systemet skal yde tryghed – det er til enhver tid opdaterede og korrekte 

artikler, der er på portal(erne) 
• Træning – übung macht meister 
• Service er ikke kun rigtige svar, det er også et smil og ”Et øjeblik, så 

undersøger jeg det lige…” 
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