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”IT i praksis har indfundet sig som et helt centralt redskab
inden for it-ledelse i Danmark. For mig har den flere facetter,
eksempelvis er den retningsgivende for centrale elementer,
der rører sig i lignende organisationer i Danmark. Dette er
med til at sikre fokus for it-ledelsen, men giver også et godt
pejlemærke for, hvad der rører sig i den generelle CxOledelse – derfor kan man med fordel tage udgangspunkt i
indholdet, eksempelvis når man skaber sin storytelling over
for ledelsen. Ligeledes er IT i praksis oplagt at anvende til
benchmarking inden for de afdækkede områder. Således har
man som CIO et landespecifikt benchmark at referere til.”

®

CIO / Vice President Morten Gade Christensen, Energinet.dk, Årets CIO 2016

®

”IT i praksis giver et værdifuldt indblik i danske virksom
heders tilgang til og adaption af digitale teknologier og
tilhørende forretningsunderstøttelse. Det er min oplevelse,
at den underliggende spørgeramme altid afspejler aktuelle
emner, og at man dermed løbende har mulighed for at få
’fingeren på pulsen’ i forhold til de firmaer, vi sammenligner
os med. Denne benchmark er med til at skærpe vores
fokus og rette vores opmærksomhed mod emner, som vi
måske ikke selv i tilstrækkelig grad har adresseret. Gennem
årene er IT i praksis blevet mere og mere fokuseret på
it som en integreret del af forretningen. Dermed er det
også blevet lettere at bruge resultater fra publikationen
i argumentationen over for kollegaer rundt om i vores
virksomhed.”

®

Group CIO og Head of Falck IT Torben Ruberg, Falck, Årets CIO 2015

®

”IT i praksis sætter klart fokus på mange af de væsentlige
it-ledelsesmæssige problemstillinger, vi arbejder aktivt med
i COWI, og som jeg jævnligt diskuterer med ligesindede.
Specielt det, at rapporten bredt afdækker de ledelses
mæssige holdninger og forskelle hos både forretnings- og
it-ledelsen, giver et godt bidrag til at illustrere den ambitiøse
opgave det er at få etableret en samlet og fuldt integreret
digital forretningsstrategi; noget som ligger mig meget på
sinde og som jeg er sikker på vil give os store fremadrettede
forretningsfordele. IT i praksis er en god kilde til indsigt i,
hvordan andre større danske virksomheder arbejder med de
samme ledelsesmæssige problemstillinger som os.”

®

CIO og Senior Vice President Claus Hagen Nielsen, Group IT, COWI, Årets CIO
2014

®

”IT i praksis bliver hvert år læst og diskuteret af it-ledelsen i
Grundfos. It er i Grundfos en kompetent kollega, der bidrager
til udviklingen af processer, produkter og services for vores
kunder. Vi bruger IT i praksis til inspiration i vores udvikling
og til at udfordre hinanden på vores forskellige områder. IT i
praksis bliver parallelt, sammen med andre input, anvendt
i vores løbende arbejde med at identificere trends og
muligheder, der skaber ny værdi for Grundfos.”

®

®

CIO Jens Hartmann, Grundfos, Årets CIO 2013
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FORORD
Velkommen til IT i praksis® 2016.
For 21. år i træk tager IT i praksis® pulsen på danske private og offentlige virksomheders udbytte og
udfordringer ved anvendelsen af informationsteknologi. På de følgende sider vil du finde faglig inspiration til, hvordan private og offentlige virksomheder arbejder med it og digitalisering. Ud over den
danske version udkommer IT i praksis® også i en engelsksproget udgave, der fokuserer på den private sektor.
It og digitalisering er en central del af private såvel som offentlige virksomheders forretning. Det er
efterhånden længe siden, at det at skabe værdi ud fra teknologi var op til CIO’en alene. It og digitalisering er ikke længere kun et effektiviseringshåndtag, men skal i højere grad anvendes til at opnå
forretningens strategiske mål. Det betyder, at it og digitalisering skal tænkes ind i strategien fra start
i stedet for at se it-organisationen som adskilt fra forretningen. Det medfører også, at forretningen og
it-organisationen skal se hinanden som kompetente kollegaer, der i fællesskab sikrer, at forretningen
arbejder hen imod strategien. Ved at tage udgangspunkt i best practice i danske virksomheder og
præsentere løsninger og metoder giver IT i praksis® input, der kan facilitere dialogen mellem topledelsen og it-ledelsen og skabe forståelse i organisationen af it’s betydning og rækkevidde.
Også i den offentlige sektor er fokus på effektiviseringsgevinster ved at være under pres. Borgerne
forventer mere af de digitale brugeroplevelser. De skal skabe værdi og ramme i øjenhøjde. Servicedesign er et nøgleområde. Men digitaliseringen vil også i stigende grad blive et nationalt redskab til at
konkurrere om indtjening, arbejdspladser og velstand. Danmark har alle muligheder for at udnytte
digitaliseringens komparative muligheder. Høj teknologipenetration, højt kompetenceniveau, velordnede offentlige data, udbygget infrastruktur samt ikke mindst en lav magtdistance, som er kilden til
at udfordre status quo. Det skal nu bringes i spil på en måde, så hele samfundet bliver vinder.
Undersøgelsen er gennemført af Rambøll Management Consulting i samarbejde med DANSK IT. Rambøll Management Consulting bærer hele ansvaret for spørgeskemaernes udformning, gennemførelse
af undersøgelsen og rapportens analyser og konklusioner. DANSK IT arrangerer i løbet af året et stort
antal konferencer, kurser mv. inden for de områder og udfordringer, som afdækkes i IT i praksis®. De
aktuelle arrangementer fremgår af www.dit.dk. Vi modtager gerne feedback vedrørende IT i praksis®. Input er værdifuldt i vores arbejde med at udvikle såvel metode- og datagrundlag bag undersøgelsen som selve rapporten. Synspunkter, kommentarer og gode ideer til brug i det fremadrettede
arbejde er altid meget velkomne. En række toneangivende virksomheder udgør IT i praksis® Advisory
Board, som har bidraget til udformningen af undersøgelsens spørgeramme og til udvælgelse af aktuelle temaer i analysen. Der skal derfor rettes en stor tak medlemmerne i vores Advisory Board for gode ideer samt værdifuld og konstruktiv kritik. Sidst, men ikke mindst en meget stor tak til private og
offentlige topledere samt deres it-direktører, it-chefer og digitaliseringschefer, som hvert år bidrager
med deres viden og erfaring ved at indgive data til IT i praksis®. Kun herigennem er det muligt at
gennemføre denne analyse og dermed sprede viden om strategisk udvikling af it i praksis.
Skulle du efter at have læst IT i praksis® 2016 ønske at få en uddybende kommentar til temaer eller
strategiske udfordringer, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi bidrager gerne med konkrete
forslag til, hvordan rapporten kan bringes i anvendelse som et værktøj til evaluering af virksomhedens forretningsmæssige it-anvendelse og identifikation af potentialer og indsatsområder.
God læselyst.

Steen Christensen
Director
Business Technology, Rambøll Management Consulting
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I år forventer 74 pct. af CEO’erne,
at deres virksomhed inden for tre
år vil have digitalisering som et
integreret element i forretningsstrategien.
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STRATEGISKE
UDFORDRINGER
De strategiske udfordringer i dette års IT i praksis® fremhæver markante problematikker, der i den
kommende tid vil være på dagsordenen i virksomhederne.
Digitaliseringens strategiske betydning for virksomhederne vokser fortsat, og virksomhedens evne til
at håndtere udfordringer og realisere potentialer ved anvendelsen af it bliver stadig vigtigere. Ledelse
og styring af virksomhedens it-anvendelse er derfor vital for virksomhedens konkurrenceevne. Derfor
er det vigtigt, at topledelsen løbende forholder sig kritisk til virksomhedens it-strategiske situation og
de muligheder og udfordringer, den skaber.
Enhver virksomhed er unik. Faktorer som marked, teknologi, produkter, kompetencer, økonomi etc.
spiller ind og betyder, at virksomhederne har forskellige vilkår og dermed står over for forskellige muligheder og udfordringer. Det vil derfor også være forskellige udfordringer, den enkelte virksomhed
møder.
Dette års IT i praksis® vil på de følgende sider fremhæve de strategiske udfordringer, der i år er særlig relevante:
 Byg digitalisering ind i virksomhedens forretningsstrategi
 Hold fast i Smart City-gevinsterne
 IT service management bør omfatte serviceintegrations- og service delivery-kapabiliteter
 Sæt fokus på menneskerne og få succes med projektgennemførelse
 Operationel compliance implementering
 Likeability er en vigtig performance-driver i forhold til digitaliseringsindsatser og rækker længere end det
Du kan hente yderligere inspiration til strategisk udvikling af din virksomhed og organisations digitaliseringspraksis ved at besøge de strategiske udfordringer fra tidligere års udgaver af IT i praksis® her:
www.it-i-praksis.dk.
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BYG DIGITALISERING IND I VIRKSOMHEDENS
FORRETNINGSSTRATEGI
EKSTERN ANALYSE
•

Digitalisering

•

Megatrends

•

Markedsmodeller og
essentielle markedsdrivere

•

Købsmønstre hos kunder

•

Konkurrencemæssige miljø

INTERN ANALYSE
•

Kapabilitetsstyrker og
–svagheder

•

Vurdering af markedsposition
og værditilbud

•

Udvikling af indtægts- og
profitabilitetsvurdering

STRATEGISK PLAN

MÅL

Factbook

Fokus på
digitalt
forbedret
effektivitet

Fokus på
digitale
produkter
og services

Produkt-/
serviceudbud

• KPI’er
Geografisk
fokus

Fokus på
digitale
kunderelationer

Sektorer
og klienter

• Nøgleinitiativer
• Essentielle
drivere

Digitalisering er en game changer, der for mange fundamentalt forandrer virksomhederne
og deres markeder. Den konstante udvikling af nye digitale muligheder som sociale- og
mobile teknologier, cloud-baserede løsninger, værktøjer til dataanalyse og udvikling af robotter gør, at digitalisering ikke kun kan ses som understøttende for virksomheden. Virksomhedens forretningsstrategiske retning og mål skal udvikles i en sammenhæng, hvor det
på linje med andre strategiske områder er tydeligt, hvilken betydning digitaliseringen har,
hvad den kan forandre, og hvad det kræver, for at virksomheden kan udnytte digitaliseringens muligheder.
IT i praksis® har gennem de seneste år vist, at stadig flere CEO’er forventer, at virksomhedens forretningsstrategi direkte skal inddrage digitaliseringens betydning og fastlægge virksomhedens digitale
ambitioner sammen med de øvrige forretningsstrategiske målsætninger. I år forventer 74 pct. af
CEO’erne, at deres virksomhed inden for tre år vil have digitalisering som et integreret element i forretningsstrategien. For at håndtere digitalisering kræver det, at rammen for virksomhedens strategi
og strategiproces udvikles, så det sikres, at de rette valg træffes.
Alternativet til at lade digitalisering indgå eksplicit i forretningsstrategien er at udarbejde en selvstændig digital strategi, der understøtter forretningsstrategien. Hvordan dette gøres, har Rambøll beskrevet i de to tidligere års udgaver af IT i praksis®. En separat digital strategi er første skridt på vejen til at sikre en fælles og strategisk forankret udvikling af virksomhedens udnyttelse af de digitale
muligheder. Ved først at adressere digitaliseringen, når de overordnede mål allerede er fastlagt, begrænser virksomheden sin mulighed for at adressere de muligheder såvel som trusler, digitalisering
skaber for virksomheden og dens marked.
Strategiprocessen indledes med en analysefase, hvor virksomhedens interne og eksterne forhold analyseres. I den sammenhæng er det afgørende at vurdere den betydning, digitalisering har for virksomhedens marked, både i forhold til muligheden for at udvikle nye produkter og services, styrke relationen til kunderne og øge virksomhedens effektivitet. På baggrund af analysefasen udarbejdes en
factbook, som præcis opsummerer virksomhedens position på det aktuelle marked og de muligheder,
som ses ud fra de samlede konklusioner for markedsudviklingen. Her tydeliggøres den vurderede effekt af digitalisering på virksomhedens forretning med beskrivelse af, hvilke muligheder virksomheden har for at udvide eller forsvare eksisterende forretning via digitalisering.
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Market 1

Market 2

Market 3

Market 4

Market 5

New Market 1
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Service 1
Service 2
Service 3
Service 4
Service 5
Service 6
New service 1
New service 2
Scenarie A: New service 1
repræsenterer en mulig ny type af
service for virksomheden. Den kan
erstatte Service 2, som forventes at
være forældet på grund af nye digitale
services.

Scenarie B: New Market 1 kan nås via
nye digitale services.

På baggrund af analysen fastlægges virksomhedens strategiske mål. Ved at indarbejde digitalisering
skal virksomheden – samtidig med at fastlægge retning for de typiske strategiske målområder: Hvilke
markeder, kunder og serviceområder der skal satses på – definere sin tilgang til markedet med afsæt
i, hvordan digitalisering kan skabe størst værdi for virksomheden, og hvilke krav og konsekvenser de
strategiske valg har.
Virksomheden kan overordnet anvende digitalisering til at udvikle og styrke virksomheden på tre områder: nye produkter, stærkere relationer og højere effektivitet. At anvende digitalisering til fortsat
effektivisering er et vilkår for alle virksomheder og noget, som alle gør. Det styrker løbende konkurrenceevnen, men giver ingen differentiering i markedet. Derfor vil den altid være et vigtigt element i
strategien uden at være den afgørende brik.
Fokusering på digitalt styrkede kunderelationer udnytter digitalisering til at gøre virksomheden mere
synlig og mere relevant for kunden ved at supplere virksomhedens eksisterende produkter eller services med digitale løsninger, der bidrager til en bedre kundeoplevelse. Derudover ved at virksomheden bliver bedre til at anvende viden om kunderne for at kunne tilbyde den rette service. Eksempelvis
et forsikringsselskab der bliver bedre til at analysere og anvende statistiske data til at udvikle nye
specialiserede forsikringstilbud. Styrkede relationer vil typisk forstærke den eksisterende forretning
og dermed bidrage til vækst inden for allerede etablerede forretningsområder.
Fokusering på udvikling af digitale produkter og services er ikke blot et add-on til virksomhedens eksisterende arbejde. Nye digitale produkter kræver, at der skal opbygges en helt ny forretningsmodel
for nogle dele af virksomheden, fordi digitale services og produkter ændrer positionen og betalingsmodeller i markedet og kannibaliserer på virksomhedens eksisterende forretningsmodeller. Eksempelvis ved at skifte fra at sælge enkelte produkter til at levere komplette services, fx at gå fra at sælge cykler og biler til at levere mobilitet til kunderne som en service, der findes på smartphonen.
Ved at udvikle virksomhedens valg på de digitale områder sammen med fastlæggelse af, hvilke markeder, kunder og serviceområder virksomheden ønsker at satse på, skabes den nødvendige sammenhæng mellem virksomhedens generelle udvikling og digitalisering. Dermed er potentialet for at udnytte de digitale muligheder fuldt ud til stede.
Når de overordnede strategiske valg er truffet, kan forretningsstrategiens mål fastlægges; Både de
økonomiske mål og de centrale initiativer, der skal gennemføres, fx akkvisitioner eller opbygning af
nye kompetencer i virksomheden.
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Vurder den digitale udviklings betydning for virksomheden – er digitalisering af
afgørende strategisk betydning for jer?



Tilrettelæg arbejdsprocessen omkring en ny forretningsstrategi, så digitalisering
eksplicit adresseres i alle faser ud fra de værktøjer og modeller, som er dækkende for
digitalisering



Sørg for, at virksomhedens forretningsstrategi tydeligt adresserer de vigtigste
strategiske valg vedrørende digitalisering, så strategien fastlægger en tydelig fælles
retning for virksomheden



Anvend og kommuniker aktivt de strategiske valg, så de både skaber tydelige rammer
for topledelsens og den enkelte medarbejders valg i det daglige arbejde

STRATEGISKE
UDFORDRINGER

Teknologi muliggør i stigende grad, at byer kan styres og drives meget bedre end hidtil ud
fra et økonomisk, miljømæssigt og ikke mindst et borgercentrisk livskvalitetsperspektiv.
Udfordringen er imidlertid, at mange af gevinsterne fra Smart City-projekter ligger på
tværs af interessenterne i projektet, og det er således ofte udfordrende at gå fra projekt til
forankring i drift. Byer, der lykkes med dette, kan med rette kaldes Smart Cities. Som et
initiativ i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fra 2016 vil der komme yderligere
fokus på netop Smart City-partnerskaber for at fremme brugen af smarte digitale løsninger
og data i byudvikling.
Mange byer over hele verden intensiverer i disse år arbejdet med at øge ressourceeffektiviteten gennem teknologi. Prisfald på sensorer, mobilt internet og store mængder regnekraft muliggør helt nye
typer af løsninger i samspil med borgere, som selv har tilsvarende teknologi i lommen i form af
smartphones. Teknologi væves således ind i byens infrastruktur og liv, og man taler derfor om den
smarte by – Smart City. Et eksempel på dette er, når lyskryds og busprioritering tilpasses i realtid for
at lede folk hjem fra store events, som eksempelvis fodboldkamp i Parken.
Den gode Smart City-løsning udspringer i udgangspunktet altid fra strategien. Smart City-løsninger,
der implementeres uden strategisk forankring, risikerer at blive implementeret blot for implementeringens skyld. Dette betyder ikke, at Smart City-løsninger ikke må være eksperimenterende – men
risikoen for at fejle og accepten heraf skal være nøje overvejet. Det er derfor også vigtigt at holde for
øje, hvilke gevinster en given Smart City-løsning tilvejebringer.
Oftest ser man desværre, at teknologibegejstring forblinder beslutningstagere, hvilket resulterer i
Smart City-løsninger, der ikke skaber nogen reel værdi. For at sikre at en Smart City-løsning netop
skaber mest mulig værdi, er det vigtigt, at man engagerer de rigtige partnere. Partnerlandskabet for
Smart City-løsninger er meget unikt, da det indeholder alt fra offentlig til privat sektor, akademiske
institutioner og ikke mindst borgerne. Når projektet gennemføres, er det vigtigt, at man lader sig inspirere af viden og erfaringer fra andre byer for at undgå silotænkning og få mest muligt ud af andre
byers erfaringer.
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Såfremt projektet ikke frembringer de gevinster, man havde forhåbninger om, er det vigtigt, at man
har udarbejdet en exit-strategi for en eventuel nedlukning af projektet. Dette er centralt for ikke at
holde projekter kunstigt i live, der ikke viser sig levedygtige. Hvis Smart City-projektet viser sig at
være en succes, er det vigtigt, at man forankrer projektet i en driftsorganisation. Alt for oftest ser
man ”death-by-pilot”-syndromet, hvor projekter forbliver i pilotfasen, grundet ugunstige projekter der
ikke lukkes ned rettidigt, eller hvis gunstige projekter ikke forankres ordentligt som en del af driften.
Efter en succesfuld implementering og drift af en Smart City-løsning bør det overvejes, hvorvidt løsningen kan skaleres til andre byer – både i Danmark og i udlandet.
Ovenstående er ikke kun interessant for aftagere af Smart City-løsninger. Virksomheder, som ønsker
at levere Smart City-løsninger til byer i såvel Danmark som i udlandet, bør imidlertid også holde
ovenstående for øje. Både for at fremme købsprocessen og for at sikre rentabiliteten af de projekter,
virksomhederne involverer sig i.

ACTION ITEMS
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Undgå teknologibegejstring, fokuser i stedet på strategisk forankring og
gevinstrealisering



Involver og engager de fornødne partnere på tværs af offentlig og privat sektor,
akademiske institutioner og ikke mindst borgerne



Nedbryd siloer og del erfaringer og viden på tværs af byer både under og
efter projektets afslutning ved eventuelt skaleringspotentiale i Danmark og udland



Forbered en exit-strategi, så ugunstige projekter lukkes ned rettidigt

STRATEGISKE
UDFORDRINGER

IT i praksis® viser, hvordan Operating Models og sourcingstrukturer i it-funktioner ændrer
og udvikler sig, ofte i retning af at indtage en fuldstændig eller delvis rolle, hvor itfunktionen fungerer som integrator af eksternt producerede it-services. Det har en betydelig indflydelse på it-funktionens operationelt orienterede procedurer og processer, hvor
dens IT service management (ITSM)-fokus og værktøjskasse bør ændres fra end-to-end itserviceproduktion til integration af it-services fra forskellige producenter, som kan være
både eksterne og interne leverandører (entiteter) eller en kombination.
It-funktioner baserer i stigende grad deres serviceudbud til forretningen på en kombination af internt
og eksternt producerede it-services. Denne tilgang kaldes en it-service integrator-tilgang og giver
virksomheder mulighed for at sammensætte en best-of-breed leverandørportefølje. Da det tilstræbes
at integrere it-services fra flere leverandører i et styret end-to-end serviceudbud til forretningen, højnes kompleksiteten i it-funktionens værdikæde og Operating Model. Den traditionelle ITSM-værktøjskasse, ofte lig med ITIL®-rammeværkets processer og funktioner (it-infrastrukturbibliotek), er designet til at passe til it-funktioner, der påtager sig end-to-end egenproduktion af it-services og således
fastholder direkte kontrol over det fysiske it-service produktionsmiljø. I et set-up med en enkelt eller
flere leverandører er denne direkte kontrol fordelt på to eller flere entiteter, hvilket skaber et behov
for en grundig integration af it-funktionens egne processer med processerne hos it-service leverandøren eller leverandørerne.
Dette gælder for de mest almindeligt vedtagne it-relaterede kerneprocesser inden for servicedrift
(service desk, incident, problem, request fulfilment) og servicetransition (change, release). Naturligvis skal denne procesintegration også indeholde en portefølje af støtteværktøjer og ITSM-systemer,
der anvendes på tværs af forretningen. Da de forskellige enheder i forretningen typisk vil benytte de
samme navne og semantikker for centrale procesområder, er det i den sammenhæng vigtigt med
stort fokus på detaljen, hvis man skal undgå ressourcekrævende forvirring og tvetydig rolle- og ansvarsfordeling i grænsefladen mellem og it-funktionen og forretningen.
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Ticket flow og koordinering på tværs af interne og eksterne entiteter
Situationsledelse og tværorganisatorisk problemhåndtering
Differentierede support flows og supporthierarkier
Koordineret og tilpasset kommunikationskanaler til brugere i forretningen og interessenter
Afstemt ITSM-værktøjsvalg, set-up, anvendelsesaftaler og dataintegrationspunkter
Håndtering af konfigurering
Koordinerede procedurer for test i og overlevering til enheder i forretningen
Definerede roller og ansvar i forhold til change-, release- og udrulningssituationer
Leverandører får mandat til at kontakte og bestille fra hinanden på kundens vegne
Koordinering og styring af flere udgaver af servicekataloger og SLA'er

SERVICEINTEGRATION OG MANAGEMENT – TJEKLISTE TIL PROCESINTEGRATION

Ud over den operationelt orienterede procesintegration skal it-funktionen, der anvender it-service integrator-tilgangen, udvikle yderligere kapabiliteter, som ikke er en del af den traditionelle ITSMværktøjskasse. Det drejer sig om IT delivery management-kapabiliteter, der vedrører den tekniske og
kommercielt integrerede håndtering af de outsourcede leverancer. CIO'er ansætter normalt medarbejdere, som er teknisk kompetente, men som ofte vil blive udfordret af at skulle skifte fra teknisk
design eller operationelt orienteret fokus til at arbejde i mere kommercielle roller som specifikationsog kvalitetsansvarlig for leverede it-services. Forretningsgevinsterne ved en vellykket outsourcingcase kan hurtigt blive udhulet af kvalitetskontrol og internt dobbeltarbejde, hvis roller og opgaver i
forbindelse med håndtering af outsourcede leverancer ikke er scopet hensigtsmæssigt fra begyndelsen.

















Differentierede support flows og supporthierakier
Angiv arbejdspakker, arbejdsordrer og it-serviceforespørgsler til leverandøren
Koordiner de indkøbte leverancer og sikr, at aftalte formål og værdi realiseres
Vurder kvaliteten af leverandørens leverancer i forhold til specifikationerne
Hold fokus på og indsigt i it-markedet og it-leverandørernes tilbud og øvrige forhold
Hold fokus på og indsigt i kontrakttyper, prismodeller, servicekvantificeringsplaner osv.
Håndter aktivt kontrakter og aftaler, underaftaler, tidsplaner og ordrer
Fastlæg metoder og målinger af pris, kvalitet og leverandørperformance
Mål og godkend løbende leverandørens resultater og performance
Godkend fakturaer i forhold til aftalt pris og scope
Håndter forbrug, udgiftspuljer og leverandørkredit
Påberåb relevante kontraktvilkår i tilfælde af uoverensstemmelse
Sørg for gavnlig fortolkning af kontraktvilkårenes gråzoner
Gør opmærksom på kommercielle aftaler og deres vilkår i forretningen
Sørg for, at medarbejdernes adfærd er drevet af kommercielle såvel
som tekniske og operationelt orienterede incitamenter.

IT DELIVERY MANAGEMENT – TJEKLISTE TIL KAPABILITETER
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STRATEGISKE
UDFORDRINGER

Opbygning af et sæt af kapabiliteter målrettet serviceintegration og service delivery management
kræver en dedikeret langsigtet indsats, herunder betydelig kompetenceudvikling såvel som strukturelle ændringer i forretningen, governance, grænseflader osv. En detaljeret roadmap for denne ændring er et must, hvis it-funktionen succesfuldt skal indføre en Operation Model som en service integrator.

ACTION ITEMS



Vær bevidst om it-funktion(-er)s Operating Model(s): Hvilke entiteter producerer,
leverer og integrerer hvilke it-services?



Kortlæg med omhu enhver it-proces, der krydser virksomhedens grænser, og vær
eksplicit og formaliseret om, hvor og hvordan disse it-processer interagerer med
eksterne entiteter



Vær opmærksom på navngivning og semantikker – sørg for, at hele organisationen altid
skelner mellem egne it-processer og dem, der kommer fra en ekstern leverandør



Udvid den traditionelle ITSM-værktøjskasse, som de kendes fra ITIL® – forfølg
kapabiliteter inden for kommercielt, teknisk og operationelt orienteret IT delivery
management, inklusiv specificering af eksternt leverede it-services
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SÆT FOKUS PÅ MENNESKERNE OG FÅ SUCCES MED
PROJEKTGENNEMFØRELSE

Den digitale udvikling stiller større og større krav til gennemførelse af projekter. De projekter, der igangsættes, skal levere den ønskede forretningseffekt og samtidig tilrettelægges og gennemføres så effektivt som muligt. Traditionelt er det projektlederens opgave at
styre leverancerne i mål inden for den aftalte økonomi og den aftalte tid. Erfaringer viser
imidlertid, at et eksplicit fokus på de adfærdsmæssige elementer i et projekt giver det bedste grundlag for et dedikeret projektteam og dermed større sikkerhed for at opnå den forretningsmæssige effekt af igangsatte projekter. Ideen er derfor at tilføre traditionel projektstyring en saltvandsindsprøjtning i form af et adfærdsperspektiv. Det handler om at
skabe tæt kontakt mellem projektets vision og den konkrete forretningsvirkelighed. Håndtering af forandringer indlejres i selve projekteksekveringen. Både som et egentlig forretningsperspektiv på de konkrete projektleverancer, men også i høj grad som ledelse af forandring i projektets indre liv.

RESSOURCER

RESSOURCER

ROLLER
DEN KLASSISKE PROJEKTSTYRINGSMODEL

DEN UDVIDEDE PROJEKTSTYRINGSMODEL

Den klassiske projektstyringsmodel bygger på forestillingen om, at struktur er vejen til succes. Ved at
organisere projektet omkring konkrete leveranceplaner kan projektet understøtte den forretningsmæssige værdi, der ønskes realiseret. Produktet er defineret som en størrelse, der begrænses af en
given økonomi, en fastlagt tidsplan og en aftalt kvalitet. Der vil imidlertid være væsentlig større mulighed for at skabe succes, hvis den klassiske projektstyringsmodel suppleres med et styringslag, der
adresserer adfærdselementerne i projekteksekveringen.
Dette skal ske ud fra en erkendelse af, at digitale projekter gennemføres af mennesker og typisk foregår i komplekse og foranderlige organisatoriske kontekster. Vi kalder det supplerende styringslag
for adfærdscirklen.
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Adfærdscirklen består af et retningsgivende element Vision, et samarbejdselement Motivation og et
styringselement Roller. Adfærdselementerne er bundet cirkulært sammen, idet projektledelsen til stadighed skal arbejde med disse ledelsesdiscipliner, for at det giver effekt.
Vision – en fælles og kontinuerlig proces
Projektet igangsættes, fordi forretningen har behov for at skabe en given effekt. Projektets vision skal
afspejle den ønskede forretningseffekt. For at sikre, at projektet kommer godt fra start, og at der
etableres en retning for projektet, skal projektets vision være styrende fra start til slut. Visionen er
dog ikke et snapshot, der tages i begyndelsen af projektet, men derimod skal den genbesøges med
jævne mellemrum gennem hele projektets levetid – for både forretningen og projektet ændrer sig
kontinuerligt, og det kræver en aktiv indsats at sikre, at projektet og forretningen er i takt med hinanden.
At fastlægge projektets vision er en fælles proces. Det betyder, at hele projektet (projektejer, projektleder etc.) i fællesskab skal blive enige om projektets vision. Det er nemlig afgørende, at visionen
giver mening for alle projektmedlemmer. Hvis ikke, bliver projektet ligegyldigt for den enkelte, og det
nødvendige ejerskab, der skal drive projektet i mål, udebliver. Projektet har med andre ord svære
vilkår fra start, hvis de folk, der skal indfri visionen, ikke har greb om meningen med projektet.
Motivation – zoom ind på individet
Projekter består af mennesker, hvorfor aktiv ledelse med fokus på motivation vil give en væsentlig
større mulighed for at realisere den ønskede forretningsmæssige effekt. Ved at have fokus på motivationen i projektet understøttes deltagernes ejerskab for projektets vision, og grundlaget for nytænkning er dermed lagt. Et aktivt fokus på mennesket i projektet indikerer, at elementer af den personaleledelse, som linjeledelsen er ansvarlig for, sniger sig ind. Accepter dette som en ny præmis for projektledelsen, og omfavn det kaos og den kompleksitet, som det skaber - projektledelse er ikke blot et
spørgsmål om at skabe struktur gennem tidsplaner, projektmodeller og leverancer, men handler også
om at lede mennesker.
Projektlederen får en aktiv rolle i at give feedback på projektdeltagernes bidrag i projektet og samtidig skærme de enkelte projektdeltagere fra andre opgaver fra linjeledelsen – afhængigt af den enkelte projektdeltagers behov. Dette er ikke en engangsøvelse og fordrer, at projektlederen løbende udfører pulsmåling. Pulsmåling handler om, at projektlederen løbende ”checker ind” hos den enkelte projektdeltager og de øvrige centrale interessenter i organisationen. Processen kan være mere eller mindre struktureret og variere i varighed, men formålet er det samme: At høre hvordan den enkelte har
det, om vedkommende er tilfreds med projektets forløb, tilvejebringe konstruktiv feedback og herunder identificere eventuelle behov for understøttende handlinger eller nye opgaver. Processen har til
formål at skabe energi, motivation og tillid – og fokus er derfor på den enkelte projektdeltager og ikke på projektlederen. Linjeledelsens fornemste opgave bliver at frigive projektdeltagerne fra øvrige
opgaver, så det at deltage i projekter ikke bliver ”en opgave ud over de andre”. At skabe et succesfuldt projekt og realisere den ønskede forretningseffekt forudsætter derfor, at projektlederen og linjeledelsen samarbejder og taler sammen.
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STRATEGISKE
UDFORDRINGER

Adfærdscirklen tager afsæt i discipliner inden for forandringsledelse og med fokus på de involverede
aktørers mulighed for at agere i forhold til den foranderlige virkelighed, som er i og uden for projekter. Derudover giver adfærdscirklen mulighed for at tage hånd om det paradoks, der opstår, når et
projekt, der handler om at udvikle produkter til brug i en ny virkelighed, bliver styret efter nogle mekanismer, der forsøger at fastholde projektet som en kontrollerbar og uforanderlig størrelse.

Projektroller – en platform for dialog og feedback

Projektejer

Ansvarlig for visionen, og at denne til hver en tid er i overensstemmelse
med forretningens mål

Procesejer

Ansvarlig for løbende at skabe et holistisk overblik over de end-to-end
forretningsprocesser, som projektets resultater vil påvirke (effekt)

Projektleder

Ansvarlig for den daglige ledelse af projektet. Herunder løbende justering i forhold til
ændringer i omgivelserne

Projektteam

Ansvarlig for projektets produktresultat

Der er som sådan ikke noget nyt i, at projektetablering handler om at få besat foruddefinerede roller,
såsom projektejer, projektteam osv. Adfærdsaspektet i projektstyringsmodellen fremhæver imidlertid
vigtigheden af, at roller og ansvar ikke alene skal være veldefinerede og konkrete, men også rammesættende for meningsskabelsen i projektet. Rollerne skal forhandles ved projektstart, ligesom feedbackprocesser og regler for dialog skal afstemmes, så der løbende kan skabes mening med projektets
eksistens. Veldefinerede roller skal gøre det muligt løbende at være i dialog om projektets strategiske
pejlemærker og den praktiske fremgangsmåde.
Projektejeren skal have styr på visionen, og gennem dialog og feedback med projektlederen skal det
sikres, at projektets effekt er relevant, når projektet er gennemført. Procesejeren skal have styr på
den mere operationelle kontekst og sikre, at produktet hænger sammen med den praktiske virkelighed. Procesejeren skal være tæt koblet til projektteamet for løbende at være i dialog om og give
feedback på produktudviklingen. Projektlederen skal have fokus på fremgangsmåde og planlægning
og samtidig navigere i forhold til løbende input fra projektdeltagere og omgivelserne i øvrigt. Styringsrollen er således ikke blevet mindre, men er nu suppleret med et fremadrettet blik for at gøre
det ukontrollerbare til en styrke i projektet i stedet for en hæmsko. Ligesom de forudgående to elementer er projektets roller løbende til forhandling undervejs i projektet, og der skal derfor løbende
undervejs i projektet ske en afstemning af disse og den tilhørende adfærd.
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Skab forretningseffekt ved at sætte fokus på løbende dialog og feedback mellem
projekt og forretningsledelse



Skab i fællesskab en vision og genbesøg den løbende undervejs i projektets levetid



Zoom ind på det enkelte individ og brug pulsmåling som et aktivt ledelsesværktøj



Sørg for at forhandle og aftale projektroller ved projektets etablering og løbende i
projektforløbet

STRATEGISKE
UDFORDRINGER

ACTION ITEMS
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OPERATIONEL COMPLIANCE-IMPLEMENTERING –
PERSONDATAFORORDNINGEN
ETABLERING

KORTLÆGNING
Kortlægning af datastrømme, typer af
data, roller, eksisterende processer
og risiko – identifikation af behov for
tilpasning af eksisterende processer
og evt. udvikling af nye for at sikre
efterlevelse (risikobaseret tilgang)

1

2
Data
Protection
Officer

Generel kommunikation om de
nye regler og målrettet intern
uddannelse, tilpasning af
eksisterende politikker, processer
og forretningsgange og/eller
udarbejdelse af nye politikker,
processer og forretningsgange

Overvågning af
efterlevelse

VEDLIGEHOLDELSE

4

(definition af rolle,
organisatorisk placering
og reference samt
opgaver)

Etablering af årshjul for complianceaktiviteter

3

IMPLEMENTERING
Generel kommunikation og målrettet intern uddannelse i nye og
opdaterede compliance-processer
og forretningsgange og indarbejdelse af ændringer i de daglige
arbejdsgange

Med den nye forordning om persondatabeskyttelse strammer EU nu regler, procedurer og
ikke mindst bødeforlæg på persondataområdet. Offentlige og private virksomheder, der
behandler personoplysninger, er underlagt forordningens krav og skal etablere dokumentation for, at de har etableret de nødvendige processer for at sikre, at kravene efterleves,
og dermed at de har opnået det fornødne compliance-niveau. Fire skridt kan sikre, at virksomhederne når op på det krævede compliance-niveau.
De fire overordnede skridt, som virksomhederne skal tage, er:
1. Kortlæg
Virksomhederne skal kortlægge deres behandling af persondata og de typer af persondata, som
behandles. Kortlægningen skal også omfatte eventuel behandling af persondata, som foretages af
virksomhedernes leverandører. Herudover skal de eksisterende processer og roller i relation til databehandlingen og de juridiske krav, som databehandlingen er underlagt, kortlægges. Dette sikrer, at
virksomhederne kan danne sig et overblik over den risiko, der er forbundet med databehandlingen,
og på baggrund af en risikovurdering kan træffe beslutning om, hvilke aktiviteter der skal prioriteres
for at sikre efterlevelse af forordningens krav.
Som en del af kortlægningen skal det analyseres, i hvilket omfang der er behov for ændring af virksomhedernes tekniske løsninger med henblik på at understøtte efterlevelsen af forordningens krav.
Kortlægningsaktiviteten skal foretages i det omfang, virksomhederne ikke i forvejen har kortlagt
deres persondatabehandling. Hvis virksomheder for eksempel i forvejen har etableret it-sikkerhedsprocesser og dokumentation ud fra gældende it-sikkerhedsstandarder, har de et godt udgangspunkt
for kortlægningen og vil typisk skulle bruge færre ressourcer end virksomheder, som ikke tidligere
har fokuseret på dokumentation af it-sikkerhed.
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I den forbindelse er det vigtigt at foretage målrettet træning af de medarbejdere, der skal deltage i
arbejdet, for at sikre at de forstår kravene i den nye forordning. Samtidig kan det være en fordel
allerede i denne fase generelt at informere alle medarbejdere om de nye regler for at sikre kendskab
til reglerne til støtte for de forestående implementeringsaktiviteter. Eksempler på processer kan
være:


En overordnet politik og retningslinjer for håndtering af persondata i virksomheden, herunder
organisering, ansvar og roller i forhold til efterlevelse af kravene til persondatabeskyttelse.



Processer for bl.a. intern uddannelse, rapportering, håndtering af konkrete compliance-sager,
kontrol med efterlevelse, risikovurderinger, sikring af registreredes rettigheder til sletning, indsigt
mv. og beredskab for håndtering af brud på datasikkerheden.

I det omfang virksomheden allerede har politikker, processer og forretningsgange inden for relevante
områder, som er i brug og er kendte af medarbejderne, vil det ofte give mening at tage udgangspunkt i disse.
Samtidig skal virksomheden iværksætte de fornødne initiativer med henblik på ændring i og eventuel
nyudvikling af tekniske løsninger, som skal understøtte efterlevelsen af forordningens krav – hvorved
det bl.a. skal sikres, at de tekniske løsninger designes, så de i videst muligt omfang beskytter persondata.
3. Implementer
Når opdaterede processer og forretningsgange er etableret, skal der ske en implementering af disse i
virksomheden. En vellykket implementering kræver et stort ledelsesfokus, der bl.a. skal sikre den
fornødne forankring i organisation, således at medarbejderne konstruktivt tager ændringerne til sig.
Herudover skal der ske en kontinuerlig opfølgning, der sikrer, at de ændrede processer og forretningsgange rent faktisk følges i det daglige arbejde. Intern uddannelse, som tydeligt forklarer de
ændrede krav til behandling af persondata og de afledte ændringer i processer og arbejdsgange, er
helt centralt i den forbindelse.
Etablering af en høj grad af systemunderstøttelse vil ofte være centralt for, at implementeringen også
er succesfuld på længere sigt.
4. Vedligehold
Vedligeholdelse af compliance-niveauet i virksomheden er vigtig, da der i en kompleks, digitaliseret
verden konstant sker forandringer, der påvirker det risikobillede, som virksomheden opererer i. En
fortsat efterlevelse af forordningens krav forudsætter derfor, at der etableres en proces for løbende
udførelse af aktiviteter, der skal sikre, at virksomheden kontinuerligt har styr på sine risici ved
behandling af persondata.
Data Protection Officer (DPO)
Offentlige virksomheder skal i henhold til forordningen etablere en Data Protection Officer-funktion
(DPO-funktion), som skal overvåge virksomhedens efterlevelse af forordningens krav. Etablering af
en sådan funktion er også et krav for visse typer af private virksomheder, fx virksomheder hvis
kernevirksomhed består i regelmæssig og systematisk overvågning af store mængder af persondata
eller behandling af store mængder følsomme persondata.
Under alle omstændigheder skal det overvejes, om en DPO skal udpeges forud for opstart af implementeringsprojektet, eller i hvilket omfang virksomheden vil lade kortlægnings- og impementeringsprocessen tjene som fundament for fastlæggelse af rammer og indhold for en sådan funktion.
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2. Etabler
Når kortlægningen er foretaget, og virksomhedens ledelse på baggrund af risikovurderingen har taget
stilling til prioriteringen af compliance-aktiviteterne, skal der etableres de nødvendige politikker,
processer og forretningsgange, som sikrer, at forordningens krav efterleves.

Virksomheder, som ikke underlægges krav om etablering af en DPO funktion, anbefales under alle
omstændigheder som en del af implementeringsarbejdet at få placeret ansvaret for overvågning af
virksomhedens compliance hos en relevant funktion i organisationen.
Mulighed for effektiviseringsgevinster og investering i forebyggelse
Ved en operationel og forretningsorienteret etablering, implementering og vedligeholdelse af
compliance-processer kan virksomheden – ud over at sikre sig, at de efterlever reglerne – opnå en
effektivisering af beslutningsprocesser og daglige forretningsgange og dermed opnå besparelser på
bundlinjen.
Omkostninger forbundet med dette arbejde kan samtidig ses som en forsikring mod de store omdømmemæssige og økonomiske tab og sanktioner, som virksomheden risikerer, hvis den ikke
overholder de regulatoriske krav.
Udførelsen af implementeringsarbejdet bør derfor have høj prioritering hos virksomhedens ledelse og
bestyrelse, som i sidste ende skal stå til ansvar for virksomhedens efterlevelse af forordningens krav.

ACTION ITEMS
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Kortlæg virksomhedens databehandlinger, så overblik over forordningens krav og den
risiko, der er forbundet med virksomhedens behandling af persondata, etableres med
henblik på at afdække nødvendige compliance-tiltag



Etabler og implementer de nødvendige tiltag



Vedligehold risikovurdering og tilsvarende tiltag, så risikoen for brud på sikkerheden
og for evt. skader, dette kan medføre for borgere og virksomheden selv, minimeres

NIVEAUER

TEMAER

INITIATIVER

MÅLSÆTNINGER

• Vision, strategi og planer
• Forretningsmæssige mål
• Projekter

Performance
• Gevinstrealisering
• Projekt- og porteføljestyring
• Kunde- og medarbejderfokus

FOKUS

• Integration
• Samarbejde og
samskabelse
• Synergi

Process
• Forandringsledelse og
kommunikation
• Interessentinvolvering
• Innovation og kreativitet

DRIVERE

• Likeability
• Respekt
• Sensemaking

Udvikling
• Ledelse og coaching
• Likeable samspil
• Kapabilitetsopbygning

STRATEGISKE
UDFORDRINGER

LIKEABILITY ER EN VIGTIG PERFORMANCE-DRIVER I
FORHOLD TIL DIGITALISERINGSINDSATSER OG RÆKKER
LÆNGERE END DET

IT i praksis® dokumenterer, sammen med flere andre undersøgelser, at mange forandringsog implementeringstiltag ikke lykkes med at skabe de ønskede resultater, trods det at der
er lagt mange timer og megen energi i planlægning, møder, processer og kommunikation.
Hvordan kan dette forbedres? Selvom meget er sagt, skrevet og gjort, er der ikke desto
mindre et overset perspektiv: ”The likeability” af den valgte tilgang til forandring. Det er
svært at oversætte begrebet ”likeability”, men det handler om, hvorvidt folk bryder sig om
det, der sker, og om det er en fair proces, der er valgt som tilgang til forandringen. Tesen
er, at likeability er en vigtig performance-driver.
Hvad er likeability, og hvorfor er det vigtigt?
Undersøgelser om likeability viser, at det er lige så vigtigt som kompetence. Meget af denne forskning
læner sig op ad forskning af likeability i forhold til individet, og hvordan det påvirker karriereudvikling
og salg. Imidlertid ser vi, at likeability også har indvirkning på forandrings- og implementeringsprocesser, der omfatter ”soft transformation” – dvs. den del af forandringen, der handler om mennesker.
Likeability defineres ud fra forskellige faktorer, der er relevante for ledere og forandringsagenter:
Venlighed

evnen til at kommunikere forandringen på en venlig, åben og
imødekommende måde

Relevans

evnen til at koble sig på det, andre opfatter som meningsfuldt
i forandringsprocessen

Empati

Troværdighed

evnen til at genkende, respektere og anerkende andre folks
føleleser i forandringsprocessen
den integritet der ligger til grund for tilgangen til
forandringen.

Det er Rambølls erfaring, at et stærkt fokus på disse faktorer, når de planlagte aktiviteter gennemføres, i høj grad vil kunne forstærke de gevinster, der skabes i forandringsprogrammet. Faktisk viser
undersøgelser, at en likeable, men mindre faglig kvalificeret tilgang genererer bedre resultater end en
faglig kvalificeret, men knap så likeable tilgang. Det er vores påstand, at likeability er vigtigt.

23

Hvordan arbejder man så med likeability i forandringsprocesser?
Figuren ovenfor illustrerer tre niveauer, som er vigtige at fokusere på, når man arbejder med forandring og soft transformation: De forretningsmæssige målsætninger ligger øverst, mens det miderste
niveau viser de områder, der skal fokuseres på for at nå målsætningerne. Driverne – det der skal
motivere de involverede parter for forandringen, ligger på det nederste niveau.
Når der arbejdes med likeability og forretningsmæssige målsætninger, skal ledelsen inkorporere
traditionelle temaer som fx vision, strategi, forretningsmæssige mål og planer, da al transformation
begynder med at klarlægge retning og succeskriterier. Initiativer, der er målrettet gevinstrealisering,
projekt- og porteføljeledelse samt kunde- og medarbejderinvolvering, fremmer virksomhedens
målsætninger. Mange ledere fokuserer på disse initiativer. Set fra et likeability-perspektiv er det
essentielt, hvordan initiativerne præsenteres, og i hvilken grad det lykkes at skabe mening om dem
lokalt og motivere interessenterne. Nogle vil hævde, at dette er vigtigere end målsætningerne i sig
selv.
I forhold til fokusområder på miderste niveau skal vejen til succesfuld integration, samarbejde, samskabelse og synergi defineres på en måde, så forandrings- og transformationsprocessen bliver relevant og vigtig for alle, der berøres af den. Her kan man med fordel åbne værktøjskassen til brug ved
forandringsledelse, kommunikation, interessentinvolvering, innovation og kreativitet og lægge lige
meget vægt på både handlingerne og på de mennesker, der er en del af processen.
Det sidste niveau omhandler de ledelsesmæssige tiltag, der skal udføres af lederen eller forandringsagenten for at sætte skub i transformationsprojekter og -processer. Man er nødt til at være ude
blandt interessenterne – interagere, motivere og udvise lederskab. Al dialog og alle spørgsmål skal
tages seriøst, man skal være lyttende og tilbyde coaching. Dette vil opbygge kapabilitet, likeability og
være den nødvendige løftestang for interessenterne til at tage ejerskab for transformationen. Dermed
skabes fremdriften i forandringsprocessen.
Succesfuld forandring og transformation kræver lige meget arbejde på de tre niveauer. Ledelsen må
kunne se længere end kun på målsætninger: Regneark og PowerPoint-præsentationer gør det ikke
alene, da de ikke giver ret megen mening for andre end ledelseslaget. Der skal megen dialog og aktiv
involvering til.
Hvor likeable er din tilgang til forandringer og soft transformationsinitiativer?

ACTION ITEMS
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Fokuser lige meget på kompetence og likeability



Design og praktiser din involvering med fokus på de fire likeability-faktorer



Bliv ved at nære likeability gennem forandrings- og transformationsprocessen



Sørg for at få feedback, så du afstemmer likeability for din tilgang med dine
interessenter
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STRATEGISKE
UDFORDRINGER

IT i praksis® dokumenterer, at der
blandt CEO’erne er en klar erkendelse
af behovet for, at virksomhedens indsats på det digitale område skal forankres i virksomhedens forretningsstrategi.
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Global digitalisering finder hele tiden sted og vil uden tvivl fortsat ske med stigende hastighed. Udfordringen er at finde det rette svar for den enkelte virksomhed på de muligheder og trusler, som digitalisering skaber. Uanset hvad det konkrete svar er for den enkelte virksomhed, vil det kræve forandringer og for nogle endda store transformationer af virksomhedens strukturer og kompetencer.
At gennemføre transformation i en digitaliseret verden stiller krav på en række fronter for at bringe
virksomheden succesfuldt frem – fra at få den interne organisation udviklet i det krævede tempo til at
kunne håndtere nye samarbejder og eksterne relationer end tidligere til evnen til at indsamle og udnytte viden om omverdenen og skabe den nødvendige innovation for at sikre virksomhedens udvikling. Alt efter virksomhedens profil vil forskellige områder være i fokus. Hvis virksomheden ønsker at
være markedsledende på nye produkter og services, er grundlaget for at sikre denne udvikling afgørende, fx innovation og teknisk indsigt i nye muligheder. Er virksomheden derimod mere behersket i
sin tilgang til forandringen og kræver helt gennemtænkte planer og business cases, før nye tiltag
igangsættes, er det evnen til at analysere markedet, skabe de rette samarbejder og eksekvere tiltagene, der er i fokus. At kende sin egen virksomheds DNA i tilgangen til udvikling er afgørende for at
kunne agere troværdigt, når en ny strategi elle nye tiltag lanceres. For at være troværdig og planerne
fremstår reelle, skal det være tydeligt, at de netop tager afsæt i, hvad den enkelte virksomhed markedsposition og selvforståelse er. IT i praksis® viser, at netop troværdighed er den faktor, hvor de
danske virksomheder har det bedste afsæt. Omvendt er der plads til forbedring, når blot cirka hver
fjerde danske virksomhed i dag har de nødvendige kompetencer til at gennemføre de krævede forandringer. Herunder har mindre end hver syvende virksomhed i dag evnerne til at gennemføre den nødvendige organisatoriske fornyelse. Generelt er lidt færre af de offentlige virksomheder klædt på i forhold til innovation og proaktivitet for at kunne følge udviklingen. Dette kalder på initiativer, hvis virksomhederne reelt skal kunne følge med udviklingen.
For at vinde i den digitale udvikling skal der derfor ikke kun fokus på de digitale aspekter, men i lige
så høj grad på de generelle områder, som er afgørende for virksomhedens udviklingsevne. Ellers risikerer de gode ideer og muligheder for sent eller aldrig at blive til virkelighed.
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IT i praksis® viser tydeligt, at vurderingen af digitaliseringens værdi for den enkelte virksomhed og
tilhørerende markeder ikke bare varierer på tværs af brancher og virksomheder generelt. Gennemsnitligt vurderer virksomhederne, at 13 pct. af deres omsætning er truet af digitalisering inden for de
næste tre år, forstået på den måde, at omsætningen vil kunne mistes, hvis ikke virksomheden tager
konkrete initiativer i perioden. Hver tiende virksomhed vurderer, at mindst 25 pct. af omsætningen vil
kunne forsvinde inden for tre år, hvis ikke der tages de fornødne initiativer inden for perioden.
Risikoen ved at undervurdere betydningen er klar: mistet marked og mindre omsætning. Med den hastighed, hvormed markederne udvikler og forandrer sig i kraft af ny teknologi og nye aktører, er det
afgørende, at den enkelte virksomhed skaber rammerne for løbende revurdering af såvel marked som
egen position og styrker. Rambøll anbefaler, at virksomheden regelmæssigt revurderer netop digitaliseringens værdi for virksomheden for på den måde at sikre, at planerne i tide udfordres af virkeligheden, uanset den forretningsstrategiske retning. Meget få virksomheder findes i markeder, hvor man
med flerårige strategier præcist kan beskrive behovet for digitale initiativer. Dertil er forandringshastigheden for stor, hvis ens marked i nogen grad påvirkes af digitalisering. Derimod har enhver
virksomhed behov for at sætte en retning for, hvor deres initiativer i forhold til digital teknologi skal
bevæge sig hen, herunder hvad de centrale tiltag er. Ofte vil det være svært at forudsige, hvor hurtigt det bør ske for at være foran – eller blot følge med udviklingen.
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STORT FOKUS PÅ AT STYRKE DET STRATEGISKE AFSÆT FOR
VIRKSOMHEDERNES DIGITALE ARBEJDE – MEN DER ER
LANGSOM FORBEDRING/BEVÆGELSE
Virksomheden har intet
behov for digital strategi

Virksomheden har ingen
digital strategi i dag, men
forventer en i
fremtiden

Virksomhedens forretningsstrategi dækker i et vist
omfang det digitale uden
dog at være
specifik
herom

Nu: 1%

Nu: 11%

Nu: 32%

Om tre år: 0%

Om tre år: 4%

Om tre år: 11%

En separat digital strategi
forefindes parallelt med
virksomhedens
forretningsstrategi

Virksomhedens digitale
strategi er en integreret del
af virksomhedens
forretningsstrategi

Virksomhedens digitale
strategi er virksomhedens
forretningsstrategi

Nu: 16%

Nu: 40%

Nu: 0%

Om tre år: 11%

Om tre år: 67%

Om tre år: 7%

OMFANGET AF VIRKSOMHEDENS DIGITALE STRATEGI (PRIVATE, CEO)

Der er blandt CEO’erne en klar erkendelse af behovet for, at virksomhedens indsats på det digitale
område skal forankres i virksomhedens forretningsstrategi. IT i praksis® viser tydeligt, at dette behov
for forankring er på topledelsens agenda. Blot 15 pct. af virksomhederne vurderer, at de om tre år
ikke vil have en konkret beskrivelse af deres strategi for det digitale område, enten som en særskilt
strategi eller ved, at forretningsstrategien konkret beskriver virksomhedens målsætninger i forhold til
digitale initiativer. IT i praksis® har i de foregående år også vist et næsten tilsvarende ambitionsniveau for etablering af digitale strategier, men samtidig ikke vist den tilsvarende handling fra topledelsen til reelt at skabe den strategiske ramme i virksomhederne – der skal derfor handles nu, hvis
ambitionerne skal være mere end ambitioner.
Rambøll anbefaler, at virksomhederne – ud over at beskrive de konkrete forretningsmål, man ønsker
at opnå via digitalisering – sikrer, at strategien klart beskriver, hvilke centrale tiltag der skal ske for
at nå de opstillede mål, så der i hele virksomheden skabes et konkret billede af den nødvendige indsats. Således vil målene blive tilpasset, hvis de set i forhold til den krævede indsats ikke har det rette
ambitionsniveau. Hvis de centrale initiativer ikke beskrives, er der stor risiko for, at de strategiske
mål aldrig får den nødvendige betydning og værdi i det daglige arbejde, da det ikke er klart og entydigt, hvad der kræves, og hvem der skal sikre, det sker.
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FASTLÆG DE RETTE ØKONOMISKE KPI’ER FOR
VIRKSOMHEDENS DIGITALISERING
61%

Øge virksomhedens samlede omsætning

39%
67%

56%

Reducere omkostningerne pr. produceret enhed

50%

DIGITAL STRATEGI

83%

49%

Øge andelen af virksomhedens omsætning som skabes via digitale
kanaler

39%
50%

0%

20%
Handel og service

40%
Fremstilling

60%

80%

100%

Finansiering og andet

ØKONOMISKE EFFEKTER SOM MÅL FOR VIRKSOMHEDENS DIGITALISERING (PRIVATE, CEO)

Når virksomhederne sætter retning for anvendelsen af digital teknologi og fastlægger deres egen
strategiske tilgang til det, er det vigtigt at skabe forståelse af de sammenhænge, der er mellem digitaliseringsfokus og den økonomiske effekt, der skabes.
Inden for både fremstilling og finansielle virksomheder er reducerede omkostninger det hyppigste
fokus, mens handels- og servicevirksomheder hyppigst søger at øge omsætningen via digitalisering.
For alle virksomheder gælder imidlertid, at der typisk er flere samtidige mål.
Rambøll anbefaler, at virksomhederne i deres strategi tydeliggør, hvordan de ønsker at balancere
deres fokus mellem; at styrke understøttelsen af egne forretningsprocesser og de processer, de
rummer i samarbejdet med leverandører og kunder; at styrke produkter og services via nye digitale
løsninger til kunderne; at forbedre brugernes oplevelse af nye eller eksisterende digitale løsninger. Alt
efter hvilket af disse områder der sættes i fokus, vil de økonomiske effekter blive direkte påvirket.
Ved at skabe en klar prioritering på tværs af disse tre områder vil den primære økonomiske effekt af
digitalisering også være tydelig.
Når mere end 80 pct. af de finansielle virksomheder fokuserer på at reducere omkostninger pr. enhed, kræver det et stærkt fokus på procesunderstøttelsen og at sikre, at virksomhedens kernesystemer effektivt kan tilpasses virksomhedens fremtidige udvikling. Typisk et område, der kræver store
investeringer for at skabe stor effekt over tid.
Øget omsætning skabes via digitalisering, typisk via primært nyskabende digitale løsninger, der enten
styrker eksisterende produkter eller services, eller i sig selv er nye ydelser. Endelig vil fokus på øget
brugervenlighed og dermed lettere anvendelige digitale løsninger ofte også bidrage til at øge den del
af omsætningen, som skabes via digitale kanaler.
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VIRKSOMHEDERNE BØR STYRKE DE KOMPETENCER, DER SKAL
SKABE MORGENDAGENS LØSNINGER OG FORBEDRINGER
Anvendelse af risikovurdering og -styring

60%

33%

Systematisk håndtering af datasikkerhed

64%

28%

Anvendelse af procesoptimering

58%

34%

Anvendelse af målrettet leverandørstyring

63%

33%

Anvendelse af målrettet leverandørstyring

56%

38%

Anvendelse af procesoptimering

59%

Anvendelse af stringent governance

53%

28%

Anvendelse af risikovurdering og -styring

53%

Anvendelse af forretningsarkitektur

52%

40%

Anvendelse af stringent governance

50%

39%

51%

38%

Systematisk vurdering af nye teknologiske
løsningers potentiale

48%

36%

Anvendelse af BI og analyseværktøjer, inkl. big data
Systematisk håndtering af datasikkerhed

51%

Systematisk vurdering af nye teknologiske løsningers
potentiale

39%

Anvendelse af gevinstrealisering

36%

Udvikling af digitale produkter og services

26%
40%
45%

29% 48%

Medarbejderdreven udvikling af virksomhedens egen
it-anvendelse
Systematisk vurdering af nye digitalt baserede
konkurrenters udfordring

26% 58%
25% 42%

Anvendelse af forretningsarkitektur

42%

35%
44%

52%

Anvendelse af BI og analyseværktøjer, inkl. big
data

35%

57%

Anvendelse af gevinstrealisering

35%

58%

Medarbejderdreven udvikling af virksomhedens
egen it-anvendelse

31% 51%

Udvikling af digitale produkter og services 23% 53%
Systematisk vurdering af nye digitalt baserede
konkurrenters udfordring

0% 20% 40% 60% 80%100%

16% 39%
0% 20% 40% 60% 80%100%

Privat - Er veletableret i hele eller dele af virksomheden

Offentlig - Er veletableret i hele eller dele af virksomheden

Privat - Findes i dele af virksomhed

Offentlig - Findes i dele af virksomheden

VIRKSOMHEDENS SAMLEDE KAPABILITETER/KOMPETENCER (PRIVATE/OFFENTLIGE, CIO OG IT-ANSVARLIGE)

IT i praksis® viser klart, at CIO’erne i både private og offentlige virksomheder vurderer, at virksomhederne i langt højere grad har de rette kompetencer på de områder, som vedrører den daglige styring og optimering, mens de er langt mere udfordret på de områder, der skal skabe innovation og
fornyelse. Samlet set er der behov for at øge kompetencerne, når mindre end halvdelen af virksomhederne har veletablerede kapabiliteter inden for alle de kompetenceområder, som direkte er rettet
imod virksomhedens udvikling.
Den enkelte virksomheds behov for at mestre de enkelte discipliner vil altid afhænge af den konkrete
situation og dermed være varierende, men bør altid være resultatet af et bevidst valg. For nogle er
datasikkerhed altafgørende, og hvis de er blandt den halvdel af de private virksomheder, som ikke
har kompetencerne på plads her, skal der sættes ind nu, mens 2 af 3 offentlige virksomheder vurderer at de har kompetencerne på plads til at håndtere kravene i persondataforordningerne. For de der
mangler kompetencerne her, er en tilgang til håndtering af persondateforordningen nærmere beskrevet i den strategiske udfordring: ”Operationel compliance implementering – persondataforordningen”.
For andre virksomheder, hvor fokus er på produktudvikling, er behovet for kompetencer til udvikling
af digitale produkter og services samt kendskab til konkurrenternes tiltag på samme område afgørende.
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It-organisationen er stadig designet
efter funktioner.
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En aktuel udfordring i mange it-funktioner er, hvorledes man kan blive mere orienteret mod forretningen og forstærke koblingen til de forretningsdrevne agendaer. Reorganisering er et stærkt værktøj
i CIO’ens værktøjskasse, forudsat det anvendes med omtanke og med bevidst stillingtagen til, hvilken
”forretningsmodel for it” der skal definere organisationen. IT i praksis® har i år undersøgt, hvilke
dimensioner virksomhedernes it-organisationer er designet efter. De danske it-organisationer er i høj
grad klassisk organiseret efter kompetenceområder og teknologier, men andre dimensioner er også
repræsenteret i organisationsdesignet. Fx har 46 pct. af CIO’erne underordnede ledere med ansvarsområder målrettet bestemte forretningsenheder, og 41 pct. har områdeansvar målrettet bestemte
forretningsprocesser. Når organisationsdesignet er så vigtigt, hænger det sammen med, at ansvarsfordeling i it-ledelsen tenderer til at følge organisationen. Deraf følger, at en organisationsenhed med
ansvar for fx et teknologiområde måske vil fokusere mere på teknologiens velbefindende end på forretningens eller brugernes. Denne tendens kan imødegås ved i højere grad at lade organisationen
spejle forretningens struktur (linjeorganisation, procesområder, geografier eller andet). At organisere
sig som et spejl af forretningsorganisationen har både fordele og ulemper. På plussiden er en klar og
nemt forståelig ansvarsfordeling og kontaktflader. På minussiden er risikoen for silodannelse og suboptimering, som må mitigeres med tværorganisatoriske roller.

Det er Rambølls erfaring, at det bedste organisationsdesign findes gennem grundig forberedelse, som
initieres mindst et halvt år før, en eventuel reorganisering skal finde sted. Først diskuteres og ekspliciteres, hvilken ”forretningsmodel” den kommende organisation skal have (fx producent af services
vs. integrator af indkøbte services). Skab også klarhed over strategiske parametre og præmisser der
påvirker it-organisationen. Dernæst skal organisationens evner og roller formuleres, og sammenhængen mellem dem gøres klar. Dette kan være ret komplekst på det operationelle område, som typisk
kendetegnes af et stort antal procesroller. En ”Operating Model” er velegnet til at rammesætte diskussioner om evner, roller, sammenhænge og processer. Først herefter kan CIO’en begynde at tænke
på scenarier for organisering og på, hvordan de opstillede roller bedst kan allokeres med de medarbejdere og ledere, der er til rådighed.
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IT-ORGANISERING

IT-ORGANISERING

IT i praksis® måler hvert år på graden af de danske virksomheders it-outsourcing. Generelt er
niveauet stabilt og stigende. På tværs af opgaveområder venter virksomhederne en stigning på ca. 10
pct. inden for outsourcing i løbet af de næste tre år. Den højeste outsourcing-grad findes inden for
udvikling og vedligeholdelse af applikationer samt inden for netværk og datacentre. Mindre markant
er tendensen inden for outsourcing af supportopgaver, hvor potentialet ellers principielt burde være
stort. Det kan skyldes, at virksomhederne er tøvende over for at opgive den stærke og brede kontaktflade til deres forretning og brugere, som de forskellige supportkanaler ofte udgør. På den anden
side løber virksomhederne den risiko, at supportkanalerne uden tilstrækkelig styring giver grobund
for lokale varianter af en ellers standardiseret service med ekstra omkostninger til følge.
Godt halvdelen af virksomhederne tilkendegiver at være på plads med målrettet leverandørstyring.
Leverandørstyring er imidlertid en både bred og dyb professionel disciplin, og det er Rambølls vurdering, at der i høj grad er noget at hente for virksomhederne på udviklingssiden. De indsatsområder,
som påkalder sig opmærksomhed, er de mere operationelle og kommercielle dele af leverandørstyringen, hvor modenheden ofte ikke er så langt som på den mere strategiske/taktiske del. Realisering
af de mulige gevinster ved outsourcing kræver i høj grad, at den indkøbende virksomhed på dag-tildag niveau formår at matche leverandøren med effektive processer og veldesignede interfaces. Endvidere er der ofte en kulturel og bevidsthedsmæssig dimension, der bør udvikles for at tilsikre, at alle
medarbejdere er i stand til at agere hensigtsmæssigt i den kommercielle relation med leverandøren,
fx når der specificeres og bestilles ydelser eller trækkes på leverandørens katalog med ”hyldevarer”.
Det er Rambølls erfaring, at outsourcende it-funktioner alt for ofte bruger flere midler og ressourcer
end nødvendigt i deres outsourcingaftaler som følge af manglende evner til at matche leverandøren
kommercielt. IT i praksis® sætter i år fokus på dette emne i den strategiske udfordring ”IT service
management bør omfatte serviceintegrations- og service delivery-kapabiliteter”
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It-løsningers sammenhæng med forretningsstrategi (digital strategi)

14%
56%

Sikring af data-/informationstilgængelighed til understøttelse af
forretningsstrategien

19%
52%

It-løsningers sammenhæng med forretningsprocesser

24%
55%

Optimering af it-funktionens egne kerneprocesser

21%
43%

Teknologiske muligheders betydning for nuværende og potentielt
kommende services

10%
30%

Styring af it’s værdibidrag til virksomheden (IT Value Management)

4%
23%

Optimering af kontraktportefølje (priser, betingelser)

17%
35%

Har adgang til at trække på alle ovenstående kompetencer efter
behov via professionelle netværk

19%
35%

Koordinering af it-udviklingsleverancer med forretningen og
underleverandører

35%
49%

Koordinering af it-driftsleverancer med forretningen og
underleverandører

40%
54%

Indsamling, analyse og formidling af it-behov

19%
32%
0%

20%

Evne i dag

40%

60%

Evne om tre år

FORVENTNINGER TIL UDVIKLING AF IT-FUNKTIONENS EVNER 2016-2019 (PRIVATE, CIO)
NOTE: GRAFEN ER SORTERET EFTER FORSKELLEN MELLEM ”EVNE I DAG” OG ”EVNE OM TRE ÅR”

IT i praksis® viser, at virksomhedernes it-funktioner i høj grad har udviklingen af organisationens
kompetencer for øje. Især i forhold til mere forretningsrettede digitaliseringskompetencer er forventningen til ændringer på tre års sigt meget ambitiøs.
En fællesnævner i forventningerne er, at CIO’erne meget gerne vil udvikle deres organisationens evne
til at identificere og formidle teknologiske løsningers værdipotentiale for virksomheden. Hvis disse
evner skal udvikles til det ønskede høje niveau, kræver det en målrettet indsats, som ikke blot omfatter kompetenceudvikling, men også vil involvere it-funktionernes nye medarbejder- og lederprofiler,
der besidder en højere grad af indsigt i forretningens kommercielle og operationelle virkelighed. Det
er vigtigt for it-organisationen at være bevidst om disse kapabiliteters væsentlighed og reflektere
dem tilsvarende i medarbejdersammensætning, organisering, karriereveje, ”Operating Model” etc.
En typisk svaghed, som ofte ses i forhold til disse rollers fokusfelt, er it-funktionernes tendens til at
stille skarpt på teknologien fremfor teknologiens udmøntning i ydelser og services fra it-leverandørmarkedet. Et af de områder, hvor it-funktionerne i høj grad vil kunne bidrage, er gennem løbende
orientering og opdatering ikke blot om teknologiske tendenser, men langt mere konkret om de produkter og ydelser, som it-leverandørmarkedet udvikler i stor hastighed. Virksomhedernes evne til
hurtigt at udnytte nye teknologier er i høj grad knyttet op på hurtigt at finde aktører i leverandørmarkedet, som kan levere den rigtige pakke i forhold til virksomhedens værdipotentiale.
Et andet udviklingsområder for CIO’erne er IT Value Management eller evnen til at styre, måle og
formidle it-organisationens værdi. Her kan it-funktionerne finde hjælp i diverse rammeværk om itgovernance og porteføljestyring, som i de senere år i høj grad er blevet udviklet med en værdidimension. It-værdi bliver til i samspil på tværs af organisationen, og det er derfor vigtigt fra it-funktionens
perspektiv ikke kun at fokusere på de rene it-leverancer, men også finde måder at kvantificere og
tydeliggøre funktionens bidrag til mere generelle (og komplekse) forbedringer i virksomheden. Dette
kompetenceområde er for de fleste it-funktioner helt nyt og benævnes med titler som fx ”IT value
architect” eller ”IT Value Manager”.
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IT-FUNKTIONERNE ER AMBITIØSE I FORHOLD TIL
KOMPETENCEUDVIKLING

UFORMELLE AFTALER UDEN ØKONOMI SKABER
UIGENNEMSIGTIGHED I FORVENTNINGSAFSTEMNINGEN
It-projekter indgår i porteføljeprioritering på tværs af it-funktion og
forretningsenheder

34%

39%

32%

It-funktionens økonomi- eller budgetmodel er baseret på klare
specifikationer af it-funktionens ydelser

39%

22%

38%

19%

Der findes en klar specifikation af alle ydelser og services, som
leveres til brugere og interessenter (fx serviceoversigt, katalog)

11%
16%

Der foretages økonomisk afregning mellem it-funktionen og
forretningsenheder, baseret på prissætning af it-forbrug og/eller
kapacitet

21%

De aftalemæssige forhold mellem it og forretning er
synlige/tilgængelige for slutbrugere (fx serviceoversigt, katalog)

11%

47%

35%
49%

21%

18%

19%
0%

25%

26%
42%
20%

40%

60%

80%

Privat - I høj grad

Privat - I nogen grad

Offentlig - I høj grad

Offentlig - I nogen grad

100%

AFTALEMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE IT-FUNKTIONENS LEVERANCER (PRIVATE/OFFENTLIGE, CIO OG IT-ANSVARLIGE)

IT i praksis® har i år undersøgt, hvorvidt virksomhederne har en formaliseret forventningsafstemning
mellem it-organisationerne og deres ”kunder” i form af forretningsenheder.
Hvis it-funktionen vil demonstrere sin værdiskabelse og berettige sin eksistens, er der på lang sigt
ingen vej uden om en øget gennemsigtighed i funktionens virke. Det gælder projekt- og udviklingssiden såvel som drift- og supportsiden, uanset hvilken grad af outsourcing leverancemodellen baseres
på. Værktøjerne hertil er hhv. porteføljestyring og et ydelseskatalog samt ikke mindst de underlæggende økonomi- og budgetmodeller.
IT i praksis® viser, at de offentlige virksomheder er mere formaliserede end de private i forhold til aftaler mellem it og forretning. Det er således er flertal af de offentlige virksomheder der opererer med
en specifikation af it-funktionernes ydelser, og som gør disse synlige for slutbrugerne. Herved opnår
de offentlige it-funktioner en bedre gensidig forventningsafstemning, både i forhold til slutbrugerkommunikation og i forhold til drøftelser på ledelsesniveau vedrørende fx budgetter eller projekter.
Det er Rambølls erfaring, at en målrettet og fokuseret formalisering af de aftalemæssige forhold, inkl.
økonomimodeller, kan have en række positive effekter. For det første bliver de tidsmæssige rammer
for digital forretningsudvikling stadig mere pressede og højfrekvente, og virksomheden kan derfor gå
glip af gevinster der kræver hurtig handling, hvis en træg central it-bevillingsmodel altid skal følge
med. Her er det oplagt at skabe supplerende budget- eller bevillingsmodeller, som tillader, at it-funktionen og fx en forretningsenhed i fællesskab kan agere hurtigt og uden ventetid, når en mulighed
byder sig, og uden at skulle forbi en central model. For det andet er et ydelseskatalog med tilhørende
økonomimodel et stærkt værktøj, når CIO’en skal sikre sig mod, at grænserne for eget ansvarsområde bliver flydende. Typisk vil forretningsenheder have interesse i at opfatte en given indsats som
inkluderet i it-funktionens rammebevilling, mens CIO’en omvendt kan mene, det ikke er tilfældet. Her
kan et ydelseskatalog skabe gennemsigtighed og fælles basis for afklaring. For det tredje giver aftalemodeller med økonomiindhold en langt bedre forudsætning for effektiv og styret outsourcing af delopgaver, da de bagvedliggende interne priser og omkostningsstrukturer bliver gennemsigtige og derfor nemt kan sammenlignes med fx leverandørernes priser.
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En klar digital strategi er CIO’ens billet til at indgå i de tunge forretningsdiskussioner i den private sektor.
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PRIVATE VIRKSOMHEDER SER DEN STRATEGISKE FREMTID FOR
IT, MEN DER ER STADIG EN DEL UENIGHED MELLEM CIO OG CEO
2019

CIO’ens perspektiv på den strategiske
vigtighed af it

2016
It påvirker og
muliggør direkte
forretningsstrategierne
eller ses som et
strategisk våben

It understøtter direkte
forretningsstrategierne

It understøtter
primært det
daglige arbejde
og forretningsprocesser

59%

6%

6%

11%

12%

6%

0%

0%

0%

0%

11%

6%

6%

0%

0%

It understøtter
direkte forretningsstrategierne

It påvirker og muliggør direkte forretningsstrategierne eller
ses som et strategisk
våben

It understøtter
primært det daglige
arbejde og
forretningsprocesser

It understøtter
direkte forretningsstrategierne

It påvirker og muliggør direkte forretningsstrategierne eller
ses som et strategisk
våben

17%

18%

44%

It understøtter
primært det daglige
arbejde og
forretningsprocesser

CEO’ens perspektiv på den strategiske vigtighed af it
VURDERING AF IT’S STRATEGISKE
BETYDNING (PRIVATE, CEO OG
CIO)

CIO’en overvurderer den strategiske vigtighed

CIO’en og CEO’en er enige om en høj strategisk vigtighed

CIO’en undervurderer de strategiske vigtighed

CIO’en og CEO’en er enige om en lav(ere) strategisk vigtighed

Under finanskrisen rapporterede IT i praksis® om den betydelige kløft, der var opstået mellem
CIO’ernes og CEO’ernes holdning til den strategiske betydning af it i private virksomheder, og anbefalingen var dengang, at det var vigtigt at indgå i en intensiv dialog om, hvad it kan – eller skal – gøre
for virksomheden. Sidste år var der er opstået en bredere enighed mellem parterne, men i år er der
på trods af en kraftig stigning i tilstedeværelsen af digitale strategier nu igen en bredere uenighed.
44 pct. af CIO’erne og CEO’erne er nu helt enige om, at it’s rolle i dag er den klassiske med fokus på
understøttelse af dagligt arbejde og forretningsprocesser, samtidig med at 11 pct. ser it som en strategisk kraft. 56 pct. af virksomhederne rapporterer samtidig, at de har en klar digital strategi, og tilstedeværelsen af en sådan skulle jo gerne repræsentere enighed mellem parterne om indholdet heraf. Og selvom de samme virksomheder (59 pct.) i 2019 forventeligt er enige om it som en strategisk
kraft, og kun 6 pct. fastholder it med det klassiske fokus, er det tankevækkende, hvis enigheden om
den digitale strategi i så høj grad mere er en forventning til fremtiden end noget, der allerede er eller
kraftigt under indarbejdelse i virksomhedernes virkelighed i dag.
At 29 pct. af CIO’erne i dag er mere ambitiøse end deres CEO’er illustrerer forhåbentlig en drivkraft
og et initiativ, som bidrager til at skubbe til CEO’erne, og til processen med at få skabt en digital strategi, hvor en sådan ikke allerede findes. Frem mod 2019 er der i hvert fald hos begge parter ingen
tvivl om, at it vil være af betydelig strategisk karakter, omend der stadig lader til at være en vis
uenighed om niveauet. Det er på tide at opnå enighed, så fokus, ambitioner og energien kan bruges
på at eksekvere en vedtagen digital strategi. Der bliver brug for det, for der hersker ingen tvivl om, at
virksomheder uden digitalt udsyn går en svær fremtid i møde.
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DEN OFFENTLIGE SEKTOR GÅR ”ALL-IN” PÅ DIGITALISERING SOM
STRATEGISK IMPERATIV, SELV OM MANGE STADIG HALTER EFTER
2019

Den it-ansvarliges perspektiv på den
strategiske vigtighed fa it

2016
It påvirker og
muliggør direkte
forretningsstrategierne
eller ses som et
strategisk våben

It understøtter direkte
forretningsstrategierne

It understøtter
primært det
daglige arbejde
og forretningsprocesser

69%

12%

0%

4%

0%

19%

4%

8%

0%

0%

0%

0%

18%

12%

38%

It understøtter
primært det daglige
arbejde og
forretningsprocesser

8%

8%

It understøtter
direkte forretningsstrategierne

It påvirker og muliggør direkte forretningsstrategierne eller
ses som et strategisk
våben

It understøtter
primært det daglige
arbejde og
forretningsprocesser

It understøtter
direkte forretningsstrategierne

4%

It påvirker og muliggør direkte forretningsstrategierne eller
ses som et strategisk
våben

Den it-ansvarlige overvurderer den strategiske
vigtighed

Den it-ansvarlige og den forretningsansvarlige er enige
om en høj strategisk vigtighed

Den it-ansvarlige undervurderer den strategiske
vigtighed

Den it-ansvarlige og den forretningsansvarlige er enige
om en lav(ere) strategisk vigtighed

Tidligere årgange af IT i praksis® har rapporteret, at de offentlige forretningsansvarlige havde et betydeligt mere klart billede af it’s strategiske muligheder end de it-ansvarlige, men i år har mange af
de forretningsansvarlige renonceret på deres tidligere position og ser nu i betydeligt omfang it’s rolle
som den klassiske med fokus på understøttelse af det daglige arbejde og forretningsprocesserne.
Årsagerne hertil kan være mange, men det forløbne år har også været et år med mange offentlige ittilbageslag og en betydelig større kritik (og selvkritik) i forhold til den offentlige digitalisering og den
hast, hvormed den har været drevet. Mange har derfor nok konstateret, at der er længere til målet,
end de troede, og nok også, at der skal mere til – specielt på den borgerinvolverende og organisatoriske side – end oprindeligt planlagt.
38 pct. af de it-ansvarlige og forretningsansvarlige er nu helt enige om, at it’s rolle i dag er den klassiske, samtidig med at 19 pct. ser it som en strategisk kraft. I 2019 derimod forventer 69 pct., som
illustreret ovenfor, enighed om it som en strategisk kraft, og ingen fastholder længere it med det
klassiske fokus. Rambøll tager dette som et udtryk for, at nok har det seneste år været et år med tilbageslag og ny selverkendelse, men til gengæld går man nu ”all-in” på at nå i mål i årene fremover.
At 28 pct. af de forretningsansvarlige i dag er mere ambitiøse end deres it-ansvarlige, understreger
også en klar interesse i at få den offentlige digitalisering tilbage på rette spor igen. Frem mod 2019 er
der hos begge parter slet ingen tvivl om, at it vil være af betydelig strategisk karakter, og den resterende uenighed om, hvor strategisk it vil blive, er måske mere en frygt for hybris.
Det er på tide, at de offentlige forretningsansvarlige og it-ansvarlige samarbejde får løst opgaven både politisk og praktisk, så fokus og kræfter kan bruges på at bringe den offentlige digitalisering helt i
mål. Der er ingen vej udenom – man bliver nødt til at gå ”all-in”.
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Den it-ansvarliges perspektiv på den strategiske vigtighed af it
VURDERING AF IT’S STRATEGISKE
BETYDNING (OFFENTLIGE,
FORRETNINGSANSVARLIGE OG
IT-ANSVARLIGE)

Forventningerne til retningen for den digitale forretningsudvikling i den private sektor, og dermed også CIO’ernes rolle, er blevet meget mere afstemt og klar de senere år, og de bedste af CIO’erne får i
de kommende år opfyldt ønskerne om i langt højere grad at kunne indtræde i rollen som digital strateg og eksternt transformerende digital forretningsudvikler – noget som også klart understreges andre steder i årets udgave af IT i praksis®. Hvor det tidligere var usikkert, hvor hurtigt og målrettet det
ville gå, hersker der ikke længere tvivl om, at fra 2019 er den rent operationelt orienterede CIO en
saga blot i dansk it-sammenhæng.
Mens de to forrige udgaver af IT i praksis® har vist betydelig alignment mellem CIO’er og CEO’er, er
årets måling derimod udtryk for en overvældende uenighed om status: Hvor CIO’erne, uanset om de
tilhører best eller worst practice-gruppen (de henholdsvis 25 pct. af virksomhederne, der får mest eller mindst ud af deres investeringer i it), vurderer deres placering som værende godt på vej og deres
rolle som værende midt i landskabet, så har CEO’erne nu erfaret forskellen på at have en klassisk itstrategi og det at have en moderne og klar digital forretningsstrategi. De placerer nu distinkt deres
worst practice-CIO’er som internt operationelt orienterede og deres best practice-CIO’er som eksternt
transformerende. Gør det noget, når der alligevel lader til at opstå alignment i 2019? Godt nok er der
enighed om retningen, og CIO’er, som blot ser det som et mål at ende i øverste højre kvadrant, kan
principielt være glade. CEO’erne giver imidlertid klart udtryk for en langt større konservatisme end
CIO’erne. Træerne vokser ikke helt ind i himlen, og specielt større virksomheder (målt på omsætning), som også typisk har en højere modenhed, er ganske konservative og ser stadig CIO’ens rolle
som mere balanceret. Forretningssiden har nu haft et par år til at finde ud af, hvad digital business og
digitalisering er for en størrelse, og har konstateret, at en it-strategi (ofte med introvert understøttelsesfokus) ikke kan substituere for en digital strategi (som har et klart kundeværdiskabelsesfokus). Og
har også noteret sig, at CIO’erne ofte slet ikke har hverken det fornødne forretningskundefokus eller
forretningsudviklingsfokus.
At være CIO i fremtidens digitale forretning er et kald med klart fokus på ekstern værdiskabelse og
indsigt via teknologi, og hvordan man understøtter forretningen heri. Og CEO’erne vil gerne have
hjælp hertil.
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Men selvom de offentlige ledere er meget mere alignet med hinanden, end man er i den private sektor, så undervurderer worst practice-gruppen af it-ansvarlige (de 25 pct. af virksomhederne der får
mindst ud af deres investeringer i it) i høj grad den indsats, der skal til for at bringe dem på niveau
med best practice-gruppen. Mange forretningsansvarlige erkender nu forskellen på muligvis at have
en it-strategi og så at have en klar digital forretningsstrategi og har ikke længere tiltro til, at deres
worst practice it-ansvarlige kan drive den offentlige forretning frem mod samme resultater – og rollen
for den it-ansvarlige selv – som best practice-gruppen kan. Gør det så noget, når alle it-ansvarlige alligevel ender som eksternt transformerende i 2019? Godt nok er der enighed om retningen, og itansvarlige, som blot ser målet som at ende i øverste højre kvadrant, kan principielt være glade, men
de forretningsansvarlige giver klart udtryk for en langt større konservatisme. Først og fremmest vokser træerne ikke så langt ind i himlen, som de it-ansvarlige tror, men især de større offentlige virksomheder (målt på nettoomsætning), som også typisk har en højere modenhed, er ganske konservative og ser stadig CIO’ens rolle som mere balanceret. Og worst practice-gruppen forventes stort set
kun at krybe op i bunden af top-kvadranten. Dette er ikke godt nok. Borgere og eksterne virksomheder forventer velfungerende og sammenhængende offentlige løsninger og services på tværs, uanset
hvor de befinder sig, og it-ansvarlige bliver nødt til at indse, at en it-strategi (ofte med introvert fokus
på understøttelse) ikke kan substituere en digital strategi (som har et klart fokus på kundeværdiskabelse). De forretningsansvarlige har også konstateret, at de it-ansvarlige ofte slet ikke har hverken
det fornødne fokus på forretningskunder eller forretningsudvikling.
At være it-ansvarlig i fremtidens offentlige digitale forretning er et kald med klart fokus på ekstern
værdiskabelse og indsigt via teknologi, og hvordan man understøtter forretningen heri.
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Forventningerne til retningen for den digitale forretningsudvikling i den offentlige sektor og dermed
de it-ansvarliges rolle er blevet meget mere afstemt og klar siden 2014, og de bedste af it-lederne får
i de kommende år opfyldt ønskerne om i langt højere grad at kunne indtræde i rollen som digital strateg og eksternt transformerende digital forretningsudvikler. Hvor det i 2014 var usikkert, hvor hurtigt
og målrettet det ville gå, er der ikke længere tvivl om at fra 2019 er den operationelt orienterede CIO
en saga blot i dansk it.

EN KLAR DIGITAL STRATEGI ER CIO’ENS BILLET TIL AT INDGÅ I
DE TUNGE FORRETNINGSDISKUSSIONER I DEN PRIVATE SEKTOR
MED en klar digital strategi

UDEN en klar digital strategi

Transformation af forretningen

46%

Virksomhedens udfordringer

41%

Virksomhedens muligheder

38%

Virksomhedens omkostninger

32%

Virksomhedens værdiskabelse

22%

59%

15%

40%

De forretningsstrategiske beslutninger

22%

54%

15%

27%

0%

21%

46%

19%

51%

15%

51%

21%

59%

20%

I høj grad

40%

60%

80%

100%

0%

I nogen grad

46%

39%

54%

42%

20%

I høj grad

40%

60%

80%

I nogen grad

VURDERING AF CIO’ENS INVOLVERING I FORRETNINGSLEDELSENS ARBEJDE OG DISKUSSIONER (PRIVATE, CIO)

At den forretningsmæssige betydning af it er steget støt gennem årene, er i mange brancher i dag en
slet skjult hemmelighed, og som Erhvervsministeriet i maj 2016 kunne dokumentere, er digitaliseringsniveauet i danske virksomheder ganske højt inden for brancher som kommunikation, hotel, handel samt energi, mens brancher som rengøring, transport og byggeri er noget mindre digitaliserede.
IT i praksis® har gennem mange år plæderet for, at danske CIO’er, ligesom vi tidligere har set det i
andre lande som fx USA, i langt højere grad burde indgå som naturlige sparringspartnere for forretningsledelsen og ultimativt være en naturlig del heraf. Og selvom sidste års udgave af IT i praksis®
rapporterede, at CIO’erne i næsten halvdelen af best practice-virksomhederne (de 25 pct., som opnår
de bedste resultater ved anvendelse af it) har følt sig godt repræsenteret i relevante forretningsfora,
så har det været mere uklart præcist, på hvilke områder deres bidrag er værdsat, og hvad der i særlig grad udgør en løftestang for deres involvering.
IT i praksis® viser i år, at tilstedeværelsen af en klar digital strategi for virksomheden er den væsentligste løftestang. Eller rettere – at forretningen og it har etableret et skæbnefællesskab med en fælles
erkendelse af, hvad it i virkeligheden kan bruges til for at skabe langsigtet værdi for kunderne og som
konsekvens heraf også for virksomheden.
It har været vigtigt i mange år, og mange CIO’er har altid i større eller mindre grad formået at søge
indflydelse i forretningen, også før digitale strategier fandtes. Som illustreret føler ca. 20 pct. af
CIO’erne i virksomheder uden en klar digital strategi sig i høj grad involveret (ca. 60 pct. samlet set) i
forretningsledelsens arbejde på tværs af emneområder, så dette kan ses som en baseline.
Men hvor en klar digital strategi forefindes, er CIO’ernes høje involveringsgrad fordoblet til op mod
ca. 40 pct. (op mod ca. 90 pct. samlet set). At have skabt et fælles formål er en kraftfuld katalysator.
Kun hvor virksomhedens værdiskabelse og de egentlige forretningsstrategiske beslutninger tages,
halter den høje involveringsgrad lidt efter, men det tegner til kun at være et spørgsmål om tid, før
det er på niveau.
Skabelse af en fælles klar digital strategi er CIO’ens billet til fremtiden.
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VURDERING AF DEN IT-ANSVARLIGES INVOLVERING I FORRETNINGSLEDELSENS ARBEJDE OG DISKUSSIONER
(OFFENTLIGE, IT-ANSVARLIGE)

IT i praksis® har gennem mange år illustreret gevinsterne ved, at offentlige it-ansvarlige i langt højere grad indgår som naturlige sparringspartnere for forretningsledelsen og ultimativt fungerer som en
naturlig del heraf. Og selvom sidste års IT i praksis® rapporterede, at CIO’erne i næsten to tredjedele
af best practice-virksomhederne (de 25 pct. som opnår de bedste resultater ved anvendelse af it) har
følt sig godt repræsenteret i relevante forretningsfora, så har det været mere uklart, præcist på hvilke områder deres bidrag er værdsat, og hvad der i særlig grad udgør en løftestang for deres involvering.
Årets IT i praksis® konstaterer, at tilstedeværelsen af en klar digital strategi for virksomheden er den
væsentligste løftestang. Eller rettere, at forretningen og it har etableret et skæbnefællesskab med en
erkendelse af, hvad it i virkeligheden kan bruges til for at skabe langsigtet værdi for borgere og virksomheder, og som konsekvens heraf også for de offentlige serviceleverandører selv.
It har været vigtigt i mange år, og mange it-ansvarlige har altid i større eller mindre grad formået at
søge indflydelse i forretningen – også før digitale strategier fandtes. Som illustreret, føler ca. 20 pct.
af de it-ansvarlige i offentlige virksomheder uden en klar digital strategi sig i høj grad involveret (ca.
70 pct. samlet set) i forretningsledelsens arbejde på tværs af emneområder, så det kan ses som en
baseline.
Men hvor en klar digital strategi eksisterer, er deres høje involveringsgrad fordoblet til ca. 40 pct. (ca.
90 pct. samlet set). At have skabt et fælles formål er en kraftfuld katalysator. Hvilket bør fungere
som inspiration for de offentlige virksomheder, som endnu ikke har fået støbt fundamentet til at gå
”all in” på digitaliseringen.
Skabelse af en fælles klar digital strategi er den it-ansvarliges billet til fremtiden.
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Digitaliseringen af den offentlige sektor har efterhånden stået på agendaen gennem en del år, og
niveauet er ganske højt mange steder, men på trods af at der ingen tvivl er om, at ambitionen er at
gå ”all in” på den digitale agenda, så giver mere end hver tredje af de offentlige forretningsansvarlige
udtryk for, at it ikke er af strategisk betydning i dag, hvilket utvivlsomt hæmmer både digitaliseringen
som helhed og i særdeleshed et frugtbart samarbejde med de it-ansvarlige om i fællesskab at komme
i mål med at høste de samfundsmæssige gevinster, digitaliseringer bringer.

VIRKSOMHEDER MED EN KLAR DIGITAL STRATEGI HAR
ARBEJDET BETYDELIGT MED DERES MODENHED

Private virksomheder har et betydeligt potentiale for at modne deres it-forretning og bedre kunne udnytte it som strategisk differentiator. Den gennemsnitlige modenhed har ikke ændret sig overhovedet
siden sidste års IT i praksis®. Og ligeså for forventningerne til forbedringer frem mod 2019, hvor gennemsnittet forventes hævet med 0,8 på femtrins skalaen. Som tidligere strider disse tårnhøje ambitioner om, hvad der kan nås, mod al erfaring. Det tager normalt to til tre år at hæve sig et niveau, og
kun få virksomheder formår at arbejde parallelt med mere end fire af de 18 dimensioner samtidig.
Virksomhederne skiller sig dog klart i to lejre som illustreret: Dem, som har en klar digital strategi, og
dem, som ikke har. Det er evident, at processen med at skabe og dagligt være i stand til at føre en
klar digital strategi ud i livet har fremtvunget et behov for øget modenhed for at kunne opnå robusthed, kvalitet, transparens og agilitet samtidigt. Krav, der stilles af CEO’erne i disse virksomheder.
Samtidig må CIO’er i virksomheder, som i dag ikke har en klar digital strategi, indstille sig på, at det
ikke blot handler om at ”forfatte” en digital strategi sammen med forretningen. Det kræver også
hårdt arbejde på egen hjemmebane at få løftet it-organisation til også at kunne levere sin del af succesen. For virksomheder, der ønsker at levere på en klar digital strategi, kræves der i praksis fuldt
styrede systematiske tilgange og metoder, der konsekvent efterleves, og i kraft af klare kvantitative
metrikker sikrer og dokumenterer sammenhæng til forretningsstrategierne. At gå så massivt til
værks, som det kræves, og med den fornødne grad af systematik og efterlevelse vil det dog sjældent
kunne lade sig gøre inden for rammerne af de eksisterende rammestrukturer i it-organisationerne. De
forretningsansvarlige ville også alternativt med rette kunne spørge, hvorfor det i givet fald ikke var
sket før. En gennemgribende tilpasning af nye rammestrukturer i form af etablering eller revitalisering
af it’s ”Operating Model” vil være en naturlig løsning herpå. Mange virksomheders begrænsede evne
og vilje til at udnytte de digitale muligheder samt opfattelsen af ”it som leverandør til forretningen” i
stedet for ”en integreret del af forretningen” og ”være til for de ultimative slutkunder” understreger i
høj grad, hvorfor mange CIO’er kæmper med de forretnings-ansvarliges mindset vedrørende it.
Konklusionen må være, at forudsætningen for at kunne levere ind til en klar digital strategi er styr på
eget it-hus.
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Offentlige virksomheder har et stort potentiale for at modne deres it-forretning og bedre udnytte it
som en strategisk differentiator. Den gennemsnitlige modenhed ikke ændret sig overhovedet siden IT
i praksis® sidste år. Det samme gør sig gældende for forventningerne til forbedringer frem mod
2019, hvor gennemsnittet forventes hævet med 0,8 på femtrinsskalaen. Og som sidste år strider disse tårnhøje ambitioner, om hvad der kan opnås, imod al erfaring. Det tager normalt to til tre år at
hæve sig et niveau, og kun få formår at arbejde parallelt med mere end 4 dimensioner samtidig.
Virksomhederne skiller sig dog klart i to lejre: Dem som klart ser it som værende af strategisk betydning, og dem som ikke gør. Det er evident, at processen med at skabe en klar digital strategi og dagligt være i stand til at føre den ud i livet, har fremtvunget et behov for øget modenhed for at kunne
opnå robusthed, kvalitet, transparens og agilitet. Krav, der klart stilles af de forretningsansvarlige.
Samtidig må de it-ansvarlige i virksomheder, som i dag ikke ser it som værende af strategisk betydning, indstille sig på, at det ikke blot handler om at ”forfatte” en digital strategi sammen med forretningen. Det kræver hårdt arbejde på egen hjemmebane at få løftet it-organisationen til også at kunne
levere sin del af succesen. For de som ønsker at realisere gevinsterne fra en klar digital strategi, kræves der i praksis fuldt styrede systematiske tilgange og metoder, der konsekvent efterleves, og i kraft
af klare kvantitative metrikker sikrer og dokumenterer sammenhæng til forretningsstrategierne. Noget som virksomheder med en klar digital strategi i den private sektor viser nødvendigheden af, og
hvor den offentlige sektor i år får baghjul (de to sektorer har til nu fulgtes ad modenhedsmæssigt). At
gå så massivt til værks, som det kræves, og med den fornødne grad af systematik og efterlevelse vil
det dog sjældent kunne lade sig gøre inden for de eksisterende rammestrukturer i it-organisationerne. En gennemgribende tilpasning af nye rammestrukturer i form af etablering eller revitalisering
af it’s Operating Model vil være en naturlig løsning herpå (som beskrevet i sidste års IT i praksis®).
Specielt de forretningsansvarliges opfattelse af (eller mangel herpå), at it og digitalisering er noget
strategisk, ses af de it-ansvarlige som den største differentiator (2,5 på femtrinsskalaen) – det største gab nogensinde målt i IT i praksis®. Opfattelsen af ”it som blot en underleverandør af arbejdspladser og proces-understøttelse” i stedet for ”en integreret del af forretningen” og ”være til for de ultimative slutkunder” understreger i høj grad, hvorfor mange it-ansvarlige kæmper med de forretningsansvarliges mindset vedrørende it. Og udgør den største barriere for en succesfuld digitalisering.
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OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER, HVOR FORRETNINGSLEDELSEN
FORSTÅR IT’S STRATEGISKE BETYDNING, ER DE MEST MODNE

DER ER BRED ENIGHED OM PRIVATE IT-ORGANISATIONERS
REELLE ROLLE NU OG FREMOVER, MEN NYE OPGAVER VENTER
2019

2016
CEO

at it og sikkerhed
fungerer
optimalt
Sikre at itSikre
og sikkerhed
fungerer
optimalt

76%

82%

og håndtere
forretningens
it-systemer
Forvalte ogForvalte
håndtere
forretningens
it-systemer

69%

78%

Være bindeled
forretningens
til de egentlige
it- (sourcing-)leverandører
Være forretningens
til bindeled
de egentlige
it- (sourcing-)leverandører

53%

60%

Styre it-omkostningerne
i forretningen
Styre it-omkostningerne
i forretningen

37%

45%

Understøtte forretningens
beslutninger
BI (Business
Intelligence)
Understøtte forretningens
beslutninger
med BImed
(Business
Intelligence)

22%

45%

Skabe et samlet
anvendeligt
dataoverblik
på tværs
af forretningen
Skabe
et samlet anvendeligt
dataoverblik
på tværs
af forretningen

21%

51%

Forbedre
forretningens
processer
Forbedre
forretningens
processer

17%

40%

Skabe fremtiden
forretningen
med den
rette
teknologi
Skabefor
fremtiden
for forretningen
med den
rette
teknologi

12%

36%

Bidrage aktivt Bidrage
til udviklingen
af forretningen
og dens
muligheder
aktivt til udviklingen
af forretningen
og dens
muligheder
Forbedre virksomhedens kunders muligheder for at få mere
Forbedre virksomhedens kunders muligheder for at få mere ud af forretningens produkter
ud af forretningens produkter
fremtidens
produkter
SkabeSkabe
fremtidens
produkter

11%

40%

3%

21%

3%

0%

CIO

11%
20%

40%

60%

80% 0%

100%20%

at it og sikkerhed
fungerer
optimalt
Sikre at itSikre
og sikkerhed
fungerer
optimalt

73%

82%

og håndtere
forretningens
it-systemer
Forvalte ogForvalte
håndtere
forretningens
it-systemer

57%

58%

Være bindeled
forretningens
til de egentlige
it- (sourcing-)leverandører
Være forretningens
til bindeled
de egentlige
it- (sourcing-)leverandører

45%

56%

Styre it-omkostningerne
i forretningen
Styre it-omkostningerne
i forretningen

50%

48%

Understøtte forretningens
beslutninger
BI (Business
Intelligence)
Understøtte forretningens
beslutninger
med BImed
(Business
Intelligence)

17%

45%

Skabe
et samlet anvendeligt
dataoverblik
på tværs
af forretningen
Skabe et samlet
anvendeligt
dataoverblik
på tværs
af forretningen

16%

43%

Forbedre
forretningens
processer
Forbedre
forretningens
processer

16%

44%

Skabefor
fremtiden
for forretningen
med den
rette
teknologi
Skabe fremtiden
forretningen
med den
rette
teknologi

14%

44%

aktivt til udviklingen
af forretningen
og dens
muligheder
Bidrage aktivt Bidrage
til udviklingen
af forretningen
og dens
muligheder
Forbedre kunders
virksomhedens
muligheder
for at produkter
få mere
Forbedre virksomhedens
muligheder kunders
for at få mere
ud af forretningens
ud af forretningens produkter
fremtidens
produkter
SkabeSkabe
fremtidens
produkter

12%

47%

4%

24%

60%

80%

40%

60%

80%

15%

4%

0%

40%

20%

40%

60%

80% 0%

100%20%

VURDERING AF IT-ORGANISATIONENS REELLE ROLLE I DAG OG OM TRE ÅR (PRIVATE, CEO OG CIO)

Selvom etablering af digitale strategier buldrer frem i de private virksomheder, lægges der stadig
vægt på, og er enighed om, at de mere klassiske it-aktiviteter udgør rygraden i it-organisationernes
aktiviteter. It-sikkerhed er en sikker topscorer efterfulgt af forvaltningen af forretningens it-systemer
– også selvom CEO’erne lægger lidt mere vægt herpå end CIO’erne. Tilsvarende scorer vendor management og omkostningsstyring højt. Og det billede forventes ikke at ændre sig i de næste tre år. Til
gengæld ventes it-organisationernes arbejdsbyrde med understøttelse af nye eller yderligere it-tiltag
at vokse betydeligt fremadrettet. Dette gælder områder som etablering af et samlet dataoverblik og
BI-understøttet beslutningstagning, forbedret procesunderstøttelse og ikke mindst identifikation og
etablering af ny teknologi til sikring af forretningens fremtid. I det hele taget indsatsen til at bidrage
aktivt til udviklingen af forretningen og dens muligheder. En betydelig større indsats forventes også i
forhold til at understøtte essensen af digital business. Her kan man række helt ud til virksomhedernes
slutkunder, for der at opnå større værdi med produkterne og koble dem med brugbare og værdiskabende slutbruger-økosystemer, samt at indgå i skabelsen af fremtidens produkter.
Fordelingen mellem den første og anden gruppe af kommende opgaver indikerer klart, at mange virksomheder stadig ser et stort behov for at understøtte den digitale udvikling ved først at klargøre beslutningsgrundlaget og processerne, for så dernæst på et mere faktuelt og praktisk grundlag at dreje
indsatsen over mod kommende kundeorienterede produkter og services. Fordelingen understreger
også, at nok har mange allerede etableret en digital strategi, men den konkrete udmøntning og eksekvering heraf udestår stadig, for at konkrete beslutninger kan tages på et faktuelt grundlag.
Her er det vigtigt, at der på ingen måde opstår ”analysis paralysis” i de private virksomheder. Andre
steder i verden er man betydeligt længere fremme end i Danmark, og hverken fysiske produkter eller
services kender i dag til landegrænser. Kombineret med, at innovationsledelse generelt er en af de
mindst modne discipliner i danske virksomheder, bør det føre til klare overvejelser om, i hvilket omfang det måtte være muligt at søsætte pilotudvikling og tests af allerede overvejede muligheder. Også inden et bedre beslutningsgrundlag og smartere processer er etableret. Simpelthen for at komme i
gang. Ude i verden handler man ofte mere på tro end viden. Og kommer derfor først i mål.
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DER ER BRED ENIGHED OM OFFENTLIGE IT-ORGANISATIONERS
REELLE ROLLE NU OG FREMOVER, MEN NYE OPGAVER VENTER
2016
83%

88%

og håndtere
forretningens
it-systemer
Forvalte ogForvalte
håndtere
forretningens
it-systemer

64%

64%

Være bindeled
forretningens
til de egentlige
it- (sourcing-)leverandører
Være forretningens
til bindeled
de egentlige
it- (sourcing-)leverandører

44%

56%

Styre it-omkostningerne
i forretningen
Styre it-omkostningerne
i forretningen

41%

48%

Understøtte forretningens
beslutninger
BI (Business
Intelligence)
Understøtte forretningens
beslutninger
med BImed
(Business
Intelligence)

19%

30%

Skabe
et samlet anvendeligt
dataoverblik
på tværs
af forretningen
Skabe et samlet
anvendeligt
dataoverblik
på tværs
af forretningen

19%

50%

Forbedre
forretningens
processer
Forbedre
forretningens
processer

17%

47%

Skabefor
fremtiden
for forretningen
med den
rette
teknologi
Skabe fremtiden
forretningen
med den
rette
teknologi

14%

35%

aktivt til udviklingen
af forretningen
og dens
muligheder
Bidrage aktivt Bidrage
til udviklingen
af forretningen
og dens
muligheder
Forbedre kunders
virksomhedens
kunders
muligheder
for at produkter
få mere
Forbedre virksomhedens
muligheder for
at få mere
ud af forretningens
ud af forretningens produkter
Skabe fremtidens produkter
Skabe fremtidens produkter

11%

50%

5%

31%

0%

0%

CIO

11%

20%

40%

60%

80% 0% 100% 20%

Sikre at itSikre
og at
sikkerhed
fungerer
optimalt
it og sikkerhed
fungerer
optimalt

79%

82%

Forvalte ogForvalte
håndtere
forretningens
it-systemer
og håndtere
forretningens
it-systemer

37%

53%

Være forretningens
til bindeled
de egentlige
it- (sourcing-)leverandører
Være bindeled
forretningens
til de egentlige
it- (sourcing-)leverandører

38%

58%

Styre it-omkostningerne
i forretningen
Styre it-omkostningerne
i forretningen

42%

59%

Understøtte forretningens
beslutninger
med BImed
(Business
Intelligence)
Understøtte forretningens
beslutninger
BI (Business
Intelligence)

14%

49%

Skabe et samlet
anvendeligt
dataoverblik
på tværs
af forretningen
Skabe
et samlet anvendeligt
dataoverblik
på tværs
af forretningen

21%

65%

9%

51%

Skabe fremtiden
forretningen
med med
den den
rette
teknologi
Skabefor
fremtiden
for forretningen
rette
teknologi

13%

42%

aktivt til udviklingen
af forretningen
og dens
muligheder
Bidrage aktivt Bidrage
til udviklingen
af forretningen
og dens
muligheder
Forbedre kunders
virksomhedens
kunders
muligheder
for at produkter
få mere
Forbedre virksomhedens
muligheder for
at få mere
ud af forretningens
ud af forretningens produkter
fremtidens
produkter
SkabeSkabe
fremtidens
produkter

13%

44%

11%

30%

Forbedre
forretningens
processer
Forbedre
forretningens
processer

60%

80%

40%

60%

80%

19%

4%

0%

40%

20%

40%

60%

80% 0%

100% 20%

VURDERING AF IT-ORGANISATIONENS REELLE ROLLE I DAG OG OM TRE ÅR
(OFFENTLIGE, FORRETNINGSANSVARLIGE OG IT-ANSVARLIGE)

Selvom den offentlige sektor digitaliserer på livet løs og også bliver bedre til at levere flere reelle digitale services ud over elektroniske blanketter, lægges der stadig vægt på (og er enighed om), at de
mere klassiske it-aktiviteter udgør rygraden i it-organisationernes aktiviteter. It-sikkerhed er en sikker topscorer efterfulgt af forvaltningen af forretningens it-systemer – selvom de forretningsansvarlige dog lægger noget mere vægt herpå end de it-ansvarlige. Tilsvarende scorer vendor management
og omkostningsstyring højt. Og det billede forventes ikke at ændre sig i den næste treårsperiode. Til
gengæld ventes it-organisationernes arbejdsbyrde med understøttelse af nye eller yderligere it-tiltag
at vokse betydeligt fremadrettet. Dette gælder områder som etablering af et samlet dataoverblik og
BI-understøttet beslutningstagning, forbedret procesunderstøttelse og ikke mindst identifikation og
etablering af ny teknologi til sikring af den offentlige virksomheds fremtid og i det hele taget en indsats for at bidrage aktivt til udviklingen af virksomheden og dens muligheder.
En betydelig større indsats forventes også for at understøtte essensen af digital forretning i form af at
nå helt ud til og inddrage borgere og eksterne virksomheder for at opnå større værdi med de offentlige services (herunder færre omkostninger) og også her at kunne kombinere services på tværs af den
offentlige sektor i brugbare og værdiskabende slutbruger-økosystemer.
Fordelingen mellem den første og anden gruppe af kommende opgaver indikerer klart, at mange offentlige virksomheder stadig ser et stort behov for at understøtte den digitale udvikling ved først at
klargøre beslutningsgrundlaget og processerne, for så dernæst på et mere faktuelt og praktisk grundlag at dreje indsatsen mod kommende kundeorienterede produkter og services. Fordelingen understreger også, at nok har mange offentlige virksomheder allerede etableret en digital strategi, men
den konkrete udmøntning og eksekvering heraf udestår stadig, til konkrete beslutninger kan tages på
et faktuelt eller politisk forsvarligt grundlag.
Hvor det i samme kontekst i den private sektor er relevant at advare mod mulig ”analysis paralysis”,
så bør den offentlige sektor i sagens natur være mere konservativ i forhold til at kaste sig ud i eksperimenter, som ikke er velfunderet i faktuel viden. Historien viser, at det i det offentlige ikke nødvendigvis handler om at komme først, men at komme rettidigt og rigtigt.
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CEO

2019

Sikre at itSikre
og at
sikkerhed
fungerer
optimalt
it og sikkerhed
fungerer
optimalt

FORVENTNINGERNE TIL PRIVATE IT-ORGANISATIONER ØGES
KRAFTIGT I TAKT MED VIRKSOMHEDERNES ØGEDE
DIGITALISERING
UDEN en klar digital strategi

MED en klar digital strategi
Øget hastighed i projektgennemførelsen

50%

Mere fleksibel tilgang til opfyldelse af
forretningens ønsker (proces, teknologier
etc.)

46%

Øget transparens af it i virksomheden

38%

Øget bidrag til virksomhedens service- og
produktinnovation

31%

38%

9% 63%

Øget fokus på dokumentation af itorganisationens resultater

31%

33%

6%41%

Øget fokus på relationship management til
it-organisationens brugere

22%

0%

50%

19%

55%

42%

23%

59%

20%

63%

28%

46%

I høj grad

47%

25%

38%

40%

60%

I nogen grad

80%

100% 0%

20%

40%

I høj grad

60%

80%

100%

I nogen grad

HVILKE OVERORDNEDE KRAV STILLER FORRETNINGEN TIL IT-ORGANISATIONEN (PRIVATE, CEO)

IT i praksis® viser, at tilstedeværelsen af en klar digital strategi for virksomheden udgør en væsentlig
differentiator for forretningens krav til målsætninger for it-organisationen. Etableringen af et skæbnefællesskab med en fælles erkendelse af, hvad it i virkeligheden kan og skal bruges til for at skabe
langsigtet værdi for kunderne, har dermed også klare konsekvenser for it-organisationens daglige arbejde.
Virksomheder med en eksisterende klar digital strategi stiller dobbelt så høje krav til, at it-organisationen i høj grad formår at levere øget hastighed i projektgennemførelsen (eksekveringsevne), mere
fleksibel tilgang til opfyldelse af forretningens ønsker (agilitet) og en langt større indsigt i, hvor og
hvad it gør og leverer i virksomheden (transparens). Vendt på hovedet, må virksomheder, der først
nu er på vej med en egentlig digital strategi, også påregne, at it-organisationen skal modnes i langt
højere grad inden for discipliner, som direkte understøtter disse tre klassiske områder.
Der hvor en klar digital strategi allerede er etableret, er forventningerne, at it-organisationen formår
at mangedoble sin indsats inden for involvering i virksomhedens service- og produktinnovation (innovation) samt dokumentation af egne resultater som bidrag til hele forretningen (gevinstrealisering).
Begge er områder, hvor langt de fleste klassiske it-organisationer tidligere er kommet til kort.
Interessant nok mener CEO’erne ikke, at det stærkt øgede og integrerede samarbejde vil kræve yderligere indsats på relationship management-området i forhold til it-organisationens brugere. Måske
fordi forventningerne netop i høj grad er, at alle parter alligevel lærer at tale samme sprog og arbejde
sammen i den digitale strategis ånd.
Som led i arbejdet med at etablere en klar digital strategi kan der derfor forventes både en stejl læringskurve, øget modenhed og en betydelig merindsats fra it-organisationens side. Når en større modenhed og rutine er etableret, vil merindsatsen finde et nyt niveau, men mange virksomheder vil finde overgangsfasen hård. Krav til nye færdigheder, men også helt nye opgaver vil omvendt også gøre
it-organisationens arbejde meget mere interessant. Desuden vil de it-medarbejdere, som formår at
leve sig ind i virksomhedens digitale strategi, opleve i langt højere grad end tidligere at være en dybt
integreret, værdifuld og nødvendig del af virksomheden.
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FORVENTNINGERNE TIL OFFENTLIGE IT-ORGANISATIONER ØGES
I TAKT MED DIGITALISERINGENS STRATEGISKE BETYDNING
Hvor it HAR en klar strategisk betydning

Hvor it IKKE har en klar strategisk betydning

Øget transparens af it i virksomheden

47%

Mere fleksibel tilgang til opfyldelse af
forretningens ønsker (proces, teknologier
etc.)

44%

Øget fokus på relationship management til
it-organisationens brugere

36%

39%

34%

Øget hastighed i projektgennemførelsen

35%

41%

17%

Øget bidrag til virksomhedens
serviceinnovation

32%

Øget fokus på dokumentation af itorganisationens resultater

24%

0%

32%

24%

53%

43%

53%

20%

43%

48%

57%

20%

53%

I høj grad

62%

37%

10% 53%

40%

60%

I nogen grad

80%

100% 0%

20%

I høj grad

40%

60%

80%

100%

I nogen grad

HVILKE OVERORDNEDE KRAV STILLER FORRETNINGEN TIL IT-ORGANISATIONEN (OFFENTLIGE, FORRETNINGSANSVARLIGE)

Offentlige virksomheder, hvor it allerede har en klar strategisk betydning, stiller dobbelt så høje krav
til, at it-organisationen i høj grad formår at levere langt større indsigt i, hvor og hvad it gør og leverer
i virksomheden (transparens), øget hastighed i projektgennemførelsen (eksekveringsevne), involvering i virksomhedens service- og produktinnovation (innovation) samt dokumentation af egne resultater som bidrag til hele forretningen (gevinstrealisering). Vendt på hovedet må offentlige virksomheder, der først nu er på vej med en egentlig digital strategi, også påregne, at deres it-organisation i
langt højere grad skal modnes inden for discipliner, som direkte understøtter disse fire områder.
Interessant nok mener de forretningsansvarlige ikke, at det stærkt øgede og integrerede samarbejde,
som en klar digital strategi lægger op til, vil kræve yderligere indsats mod en mere fleksibel tilgang til
opfyldelse af forretningens ønsker (agilitet) eller på relationship management-området i forhold til itorganisationens brugere. Måske fordi forventningerne netop i høj grad er, at alle parter allerede taler
samme sprog, arbejder sammen i den digitale strategis ånd, og at it-organisationen i forvejen er lydhør nok over for forretningens ønsker.
Som led i arbejdet med at etablere en klar digital strategi må der derfor påregnes både en betydelig
læringskurve, en øget modenhed og en kraftig merindsats fra it-organisationens side. Bortset fra den
øgede involvering i virksomhedens innovation er faren, at de øvrige indsatsområder (transparens, gevinstrealisering og eksekveringsevne) bliver set som rent administrative forbedringer eller som ”blot
mere arbejde for samme resultat”. Det er vigtigt for digitaliseringens succes, at it-organisationen i høj
grad føler sig som en ligeværdig bidragyder til opfyldelse af forretningens ønsker – og ses som sådan.
Krav til nye færdigheder samt også helt nye opgaver vil omvendt også gøre it-organisationens arbejde meget mere interessant, og de it-medarbejdere, som formår at leve sig ind i virksomhedens digitale strategi, vil i langt højere grad opleve at være en dybt integreret, værdifuld og nødvendig del af
virksomheden end tidligere.
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Årets IT i praksis® konstaterer, at tilstedeværelsen af en klar digital strategi for virksomheden udgør
en betydelig differentiator for offentlige virksomheders krav til målsætninger for deres itorganisationer. Etableringen af et skæbnefællesskab med en erkendelse af, hvad it i virkeligheden
kan og skal bruges til for at skabe langsigtet værdi, har dermed også klare konsekvenser for itorganisationens daglige arbejde.

PRIVATE CIO’ER STYRKER UDVIKLING AF DIGITAL FORRETNINGSSTRATEGI, MEN VÆGTER IKKE FORRETNINGENS BEHOV
FOR BESLUTNINGSSTØTTE OG EFFEKTIVISERING
CEO CEO
2016 2015

CIO CIO
2016 2015

Automatisering af administrative processer

6

1
2

8

2

8

Udvikling af digital forretningsstrategi

3

4

4

5

Sammenhængen mellem strategier, forretningsprocesser og it-arkitektur (enterprise-arkitektur)

4

12

11

14

5

6

1

1

Styrke indsatsen i forhold til it-sikkerhed

6

1

5

3

Udvikling af it i virksomhedens produkter og løsninger (herunder Internet of Things, big data)

7

5

14

13

Udvikling af virksomhedens anvendelse af sociale medier

8

10

16

11

Styrke og effektivisere virksomhedens produktionsprocesser
Udvikling af nye selvstændige digitale initiativer/produkter

8

9

Understøttelse af ledelsen i forhold til beslutningstagning

10

7

15

7

Styrke og effektivisere virksomhedens serviceydelser

11

3

3

2

Koordinering og prioritering af it-relaterede projekter (projektporteføljestyring)

12

2

12

4

Styrke og effektivisere virksomhedens kundeservice

13

9

9

9

Reducering af it-omkostninger

14

14

7

6

Den it-strategiske beslutningsstruktur og beslutningsproces (it-governance)

15

11

10

10

Effektiv styring af leverandører og outsourcing-partnere

16

13

13

12

Virksomhedens evne til at gennemføre organisatorisk implementering/forandringsprocesser

17

17

Business Process Management

18

18

Indfri teknisk gæld

19

19

Udvikling
af it i over
virksomhedens
produkter og løsninger (herunder Internet of Things, big data)
Skabe
overblik
mulige konkurrenter

UDVIKLINGS- OG FORBEDRINGSINITIATIVER DET KOMMENDE ÅR (PRIVATE, CEO OG CIO)
NOTE: OMRÅDET ”UDVIKLING AF NYE SELVSTÆNDIGE DIGITALE INITIATIVER/PRODUKTER”, ”BUSINESS PROCESS
MANAGEMENT”, ”SKABE OVERBLIK OVER MULIGE DIGITALE KONKURRENTER”, ”INDFRI TEKNISK GÆLD” ER TILFØJET I ÅR

Styrkelse af indsatsen til automatisering af administrative processer har en klar førsteprioritet hos
CEO’erne her i 2016, måske fordi både virksomhedernes produktionsprocesser (CEO top 8), serviceydelser (CEO top 10) og kundeservice (CEO top 12) allerede har været under luppen i de senere år.
Turen er nu kommet til at strømline det sidste store interne område i de fleste virksomheder. Udvikling af digital forretningsstrategi er klart årets højdespringer, som går fra top 8 til top 2 hos både
CEO’er og CIO’er. Dette er næppe overraskende i forhold til, hvor massiv opmærksomhed digitalisering har fået de sidste år i nyhedsmedier, fagmagasiner og på konferencer. De virksomheder, som allerede har en digital strategi, arbejder nu på, hvordan den skal eksekveres, og dem, som ikke har en,
arbejder på at få det. At enterprise-arkitektur (CEO top 3 og CIO top 4) stadig ligger rigtig højt er helt
naturligt set i forbindelse med etableringen af den digitale strategi, da det netop er it-organisationens
hovedbidrag til at beskrive sammenhængen mellem strategi, forretningsprocesser og it.
Mere overraskende er, at CIO’erne ikke i højere grad har vægtet, at diskussioner om både tilrettelæggelse og eksekvering af en digital strategi i høj grad kræver indsigt i virksomhedens kunder, produkter og service life-cycles etc. CEO’erne efterspørger derfor i høj grad understøttelse i forhold til
beslutningstagning (CEO top 4, men CIO top 11). Set fra CEO’ens stol, findes meget af den nødvendige viden i virksomhedens systemer, så hvorfor er det, ”at CIO’en ikke kan fremskaffe det fornødne”?
At it-sikkerhed ikke står højst på CEO’ernes agenda i år (CEO top 5, men CIO top 1), er ikke for at ignorere værdien heraf, men mere et spørgsmål om, at CIO’erne tidligere har fået uddelegeret opgaven. Til gengæld må CIO’erne ikke underspille væsentlige sikkerhedshændelser, men løbende sørge
for, at forretningsledelsen holdes velorienteret, så der i givet fald kan sættes ind med fuld kraft og
CEO-attention, hvis det skulle blive nødvendigt.
Nye tiltag som Internet of Things og big data er trådt lidt i baggrunden (CEO top 6 og CIO top 5) i år.
Næppe fordi de ikke anses for at være vigtige, men fordi mange virksomheder lige nu arbejder hårdt
på at etablere fungerende digitale strategier og derfor overvejer, hvor disse teknologier passer ind i
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strategierne, eller hvornår der skal eksekveres med afsæt heri. CIO’erne skal heller ikke lade sig påvirke af, at projektporteføljestyring står lavt (CIO top 2, men CEO top 11), da CEO’erne i forbindelse
med eksekvering af den digitale strategi kræver en betydeligt øget projekteksekveringsevne og højere agilitet.

SIKKERHED HAR STADIG TOPPRIORITET I DET OFFENTLIGE,
MEN DE IT-ANSVARLIGE OVERSER ET ØNSKE OM HELT NY IT
CIO CIO
2016 2015

1

1

1

Styrke indsatsen i forhold til it-sikkerhed

2

3

11

4

Udvikling af it i virksomhedens produkter og løsninger (herunder Internet of Things og big data

3

2

2

2

Koordinering og prioritering af it-relaterede projekter (projektporteføljestyring)

4

9

5

8

Udvikling af digital forretningsstrategi

1

Automatisering af administrative processer

6

5
6

11

4

6

7

10

13

12

8

8

3

3

9

7

14

10

10

15

10

7

11

4

19

11

12
13
14

15

Styrke og effektivisere virksomhedens serviceydelser
Den it-strategiske beslutningsstruktur og beslutningsproces (it-governance)
Styrke og effektivisere virksomhedens borger- og virksomhedsservice
Effektiv styring af leverandører og outsourcing-partnere
Udvikling af virksomhedens anvendelse af sociale medier
Gevinstrealisering

9
14

Sammenhængen mellem strategier, forretningsprocesser og it-arkitektur (entreprise-arkitektur)

17

Styrke og effektivisere virksomhedens produktionsprocesser
Udvikling af nye selvstændige digitale initiativer/produkter

16

Virksomhedens evne til at gennemføre organisatorisk implementering/forandringsprocesser

15

5

7

13

16

12

8

9

17

17

17

16

Gevinstkortlægning, herunder afdækning af forudsætninger for at gevinster kan udløses

18

16

12

14

Understøttelse af ledelsen i forhold til beslutningstagning

19

13

18

15

Empowerment
borgere (aktivere,
inddrage,
gøre borgerne
til medskabere),
understøttet
via digitalisering
Udvikling af it i af
virksomhedens
produkter
og løsninger
(herunder
Internet of Things,
big data)

20

20

Reducering af it-omkostningerne

Indfrielse
af it
teknisk
gæld
Udvikling af
i virksomhedens
produkter og løsninger (herunder Internet of Things, big data)

UDVIKLINGS- OG FORBEDRINGSINITIATIVER DET KOMMENDE ÅR (OFFENTLIGE, FORRETNINGSANSVARLIGE OG IT-ANSVARLIGE)
NOTE: OMRÅDET ”AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER”, ”GEVINSTREALISERING”, ”UDVIKLING AF NYE SELVSTÆNDIGE
DIGITALE INITIATIVER/PRODUKTER”, ”INDFRIELSE AF TEKNISK GÆLD” ER TILFØJET I ÅR

Styrkelse af indsatsen i forhold til it-sikkerheden kommer igen direkte ind på en førsteplads for såvel
de offentlige topledere som deres it-direktører og digitaliseringschefer. Næppe overraskende efter
jævnlige historier i pressen om sikkerhedsbrud og tyveri af login- eller andre identitetsoplysninger. Itsikkerhed i den offentlige sektor er på det overordnede samfundsmæssige plan stadig utrolig vigtig,
og tilliden til samfundets digitale fundament må opretholdes – næsten koste hvad det vil. Nye tiltag
som Internet of Things og big data holder sig helt i toppen, uden at de it-ansvarlige dog følger med
(CEO top 2 og CIO top 11) i år. Der er for de forretningsansvarlige formentlig tale om en lærings- og
forståelsesopgave, som de it-ansvarlige ikke rigtig får brugt tid på, selvom det måske netop var et af
de områder, hvor de it-ansvarlige kunne sikre sig en bedre tilknytning for at påvirke de forretningsansvarliges mindset, hvor modenheden anses for at være særligt lav i år.
At it-projektporteføljestyring (CEO top 3 og CIO top 2) kommer ind før udvikling af digital forretningsstrategi (CEO top 4 og CIO top 5), kan tolkes på mindst to måder: (Positivt) enten er de offentlige
virksomheders digitale strategier så modne, at der nu hovedsageligt er tale om eksekvering, eller
(negativt) der er så mange problemer med de offentlige it-projekter, at afklaring af den digitale strategi må træde i baggrunden. Er det sidste tilfældet, så husk, at det ofte er en fordel at hæve sig op i
et helikopterperspektiv (strategi), før der kastes ufokuseret energi efter nyttesløs eksekvering. Styrkelse af indsatsen til automatisering af administrative processer har en ret høj prioritet her i 2016
(CEO top 5 og CIO top 6), måske fordi både virksomhedernes serviceydelser (CEO top 7), borger- og
virksomhedsservices (CEO top 9) og produktionsprocesser (CEO top 13) allerede har været under
luppen i de senere år, og turen nu er kommet til at strømline det sidste store interne område i de fleste virksomheder.
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CEO CEO
2016 2015

At enterprise-arkitektur (CEO top 6 og CIO top 4) stadig ligger rigtig højt, er helt naturligt set i forbindelse med etableringen af den digitale strategi, da det netop er it-organisationens hovedbidrag til
at beskrive sammenhængen mellem strategi, forretningsprocesser og it.
CIO’erne skal til gengæld være opmærksomme på, at it-governance står lavt på de forretningsansvarliges (CIO top 3, men CEO top 8) liste, medmindre fokus her er på områder, der kræver øget
modenhed i forbindelse med eksekveringen af den digitale strategi, eller hvor øget transparens, hastighed for gennemførelse af projekter, og innovation samt gevinstrealisering er påkrævet.

PRIVATE CIO’ER BØR LYTTE MEGET MERE TIL CEO’ENS ØNSKER
OM STØRRE FORRETNINGS- OG KUNDEFORSTÅELSE SAMT ÆNDRET ITSETUP

Blive
uundværlig
for forretningen

Forme it
nøjagtigt til
forretningens krav

Tage ansvar
for it-grundlaget i
forretningen

CEO
2016

CIO
2016

1

1

Aktivt fokuserer på at bibringe forretningen en større digitaliserings-/teknologi-/it-forståelse

2

8

Tilpasser i højere grad it-funktionen/-organisationen til forretningens tilgang og behov

3

3

Deltager i fastlæggelse af forretningsstrategien

4

12

5

4

Fokuserer knivskarpt på, hvad it-funktionen/-organisationen selv skal gøre, og hvad eksterne er bedre til

6

2

Aktivt fokuserer på daglig it-drift/-udvikling

7

16

8

5

9

13

10

9

Fokuserer mere på at sikre tilgængelighed og anvendelighed af jeres it-systemer

11

7

Reducerer it-omkostningerne og øger effektiviteten

12

10

Tilegner dig (og it-funktionen) en større forståelse af virksomhedens kunder/brugere

13

11

Tilpasser værktøjskassen, så bimodal it/agil udvikling/DevOps bliver den nye standard

14

14

Får ansvaret for alle initiativer i virksomheden med it-indhold

15

6

16

15

Sætter dig i spidsen for teknologidreven/digital forretningstransformation

17

18

Får mulighed for at fordele it-budgettet med klart fokus på digitalisering

18

17

Får et større it-budget

Aktivt driver digital it-/forretningsinnovation med inddragelse af kunder/slutbrugere

Omlægger/tilpasser it’s ’Operating Model’ til målrettet at understøtte forretningsdigitalisering
Tilegner dig (og it-funktionen) en større forretningsforståelse
Etablering af blandede it- og forretningskompetencecentre og dermed flytter it-kompetencerne ud i forretningen

Får ansvaret for alle it-relaterede omkostninger i virksomheden

CIO’ENS BIDRAG TIL AT SKABE DE BEDSTE RESULTATER FOR FORRETNINGEN VED HJÆLP AF IT (PRIVATE, CEO OG CIO)

IT i praksis® afdækker i år, hvad henholdsvis CEO’erne og CIO’erne hver især mener at CIO’ernes
væsentligste bidrag bør være for at skabe de bedste resultater for forretningen ved hjælp af it. Resultatet er både opløftende, men også tankevækkende. På en klar førsteplads kommer et aktivt fokus på
at forbedre forretningens forståelse af digitalisering, teknologi og it. En fabelagtig chance for de fleste
CIO’er til at involvere sig og klæde forretningen på til for alvor at træde ind i den digitale æra.
Tredje prioritet er deltagelse i fastlæggelse af forretningsstrategierne, hvilket Rambøll i denne kontekst først og fremmest opfatter som etableringen og eksekveringen af en klar digital strategi. Dette
er en åben dør for CIO’erne til for alvor at træde i karakter og indgå som en integreret del af den
samlede forretningsledelse. Aldrig før har CEO’erne været så åbne for it’s nytte og bidrag til værdiskabelse. Hvis CIO’erne derfor ikke formår at udnytte muligheden nu, er det eneste sikre, at
CEO’erne og den øvrige forretningsledelse blot vil søge ekstern bistand i stedet og helt omgå den interne it-organisation. Den vil dermed klart vise, at den blot er leverandør af standardiserede itservices til forretningen og må derfor forvente, at alternativ it-sourcing for alvor igen kommer på forretningens agenda.
Tankevækkende er det derimod, at CIO’erne tilsyneladende undervurderer CEO’ernes anden og fjerde
prioritet om henholdsvis bedre alignment mellem it og forretningens modus operandi samt aktivt at
drive digital innovation med involvering af kunder og slutbrugere. Hele formålet med en klar digital
56

strategi og essensen af digital business jo netop at række helt ud til kunderne og forstå, hvordan
merværdi skabes for og sammen med dem som udgangspunkt for de produkter og løsninger, virksomhederne fremadrettet skal tilbyde.
CEO’erne står med åbne arme for at få CIO’erne og it-organisationerne med, og for at få hjælp til at
forstå, hvad it i virkeligheden kan. CIO’erne sidder tilsyneladende blot på deres hænder og giver udtryk for, at de i virkeligheden ikke er synderligt interesserede i, hvad kunderne mangler og forventer,
og hvordan forretningen når frem til at skabe de nødvendige løsninger og produkter. Så CIO’erne lader til stadig at have for snævre it-briller på, når det kommer til stykket, i stedet for at se på hvordan
forretningen fremadrettet skal klare sig, og hvad den skal leve af.
Der er formentlig en ganske klar sammenhæng mellem denne opfattelse og så, at CEO’erne klart
giver udtryk for, at yderligere fokus på it-omkostninger, og specielt at CIO’erne gerne vil have ansvaret for alle it-omkostninger på tværs af virksomheden, er langt nede på listen over CEO’ernes
overvejelser. Forretningens fokus er på at skabe digitale resultater nu, og hvis CIO’erne ikke kan finde ud af at bidrage, så får andre lov. Internt og eksternt.

DE OFFENTLIGE FORRETNINGSLEDERE EFTERSPØRGER EN MEGET
MERE AKTIV TILGANG TIL DIGITAL INNOVATION HOS DE ITANSVARLIGE

At forme it
nøjagtigt til
forretningens krav

Sikre
et solidt
fundament

Acceptere
begrænsninger

CIO
2016

1

1

Aktivt fokuserer på at bibringe forretningen en større digitaliserings-/teknologi-/it-forståelse

2

2

Deltager i fastlæggelse af forretningsstrategien

3

11

4

3

Fokuserer knivskarpt på, hvad it-funktionen/-organisationen selv skal gøre, og hvad eksterne er bedre til

5

5

Tilpasser i højere grad it-funktionen/-organisationen til forretningens tilgang og behov

6

7

Sætter dig i spidsen for teknologidreven/digital forretningstransformation

7

4

Tilegner dig (og it-funktionen) en større forståelse af virksomhedens kunder/brugere

8

6

Omlægger/tilpasser it’s ’Operating Model’ til målrettet at understøtte forretningsdigitalisering

Aktivt driver digital it-/forretningsinnovation med inddragelse af kunder/slutbrugere

9

8

Reducerer it-omkostningerne og øger effektiviteten

10

9

Aktivt fokuserer op daglig it-drift/-udvikling

11

12

Tilegner dig (og it-funktionen) en større forretningsforståelse

12

13

Etablering af blandede it- og forretningskompetencecentre og dermed flytter it-kompetencerne ud i forretningen

13

14

Tilpasser værktøjskassen, så bimodal it/agil udvikling/DevOps bliver den nye standard

14

15

Fokuserer mere på at sikre tilgængelighed og anvendelighed af jeres it-systemer

15

10

Får ansvar for alle initiativer i virksomheden med it-indhold

16

16

Får mulighed for at fordele it-budgettet med klart fokus på digitalisering

17

18

Får ansvaret for alle it-relaterede omkostninger i virksomheden

18

18

Får et større it-budget

DEN IT-ANSVARLIGES BIDRAG TIL AT SKABE DE BEDSTE RESULTATER FOR FORRETNINGEN VED HJÆLP AF IT (OFFENTLIGE,
FORRETNINGSANSVARLIGE OG IT-ANSVARLIGE)

IT i praksis® afdækker i år, hvad henholdsvis de forretningsansvarlige og de it-ansvarlige hver især
mener, at de it-ansvarliges væsentligste bidrag bør være for at skabe de bedste resultater for forretningen ved hjælp af it. Og selvom man i det offentlige er betydeligt mere alignet herom end i den private sektor, er resultatet både i høj grad opløftende og desværre også en anelse tankevækkende.
På en klar førsteplads kommer et aktivt fokus på at forbedre forretningens forståelse af digitalisering,
teknologi og it. En fabelagtig chance for de fleste it-ansvarlige til at involvere sig og klæde forretningen bedre på til for alvor at træde ind i den digitale æra.
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At blive
uundværlig
for forretningen

CEO
2016

Andenpladsen er deltagelse i fastlæggelse af forretningsstrategierne, hvilket Rambøll i denne kontekst
først og fremmest opfatter som etableringen og eksekveringen af en klar digital strategi. Dette er en
åben dør for de it-ansvarlige til for alvor at træde i karakter og indgå som en integreret del af den
samlede forretningsledelse. Aldrig før har de forretningsansvarlige været så åbne over for it’s nytte og
bidrag til værdiskabelse, så hvis de it-ansvarlige ikke formår at benytte muligheden nu, er det eneste
sikre, at de forretningsansvarlige blot vil søge ekstern bistand i stedet og helt omgå den interne itorganisation, der så dermed klart har vist, at den blot er en leverandør af standardiserede it-services
til forretningen og derfor må forvente, at yderligere it-sourcing for alvor igen kommer på forretningens agenda.
På fjerdepladsen stilles der skarpt på, hvad it-organisationen selv skal beskæftige sig med, og hvor
eksterne leverandører alternativt vil være en klar fordel. Noget der netop bør bidrage til, at de itansvarlige og it-organisationerne har ressourcerne til at stille skarpt på forretningens behov – og i
mindre omfang på standardleverancer.
Tankevækkende er det derimod, at de offentlige it-ansvarlige tilsyneladende ignorerer de forretningsansvarliges tredje prioritet om aktivt at drive digital innovation med involvering af kunder og slutbrugere. Hele formålet med en klar digital strategi og essensen af ”digital business” er jo netop at nå helt
ud til borgere og virksomheder og forstå, hvordan merværdi skabes for, og sammen med dem, som
udgangspunkt for de services og løsninger, det offentlige fremadrettet skal tilbyde.
De forretningsansvarlige har klart brug for hjælp, og så sidder de it-ansvarlige tilsyneladende berøringsangste på deres hænder og giver udtryk for, at de i virkeligheden ikke er synderligt interesserede i, hvad borgere og virksomheder mangler og forventer, og hvordan den offentlige sektor når frem
til at skabe de nødvendige services og løsninger.
Forretningens fokus er på at skabe gode og fremadrettede digitale resultater nu, og hvis de it-ansvarlige ikke kan finde ud af at bidrage, så får andre lov. Internt og eksternt. Men så har de interne itorganisationer misset chancen for at bidrage til agendaen.
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PRIVATE VIRKSOMHEDERS INVESTERINGSLYST I IT
AFHÆNGER I HØJ GRAD AF EN KLAR DIGITAL STRATEGI
MED en klar digital strategi
Administrative/styringsløsninger (ERP)

51%

Ekstern it-sikkerhed (adgang til data udefra
for fx kunder/brugere)

48%

Automatisering af driftsprocesser

45%

Intern it-sikkerhed

43%

Integration til partnere i virksomhedens
forsyningskæde

34%

UDEN en klar digital strategi

34%

42%

36%

45%

33%

42%

33%

61%

21%

48%

55%

27%

27%

30%

21%
6% 44%

Mobile teknologier (app’s til kunder/brugere)

31%

Integration til partnere i virksomhedens
salgskanaler

28%

Mobile teknologier (for egne ansatte)

26%

52%

18%

52%

15%

38%
28%

30%

21%

55%

Business Intelligence, predictive analytics

26%

Big data (omverdens-, kunde-, produkt- og
proces-information)

19%

52%

6% 22%

Sociale medier

19%

43%

6% 48%

Sensorer i produkter/løsninger (Internet of
Things)

12%
0%

3%9%

27%
20%

I høj grad

55%

40%

60%

I nogen grad

80%

100%
0%

20%

I høj grad

40%

60%

80%

I nogen grad

VURDERING AF INVESTERINGSVILLIGHEDEN I VÆSENTLIGE TEKNOLOGIOMRÅDER (PRIVATE, CEO)

Investeringsvilligheden er betydelig større blandt private virksomheder med en klar digital strategi,
end hvor en sådan ikke forefindes. Selv på områder som ERP-løsninger og intern it-sikkerhed hvor
behovet for mange umiddelbart er til stede, uanset om man har digital strategi eller ej, er der en betydelig større investeringsvillighed blandt virksomheder med en klar digital strategi.
Forskellen er, at en vedtagen fælles digital strategi giver et solidt belæg for at investere, både i mere
klassiske teknologier, men selvfølgelig specielt i nye teknologiområder som mobile apps, big data og
BI, sociale medier og sensorer. Med en klar strategi for, hvad virksomhederne skal skabe af nye eller
tilpassede produkter, services og løsninger, og specielt hvordan disse bedre kan indgå i egentlige
værdiskabende økosystemer ude hos kunderne, handler det ultimativt om virksomhedernes langsigtede overlevelsesevne. Når både CEO’er og CIO’er i fællesskab når til enighed om mål og midler, ja så
findes pengene hertil også.
Uden at dette skal fremstilles som en ny erkendelse, så må det blot konstateres, at mange CIO’er
som nok har tekniske ambitioner, men som ikke er lykkedes med at bidrage til en klar digital strategi
for deres virksomhed (eller som ikke kan komme igennem med en sådan), vil få stadigt sværere ved
at få finansieret deres projekter fremadrettet. Investering i ny teknologi følger nu i langt højere grad
kundernes og markedets unikke interesser end virksomhedernes mere standardiserede interne behov.
At reduktionen af it-omkostningerne står langt nede på listen over CEO’ernes prioriteringer dækker
over to modsatrettede trends: Der er en betydelig investeringsvillighed, hvor det handler om digitalisering med øget kundeværdi til følge. Derimod bør der ikke herske tvivl om, at egentlige back officeinvesteringer i stadig højere grad kommer under pres, herunder outsourcing til lavest bydende.
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IT i praksis® dokumenterer, at reduktion af it-omkostningerne står langt nede på listen over
CEO’ernes prioriteringer, men dette er ikke det samme som, at der blot købes løs. Der investeres,
hvor og når det giver god mening forretningsmæssigt. Og god mening går i 2016 som oftest hånd i
hånd med en klar digital strategi.

IT i praksis® viser, at udnyttelse af
maskinel intelligens til optimering af
kerne- og støtteprocesser stadig er i
sin spæde start i Danmark.
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DIGITALE MULIGHEDER
Udviklingen af de digitale teknologier og deres omsætning til nyttige værktøjer for virksomhederne
fortsætter med uformindsket kraft. Den første generation af grundteknologierne inden for mobile
apps, leje af computerkraft og lagerplads, social interaktion, brug af alle typer sensorer og analyse af
store og varierede datamængder har stabiliseret sig i modnede versioner. Dette baner vejen for, at
virksomhederne i langt højere grad kan udnytte de nye digitale muligheder. Også for etablering af
nye it-virksomheder af mange forskellige størrelser grundet lave kapitalomkostninger til at drive itudvikling og -drift. Nogle af disse bliver hurtigt seriøse konkurrenter gennem udnyttelse af de digitale
muligheder, og nogle tilbyder services i at udnytte de digitale muligheder.

VIRKSOMHEDEN KAN GIVE SINE KUNDER EN UNIK,
OVERBEVISENDE OG SAMMENHÆNGENDE OPLEVELSE
Monitorerer aktiviteten på sociale medier og egne selvbetjeningsservices og afsætter
ressourcer til at gå ind i dialogen

12%

Tilbyder mobile teknologier, der tillader kunderne at benytte dine services og dit brand på
farten og på deres foretrukne platform

8%

Indsamler kundernes meninger på tværs af flere sociale medier og egne selvbetjeningsservices
og føder dem til analyser

6%

32%

30%

34%
22%

Anvender forudsigende analyser (predictive analytics), der udleder mere information om dine
1% 8%
kunders præferencer ud fra enten interne og/eller eksterne kilder

31%

Crowdsourcer kunder og interesserede i innovation og udvikling af produkter og services 1% 8%

25%

32%
33%

Benytter geolokalisering (herunder GPS eller mobilmaster) for at vide, hvornår kunderne er i
3% 4% 10%
nærheden af dine services, produkter eller butikker
0%

Privat - I høj grad

20%

Tilbyder mobile teknologier, der tillader kunderne at benytte dine services og dit brand på
farten og på deres foretrukne platform

16%

Monitorerer aktiviteten på sociale medier og egne selvbetjeningsservices og afsætter
ressourcer til at gå ind i dialogen

11%

Indsamler kundernes meninger på tværs af flere sociale medier og egne selvbetjeningsservices 4%
og føder dem til analyser
Crowdsourcer kunder og interesserede i innovation og udvikling af produkter og services 3%

60%
80%
Privat - I mindre grad

25%

Benytter geolokalisering (herunder GPS eller mobilmaster) for at vide, hvornår kunderne er i
nærheden af dine services, produkter eller butikker

9%
0%

Offentlig - I nogen grad

48%

38%
23%

35%
46%

46%

Anvender forudsigende analyser (predictive analytics), der udleder mere information om dine
3% 8%
kunders præferencer ud fra enten interne og/eller eksterne kilder

Offentlig - I høj grad

40%

Privat - I nogen grad

29%
19%
20%

40%
60%
80%
Offentlig - I mindre grad

Det er især kombinationerne af smartphone eller tablet med sociale værktøjer og analytiske metoder,
der anvendes til at give en overbevisende og tiltrækkende kundeoplevelse. Gennem monitorering og
analyse af kundens interaktion på virksomhedens kanaler, herunder produkter og services, kan man
opnå en særdeles god forståelse af kunderejsen gennem et antal kontaktpunkter, som har formet
kundens oplevelse af og mødet med virksomheden.
Et firma, der sælger friluftsudstyr online, analyserede e-mails og webdata og opbyggede kundeprofiler på kunderne om deres interesser for forskellige typer udstyr og vejen gennem kunderejsen til et
køb. Dette brugte de til at forudsige, hvilke kunder der ville foretage hvilke køb hvornår, og indrettede deres e-mail-marketing efter dette. Gennem denne kombination af personalisering og forudsigelse
opnåede firmaet en forøgelse af omsætningen på 175 pct. pr. 1.000 e-mails udsendt såvel som en
reduktion i churn på 72 pct.
IT i praksis® viser, at godt fire ud af ti virksomheder har godt fat i mulighederne for at kommunikere
med deres kunder mobilt og monitere deres aktivitet på de sociale medier. Vi kan dermed konstatere,
at seks ud af ti virksomheder har store muligheder for at udvikle evnerne på dette felt. Undersøgelsen
viser også, at når det kommer til at udnytte de indsamlede informationer gennem forudsigende ana61
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VIRKSOMHEDENS KOMMUNIKATION MED KUNDERNE (PRIVATE/OFFENTLIGE, CIO OG IT-ANSVARLIGE)

lyser, geolokalisering eller crowdsourcing, er det under en ud af ti virksomheder, der gør det. Der er
et stort uudnyttet potentiale her. Resultaterne er de samme på tværs af private virksomheder og fra
offentlige virksomheder.
I et konkurrerende marked med mange tilbud til kunderne har et af våbnene længe været at opbygge
loyalitet mellem virksomheden og kunderne. Netop dette kan nu styrkes gennem viden om kundens
præferencer og smag, som man kan opnå gennem anvendelse af analyser baseret på maskinel intelligens. Det er vigtigt her at opnå kundernes samtykke til at bruge oplysningerne. Kan man forklare og
vise, hvad kunderne får ud af det, så er erfaringen, at mange gerne vil give deres samtykke.
Kombineret med smartphonen åbner det for muligheden for at give kunden en målrettet besked til
rette tid og endda på rette sted, hvis kunden er i butikken. Den interaktive kapacitet gennem en mobil app kan anvendes til at engagere kunden i spørgsmål og udvikling af produkter eller services, hvis
analysen viser, at kunden er åben for den slags aktivitet. Den kan også lede kunden til et socialt netværk, der fokuserer på virksomhedens produkter. Denne dialog og netværksaktivitet kan foregå og
fortsætte på tværs af lokaliteter og enheder, idet det er muligt at registrere, når konteksten for interaktion og kontaktpunkt skifter.
Analyser af detailhandelen i USA inden for det sidste år viser, at 71 pct. af kunderne udtaler, at
smartphone-informationer har indflydelse på deres køb i butikker. Detailhandelen har altid været
stærk i analyser af kundekøb via oplysninger fra kassebon og sæson- eller eventdrevne præferencer
for varegrupper, hvilket også kendes fra store danske detailvarekæder. Men de danske kæder havde
indtil for få år siden meget få midler til at påvirke kunderne på vej ind i butikkerne, og mens de opholder sig i butikkerne. Dette åbner smartphonen og de sociale netværk mulighed for at udvikle ved
at kunne give målrettede personaliserede tilbud, når kunden er i gang med at tænke over, hvad der
skal købes. Den gode nyhed er, at den teknologi, der skal til for at forstå kundernes præferencer og
smag mere detaljeret nu, begynder at være til rådighed ”as a service”.

Maskinel intelligens er en sammentrækning af maskinel læring og kunstig intelligens og betegner to typer af teknologier: Dels teknologier, der skal til for at gennemtrawle mange
forskellige dataformater, finde ud af, hvad der ligger af informationer fra mange forskellige
kilder, og bearbejde data til den bedst opnåelige kvalitet. Dels anvendelsen af forskelige
analytiske algoritmer (fx deep neural network, baysian inference, recommandation engines, logisk regression m.fl.), der har evnen til at gennemarbejde og sammenstille store datamængder og trække viden ud af disse data. Det er cloud services med mulighed for at
trække på store mængder CPU-kraft og lagerplads, der nu gør disse teknikker effektive og
gør, at de kan erhverves ”as a service” hos en række virksomheder dedikeret til disse teknikker.

Den detaljerede viden om kunderne er opnået gennem anvendelse af maskinel intelligens på alle typer data relateret til kunden. Denne type analyser er i 2016 på vej til at blive tilgængelige for alle
størrelser virksomheder, idet flere dedikerede virksomheder stiller maskinlæringsalgoritmer såvel som
dataforberedelse til rådighed ”as a service”.
I maj 2016 åbnede Danish Center for Big Data Analytics and Innovation (DABAI) med deltagelse af
Aarhus Universitet, Danmarks Teknologiske Universitet og Københavns Universitet, en række danske
firmaer, Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen. DABAI skal drive casebaseret forskning og udvikling, der udnytter mulighederne i maskinel intelligens til konkrete anvendelige resultater for firmaer. Eksempelvis har forskere på Aarhus Universitet udviklet analyser af en smartphones kontakt med
Wi-Fi-stationer til at positionere smartphonen i en bygning og dermed kunne følge dens bevægelser
inde i bygningen.
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Ved at uddanne eller ansætte medarbejdere, der kan kombinere viden om, hvordan en given version
af maskinel intelligens skal bruges med indsigt i virksomhedens spørgsmål og de data, der er til rådighed, kan såvel større som mindre virksomheder i dag drage nytte af maskinel intelligens.

VIRKSOMHEDEN KAN FORBEDRE OG EFFEKTIVISERE SINE
KERNE- OG STØTTEPROCESSER OG EFFEKTIVT INTEGRERE TIL
SÅVEL FORSYNINGSKÆDE SOM SALGSKANAL
Fuld integration til samarbejdspartnere i virksomhedens forsyningskæde

37%

11% 31%

Forbedret effektivitet i serviceprocesser ved automatisk at give medarbejdere information til at træffe
4% 34%
beslutninger i stedet for, medarbejderne selv skal finde informationen
Digital administration, hvor kunder via selvbetjening kan bestille hhv. følge leverancer samt håndtere
7% 37%
administrative opgaver

38%
32%

Fuld integration til samarbejdspartnere i virksomhedens salgskanaler 6% 26%
Forbedret effektivitet i driftsprocesser ved brug af sensorer og softwareautomatisering
Datamining og machine learning-algoritmer til at støtte medarbejdere og opfordre dem til at være
innovative

29%

10% 25%
0%

Privat - I høj grad

39%

7% 25%

20%

Privat - I nogen grad

Digital administration, hvor kunder via selvbetjening kan bestille hhv. følge leverancer samt håndtere
administrative opgaver

Forbedret effektivitet i driftsprocesser ved brug af sensorer og softwareautomatisering 1% 32%

Fuld integration til samarbejdspartnere i virksomhedens forsyningskæde 3%

Fuld integration til samarbejdspartnere i virksomhedens salgskanaler

Offentlig - I nogen grad

80%

47%
54%
46%

25%

8% 28%
9% 27%
0%

Offentlig - I høj grad

60%

34%

10% 47%

Forbedret effektivitet i serviceprocesser ved automatisk at give medarbejdere information til at træffe
1% 25%
beslutninger i stedet for, medarbejderne selv skal finde informationen

Datamining og machine learning-algoritmer til at støtte medarbejdere og opfordre dem til at være
innovative

40%

Privat - I mindre grad

20%

40%

60%

80%

Offentlig - I mindre grad

UDSTRÆKNING FOR OPTIMERING AF DRIFT I VIRKSOMHEDEN (PRIVATE/OFFENTLIGE, CIO OG IT-ANSVARLIGE)

Et stort dansk slagteri er i rammerne af DABAI og i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet i
gang med at udnytte maskinel intelligens til at optimere deres produktionskæder. Det gælder fx hele
parteringen af dyret, hvor antallet af dyr er så højt, at selv små forbedringer giver betydelige omkostningsbesparelser. Det giver mulighed for at spore de forskellige udskæringer hele vejen gennem
produktionen. Etablerer man et samarbejde mellem forsyningspartnere og aftagerkanaler, som der er
stærk tradition for i landbruget, kan der også etableres en sporbarhed gennem hele kæden fra ”jord
til bord”.
IT i praksis® viser, at udnyttelse af maskinel intelligens til optimering af kerne- og støtteprocesser
dårligt er startet i Danmark endnu. Kun en ud af ti virksomheder benytter sig af det, og hele 66 pct.
af virksomhederne gør det slet ikke eller ved ikke, om det sker. Dette billede er det samme på tværs
af private og offentlige virksomheder. Digital selvbetjening i administrative processer i forbindelse
med køb og levering og i kerneprocessers optimering viser at mellem 38 pct. og 44 pct. af de private
virksomheder realiserer potentialet. De offentlige virksomheder adskiller sig her ved, at kun hver
fjerde arbejder med at få de informationer frem til deres medarbejdere, som de skal bruge, automatisk.
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Optimeringen af virksomhedens kerne- og støtteprocesser hviler på en minutiøs gennemgang af, hvor
man i virksomhedens processer kan effektivisere og kvalitetsforbedre gennem anvendelse af digitale
muligheder. I produktionen af fysiske produkter er det nu billigt at forsyne dem med alle de sensorer,
der skal til, for at kende hvert trin i produktionskæden og forstå sammenhæng og performance i hele
kæden. Her bidrager maskinel intelligens igen til at lære produktionstrinenes rytme hver for sig såvel
som i sammenhæng og kan dermed forudsige, hvornår der skal gribes ind.

Inden for mange servicefunktioner såvel som administrative funktioner er medarbejderen et centralt
element i processen. Medarbejderen skal på basis af en række oplysninger kontrollere eller vurdere
og foretage en afgørelse eller en anbefaling. Stadig flere af de mere trivielle kontroller og beregninger
automatiseres. Men det er nu også muligt at digitalisere komplekse processer, og med udgangspunkt
i at kende medarbejderens kontekst kan informationerne og udtalelserne, som medarbejderen skal
foretage sin kontrol eller vurdering på grundlag af, komme til medarbejderen. I dag bruges der mange medarbejdertimer på at finde alle de nødvendige informationer i mange forskellige systemer.
Sagsbehandlere af sygedagpengerefusioner er blevet hjulpet til at udpege sager uden anmærkninger,
idet maskinel intelligens baseret på logisk regression kunne udpege et mønster for dem. Den samme
algoritme viste ikke noget mønster for sager med anmærkninger. Men sammen med forskere fra
Danmarks Tekniske Universitet i rammerne af DABAI er man nu i gang med at afprøve, om andre algoritmer fra maskinel læring kan bringe et mønster frem.
I forhold til at kunne integrere med samarbejdspartnere i forsyningskæde og i salgskanaler viser IT i
praksis® at disse er centrale aktiviteter for henholdsvis 42 pct. til 32 pct. af de private virksomheder.
For de offentlige virksomheder er det kun centrale aktiviteter for henholdsvis 28 pct. og 9 pct. Forsyningskæder i mange offentlige virksomheder handler om at modtage informationer og data fra andre
offentlige virksomheder. Kommunikation med salgskanaler handler om at få oplysninger tilbage om,
hvordan borgere har oplevet den service, de modtager, og den servicerejser, de har gennemgået.
Det er vigtigt for virksomhederne at være opmærksomme på, at der i de senere år er sket afgørende
fremskridt i teknologierne for udveksling af informationer mellem it-systemer. Evnerne til at dele data
mellem virksomhedens forskellige afdelinger og med virksomhedens partnere bliver mere og mere
vigtigt, så det er et felt som alle virksomheder bør prioritere at beherske, hvad enten det er privat eller offentligt.
Softwarevirksomhederne har siden 90’erne tilbudt, hvad der i dag betegnes som enterprise service
busses (ESB) til at varetage disse integrationer. Disse er imidlertid blevet ret komplekse og tunge at
arbejde med. I stedet har branchen udviklet mere simple integrationsmekanismer, der giver mere robuste integrationer og samtidig er enklere at arbejde med. Derved er det i højere grad muligt at kæde mange it-systemer sammen, uanset hvor de befinder sig fysisk.

De nye integrationsmekanismer bygger på, at de forskellige services vælger at basere sig på
den samme transportprotokol og adressering af services samt på asynkron udveksling af
meddelelser. Al information om, hvad der skal ske i det næste procestrin, placeres i meddelelsen. Al intelligens i brugen af denne smalle servicebus placeres i servicens gateway ud til
bussen. Den smalle servicebus kan afvikles i cloud-omgivelser og kan også erhverves ”as a
service”.
Da kommunikationen er meddelelsesbaseret og asynkron, bliver den robust over for afbrydelser, da pålidelighed kan bygges ind i gateways, og informationen i meddelelsen gør, at
man kan genoptage integrationen fra lige før afbrydelsen. Samtidig gør den simple smalle
transportteknologi, at informationsudvekslingen går meget hurtig og kan simulere synkronitet, hvis det er et krav.
Kombinerer man dette med at designe sine services som microservices, som er services, der
adresserer bestemte forretningsevner eller kapabiliteter i en service, der kan idriftsættes
selvstændigt, får man mere robuste og agile applikationer.
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Undersøge om dele af forretningsmodellens grundelementer kan digitaliseres, så forretningsmodellen
skaber mere værdi

37%

7% 31%

Beskrive konkret de forskellige grundelementer i forretningsmodellen

14%

24%

36%

Afdække struktureret, hvordan kundernes behov og virksomhedens marked forandres af teknologierne 5% 25%

44%

Gentænke virksomhedens værditilbud, produkter og services via kombinationer af transformative
5% 32%
digitale teknologier såsom sociale medier, mobile teknologier, big data-analyser og cloud services
Undersøge, om der er muligheder for disruptions via teknologier, der truer virksomhedens produkter
7% 19%
eller services
Overveje at erstatte (kanibalisere) dele af virksomhedens nuværende produkt- og serviceportefølje
10% 16%
med nye digitalt baserede produkter og services
0%

Privat - I høj grad

34%

20%

40%

60%
Privat - I mindre grad

Privat - I nogen grad

Undersøge om dele af forretningsmodellens grundelementer kan digitaliseres, så forretningsmodellen
skaber mere værdi

6% 34%

Beskrive konkret de forskellige grundelementer i forretningsmodellen

15%

29%

30%

47%

Gentænke virksomhedens værditilbud, produkter og services via kombinationer af transformative
3% 22%
digitale teknologier såsom sociale medier, mobile teknologier, big data-analyser og cloud services
Overveje at erstatte (kanibalisere) dele af virksomhedens nuværende produkt- og serviceportefølje
4% 30%
med nye digitalt baserede produkter og services
Undersøge, om der er muligheder for disruptions via teknologier, der truer virksomhedens produkter
9% 30%
eller services
0%

8

35%

Afdække struktureret, hvordan kundernes behov og virksomhedens marked forandres af teknologierne 1% 22%

Offentlig - I høj grad

31%
37%

44%

20%

Offentlig - I nogen grad

34%

40%

60%

8

Offentlig - I mindre grad

DEN UDSTRÆKNING TOPLEDELSEN AKTIVT HAR BEARBEJDET VIRKSOMHEDENS FORRETNINGSMODEL
(PRIVATE/OFFENTLIGE, CIO OG IT-ANSVARLIGE)

En af de mest synlige virkninger af den styrke, som de digitale muligheder i cloud- og big datateknologier samt sociale og mobile teknologier nu har, ses i de virksomheder, der helt omdefinerer spillereglerne på et marked gennem nye forretningsmodeller. Tag fx Airbnb®, der har redefineret, hvordan
man kan drive hoteldrift gennem udnyttelse af alle fire typer teknologier.

IT i praksis® viser, at halvdelen af de danske private virksomheders CIO’er mener, at virksomhedens
forretningsmodel er velbeskrevet. Den anden halvdel mener, at den kun i nogen grad eller slet ikke er
beskrevet. Knap 40 pct. arbejder med at gentænke deres forretningsmodel eller afdække, hvordan
deres markeder forandres af nye digitale muligheder, og 26 pct. undersøger, om der er trusler mod
virksomhedens produkter eller services. For de offentlige virksomheder er det fire ud af ti virksomheder, der har beskrevet sin forretningsmodel, og ligeledes fire ud af ti, der arbejder med, hvordan den
kan digitaliseres. Hver fjerde offentlig virksomhed arbejder med at gentænke forretningsmodellen ud
fra de digitale muligheder. Der er således stadig mange virksomheder, såvel offentlige som private,
der bør se deres model efter i sømmene for, hvordan de skaber værdi for deres kunder og dem selv.
Der findes forskellige gode rammeværk for at tænke i nye forretningsmodeller, og det er ikke nogen
ny disciplin. Men det er afgørende, at virksomhedens ledelse forstår, at spillereglerne for at introducere og lykkes med nye forretningsmodeller er fundamentalt forandret med udviklingen af digitale teknologier. Dette ses i, at virksomheder med stor global omsætning som Blockbuster® eller Kodak® må
lukke. Og at traditionelle virksomheder inden for distribution af tv, musik og film kæmper en kamp for
at finde nye ben at stå på som modspil over for nye virksomheder, der anvender mobile, sociale og
cloud-teknologier til at streame tv, musik og film over internettet, og i stigende grad anvender maskinel intelligens til at målrette og personalisere sine tilbud.
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Et andet eksempel er en international modekoncern, der, baseret på sine erfaringer fra sit ekstranet,
så en mulighed for at udvikle en digital løsning, der faciliterer business to business-handel inden for
mode. Modekoncernen skabte en ny organisation uden for sit hovedsæde, der realiserede den nye digitale løsning. Den er baseret på cutting-edge teknologier inden for søge- og big datateknologier, og
den rammer et marked inden for modeindustrien, hvor der ikke tidligere eksisterede digitale muligheder for B2B-handel.

Vejen frem er at forstå sin egen forretningsmodel grundigt; forstå hvordan den detaljeret fungerer og
holde øje med, hvordan den performer. Sker der et fald i omsætningen på nogen markeder eller i
profitten på disse eller andre? Dukker nye konkurrenter op? Bliver de traditionelle barrierer for at
trænge ind på et marked brudt ned med de nye digitale muligheder? Kan virksomheden udnytte de
samme muligheder til at skabe ny indtjening? Start med at tænke i, hvordan virksomheden kan skabe
ny værdi for sine kunder på en måde, der udnytter virksomhedens strategiske styrker og de digitale
muligheder til at give ny profit. Find derefter ud af, hvordan virksomheden realiserer det teknologisk.
En større dansk servicevirksomhed har taget fat på denne udfordring. Virksomheden har en udtalt
egenforståelse af at være en succesfuld virksomhed med mere end 100 års virke. Men bliver den ved
med at være succesfuld set i lyset af de nye digitale muligheder? It-organisationen i denne servicevirksomhed har taget den udfordring op og har, ved siden af levering af effektive og stabile løsninger
til hele virksomheden, sat fokus på at opbygge et digitalt mindset og være mere årvågen og udfordre
de traditionelle forretningsmodeller i virksomheden. En ny afdeling for Digital Forretningsudvikling har
denne opgave og arbejder med at udforske de nye digitale muligheder med henblik på at skabe ny
værdi for servicevirksomheden.
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”Digital first” er ofte, men langt fra
altid, den rette strategi.
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DIGITALISERING AF DEN
OFFENTLIGE SEKTOR
Dette års tema er opdelt i tre dele, som introduceres i nedenstående model:

DIGITAL
VELFÆRD

DIGITALISERING MED
PERSPEKTIV

DIGITALISERING AF DEN
OFFENTLIGE SEKTOR

DIGITALE BORGERE
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Danskerne er generelt positive over for det at være digitale med det offentlige, men de har markant
forskellige kanalpræferencer, alt efter hvilken situation de står i, og selv veluddannede digitalt mindede borgere foretrækker personlig kontakt i visse situationer. Det viser sig også, at erfaring med det
offentlige og med den situation, man står i, betyder mere for borgernes præferencer end deres digitale kompetencer. Borgerundersøgelsen i IT i praksis® viser desuden, at mulighed for menneskelige
kontakt, fleksibilitet i sagsbehandlingen, plads til individet og frihed til selv at vælge kanal er vigtigt,
selv for ellers digitalt mindede borgere. Derfor anvender mange borgere da også mere end en kanal i
løsningen af en opgave med det offentlige.
Når situationens karakter og erfaringer med ”det offentlige” er centrale for borgernes adfærd, frem
for traditionelle demografiske kriterier som alder og uddannelse, når muligheden for individualitet og
menneskelig kontakt er vigtig for alle slags borgere i visse situationer, og ikke kun for de såkaldt
”svage” eller ”ikke-digitale”, og når kanalvalg ikke er et ”nulsumsspil”, hvor en digital kontakt betyder
en kontakt mindre på andre kanaler, så understeger det behovet for en mere holistisk tilgang til,
hvordan servicen leveres. ”Digital first” er ofte, men langt fra altid, den rette strategi. Borgere, der
har brug for hjælp til selvbetjening, har ofte brug for andet og mere end hjælp til det digitale, og en
personlig kontakt, måske endog en ansigt til ansigt-kontakt på det rette tidspunkt i processen, kan
have stor betydning både for effektivitet og borgerens oplevelse af god og retfærdig behandling.
Borgerundersøgelsen viser også, at borgerne i al for høj grad oplever, at myndighederne er for dårlige
til at skabe sammenhæng, når en opgave går på tværs af forvaltninger eller myndigheder, og at det i
høj grad er overladt til borgeren selv at skabe denne sammenhæng. Dette er et område, hvor bedre
og mere sammenhængende digitale løsninger, der tager udgangspunkt i den typiske borgersituation
og ikke i myndighedernes procesforståelse, vil kunne føre til væsentlige forbedringer. Men det er ikke
gjort med det. Den manglende sammenhæng handler også om mening, ansvar og helhedsorientering,
og man bør derfor arbejde med at skabe bedre sammenhæng i hele værdikæden.
Læs mere om borgernes holdninger og adfærd og de udfordringer, det giver det offentlige, i dette afsnit.
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BORGERNE FORETRÆKKER FORSKELLIGE KANALER TIL
FORSKELLIGE FORMÅL
Generelt

34%

Til faktuel information

48%

Når jeg skal ansøge om eller indberette
noget

57%

Når jeg har spørgsmål til en kørende sag

15%

Når jeg har brug for råd og vejledning

24%

Hvis jeg får en afgørelse, jeg ikke forstår
eller er uenig i

10%

Hvis jeg vil klage over noget

16%

Når det handler om noget, der har stor
betydning for mig

14%

Når jeg står i en situation, der er ny og
ukendt for mig

24%
0%

16%

26%

23%

22%

13%

16%

27%

20%

16%

19%

26%

13%

4%

11%

3%

1%

33%

1%

33%

35%

2%

25%

20%

43%

17%
20%

14%

36%

36%

20%

1%

4%

20%

32%

24%

40%

Selvbetjening / hjemmeside
Selvbetjening/hjemmeside

3%

60%

E-mail

Ansigt til ansigt

2%

80%

Telefon

100%

Brev

BORGERNES FORETRUKNE MEDIE VED KONTAKT TIL DET OFFENTLIGE (BORGERE)

Overordnet set er selvbetjening/hjemmeside den vigtigste kanal for borgerne, når de henvender sig
til det offentlige. Borgernes præferencer er imidlertid langt mere nuancerede, når det handler om forskellige typer af behov og situationer. Samtidig er forskellene i præferencer på tværs af aldersgrupper
også mere nuancerede, og borgerne bruger ofte flere kanaler til at løse deres opgave. Det understreger vigtigheden af at have en holistisk tilgang til den kanalstrategiske tænkning og at tænke i et samlet og sammenhængende servicedesign for hele borgerens servicerejse og for hele virksomhedens
værdikæde. Det er ikke alene god service, det er også effektiv service.
Selvbetjening/hjemmeside er med 33 pct. generelt den foretrukne kanal for borgernes kontakt med
myndighederne. Lægger man de 16 pct. til, der har e-mail som foretrukken kanal, og den ene procent, der foretrækker chat, er det halvdelen, der foretrækker at anvende digitale kanaler. Men det
betyder så samtidigt, at der fortsat er lige så mange, der foretrækker at anvende analoge kanaler:
ansigt til ansigt, telefon og brev.

De enkelte kanaler har altså både enkeltvis og i samspil med hinanden en vigtig funktion i det samlede kanalbillede, og de analoge kanaler, herunder ansigt til ansigt, har langt fra udspillet deres rolle.
Det er derfor vigtigt at sikre, at services på disse kanaler fortsat leveres i høj kvalitet og med fokus
på, hvad det er, borgerne synes er attraktivt ved netop disse kanaler. Samtidig skal man løbende tilstræbe, at de digitale kanaler kan dække så stor en del af borgernes behov som muligt, så efterspørgslen efter de analoge kanaler først og fremmest sker der, hvor de differentierer sig fra de digitale, og hvor deres anvendelse i det samlede billede er mest effektiv.
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Ser man på mere specifikke anvendelser, er det klart hovedparten af borgerne, der foretrækker de
digitale kanaler, når det drejer sig om at finde faktuel information (69 pct.) eller ansøge eller indberette noget (73 pct.). Det er netop disse områder, hvor de digitale løsninger, vi kender i dag, primært
har deres styrke. Til gengæld er telefonen den foretrukne kanal, når man har spørgsmål til en kørende sag eller har brug for råd og vejledning, hvorimod ansigt til ansigt er den kanal, der foretrækkes af
flest, når det handler om en afgørelse, eller når man står i en ny og ukendt situation og/eller en situation, der har stor betydning for en. E-mail er kun den foretrukne kanal, når det handler om at klage.

BORGERNE ER FLEXI-CHANNELERS OG ANVENDER FLERE
KANALER TIL AT LØSE DERES OPGAVER
ANTAL KANALER

KANALVALG

5%

13%

Ansigt til ansigt

22%

Telefon

10%

E-mail

10%

Brev

15%

30%

14%

26%

24%
26%

39%

4%
3%

34%
17%

32%

55%

27%

Selvbetjening og hjemmeside

0%

1

30%

6%

18%

2

3

4+

Ansigt til ansigt

20%

Telefon

4%

26%
40%

E-mail

60%

Brev

80%

100%

Selvbetjening & Hjemmeside

ANTAL KANALER SIDST BORGEREN HAVDE KONTAKT MED DET OFFENTLIGE SAMT KANALVALG (BORGERE)

Selvom borgerne har bestemte præferencer, er det ikke sådan, at disse nødvendigvis dikterer, hvad
de gør i en konkret situation. Obligatorisk selvbetjening, konkrete vanskeligheder ved at anvende en
bestemt kanal, erfaringer med kvaliteten af servicen på en bestemt kanal og en række andre situationsbundne faktorer kan alle have betydning for, hvad borgeren rent faktisk ender med at gøre. Og
borgerne anvender ikke nødvendigvis kun en kanal, men ofte flere til at løse en opgave, enten fordi
de bruger forskellige kanaler til forskellige dele af opgaven, eller fordi det ikke lykkedes på den kanal,
de først forsøgte sig med. Borgerne er i høj grad flexi-channelers.
Knap halvdelen af borgerne anvender mere end en kanal til at løse deres opgave. 27 pct. anvender to
kanaler, 13 pct. tre kanaler og 5 pct. fire kanaler eller flere. Gennemsnitligt anvendte borgerne 1,7
kanaler til at løse den seneste opgave, de havde med det offentlige. Der er ikke nogen markant forskel på, hvor mange kanaler unge eller ældre, dem med lang eller kort uddannelse eller dem med høje og lave digitale kompetencer anvender. Det må derfor antages, at antallet af kanaler først og
fremmeste er dikteret af borgerens situation og behov – og af kvaliteten af den service, borgeren oplever på de enkelte kanaler.
Det er ikke nødvendigvis noget problem, at borgerne anvender flere kanaler. Kanalerne har forskellige styrker og svagheder, og hvis borgerne anvender forskellige kanaler til at løse forskellige dele af
opgaven og opfylde forskellige behov, så kan det være en rigtig god ide – forudsat at der er en god
sammenhæng i den service, borgeren får på de forskellige kanaler, og at kanalerne er optimeret og
fokuseret til det, de er gode til. Men hvis borgeren anvender flere kanaler, fordi servicen på den eller
de først valgte kanaler ikke er optimal, eller hvis der ikke er en logisk sammenhæng mellem den service, der ydes på de forskellige kanaler, er det en udfordring, både for borgeren og for myndighederne.
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UDDANNELSE ER VIGTIGERE END ALDER,
NÅR DET HANDLER OM KANALPRÆFERENCER
Midaldrende
Yngre
(18-34 år) (35-55 år)

Ældre
(56 år +)

Grundskole

Mellemog lang
Faglig + kort
viderevideregående
gående
Ungdomsuddannelse uddannelse uddannelse

Generelt

Til faktuel information

Når jeg skal ansøge om eller indberette noget

Når jeg har spørgsmål til en kørende sag

Når jeg har brug for råd og vejledning

Hvis jeg får en afgørelse, jeg ikke forstår eller er uenig i

Hvis jeg vil klage over noget

Når det handler om noget, der har stor betydning for mig

Når jeg står i en situation, der er ny og ukendt for mig
BORGERNES FORETRUKNE MEDIE VED KONTAKT TIL DET OFFENTLIGE (BORGERE)

Digital

Analog

Ser man på forskellige aldersgruppers præferencer, er det tankevækkende, at de ældre har en højere
generel præference for digitale kanaler end de yngre, som foretrækker analoge. Dette afspejler sig
også i præferencerne, når det gælder faktuel information og ansøge/indberette, hvor de ældre også
er mere tilbøjelige end de yngre til at foretrække de digitale kanaler. De ældre har antageligt større
erfaring med det offentlige og med de forskellige situationer, hvor man kan have brug for det offentlige. Det gør dem mere sikre i forståelsen af det, de skal, og det de gør, end det er tilfældet for de
yngre borgere. Erfaring med det offentlige ser altså ud til at betyde mere end digitale erfaringer.
De ældre er noget mere analogt orienterede end de yngre borgere i forhold til de øvrige brugssituationer; mest markant, når det handler om spørgsmål til en afgørelse, situationer af stor betydning og
nye og ukendte situationer. Det overordnede præferencemønster er imidlertid det samme: alle aldersgrupper foretrækker analoge kontakter.

Borgere med mellemlang eller lang videregående uddannelse er de mest digitale – og de er markant
mere digitalt orienterede end dem med de korte videregående uddannelser. Men også disse veluddannede og digital mindede borgere foretrækker analoge kanaler og navnlig ansigt til ansigt i ukendte
situationer, og når der er noget på spil. De analoge kanaler spiller her en særlig rolle i bestemte faser
af borgerens servicerejse, og oplevelsen af en vellykket service her kan ofte danne afsæt for efterfølgende vellykket brug af digitale løsninger. Det er derfor vigtigt for den enkelte myndighed at forstå
præcist, hvor i processen og af hvilke grunde borgerne efterspørger personlig kontakt, ligesom det er
vigtigt for myndigheden selv at afklare, hvor i processen personlig kontakt evt. også er det mest effektive.
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Der er desuden en tydelig forskel på kanalpræferencerne, alt efter hvor lang uddannelse man har.
Dem, der udelukkende har gennemført grundskole, fortrækker analoge kanaler og i særdeleshed ansigt til ansigt til alt, undtagen i forbindelse med ansøgning og indberetning, hvor præferencen er delt
ligeligt mellem analoge og digitale kanaler. Da de fleste af dem, der kun har en grundskoleuddannelse, findes blandt de yngre borgere, må det antages, at det er et samspil mellem alder, erfaring og
uddannelse, der afgør kanalpræferencerne.

DE DIGITALE KOMPETENCER FALDER MED ALDEREN OG STIGER
MED UDDANNELSEN
Yngre (18-34 år)

Midaldrende (35-55 år)

Ældre (56 år +)

2% 4%

1%4%

25%

41%

36%

2% 6%

0%

29%

45%

43%
20%

15%

42%
40%

1 (Nybegynder)

60%

2

8%
80%

3

4

100%

5 (Ekspert)

BORGERNES BEDØMMELSE AF EGNE DIGITALE FÆRDIGHEDER (BORGERE)

Borgernes egen vurdering af deres digitale kompetencer falder med alderen. Og stiger med uddannelsens længde. Hvor 70 pct. af de yngre borgere vurderer deres digitale kompetencer som værende
gode, gælder det for 50 pct. af de ældre. Det er dog ikke sådan, at de ældre i højere grad placerer sig
i bunden af skalaen end de yngre. Faktisk er der næsten samme andel, der placerer sig her. De ældre
har måske reelt færre færdigheder end de yngre, men de er måske også på samme tid mere beskedne – eller mere realistiske i deres selvvurdering. Men denne forskel i vurderinger af egne digitale
kompetencer smitter ikke af på en tilsvarende forskel i de generelle kanalpræferencer, som vi har set.

Vurderingen af egne digitale kompetencer stiger klart med længden af uddannelsen. Det afspejler ikke nødvendigvis ”kun”, at man har bedre it-færdigheder, men formodentlig også, at dem med længerevarende uddannelser generelt er bedre til at håndtere kompleks og abstrakt information og til at
forstå og håndtere bureaukratiske systemer og procedurer.
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BORGERNE ØNSKER OGSÅ FREMOVER I VISSE SITUATIONER
AT FASTHOLDE DEN MENNESKELIGE KONTAKT
Vigtigt at der er mennesker involveret i sagsbehandlingen i
det offentlige

59%

Vigtigt at jeg selv kan vælge, hvilke kontaktkanaler jeg bruger
i min kontakt med det offentlige (fx nettet, telefon, ansigt til
ansigt etc.)

51%

I orden at man som udgangspunkt skal betjene sig selv på
nettet, når man skal have ordnet noget med det offentlige

29%

I orden hvis kommunikationen med det offentlige fremover
bliver 100% digital

9%

I orden at man ikke kan forvente at kunne komme til at tale
med den, der har ansvar for afgørelsen af ens sag

6%

I orden hvis automatiske afgørelser betyder, at der ikke kan
tages individuelle hensyn til mig og min situation, hvis jeg så
til gengæld får afgørelsen hurtigere

I orden at afgørelser fra det offentlige træffes af automatiske
systemer, uberørt af menneskehånd

19%

22%

28%

14%

9%

5% 8%

5%

0%

8%

15%

15%

14%

20%

15%

24%

19%

18%

18%

12%

3% 4%

4%

8%

3%

9%

37%

47%

16%

51%

16%

53%

40%

Meget enig

60%

Enig

Hverken enig eller uenig

80%

Delvist uenig

10

Helt uenig

HOLDNINGER TIL UDVIKLINGEN AF KOMMUNIKATION MED DET OFFENTLIGE (BORGERE)

Helt i tråd med deres generelle præferencer mener 56 pct. af borgerne, at det er i orden, at man som
udgangspunkt skal betjene sig selv på nettet. Men samtidig mener et flertal, at det ikke er i orden,
hvis man ikke kan komme til at tale med den, der fx har afgjort ens sag, og de ønsker ikke, at kommunikationen skal blive fuld digital. Det gælder på tværs af uddannelsesniveauer og digitale kompetencer. Hos den yngre gruppe er der dog flere, der kan acceptere, at man ikke kan tale med den ansvarlige for sagen, og lidt færre, der er imod fuld digital kommunikation.
Det er vigtigt for et flertal af borgerne, at der er mennesker involveret i deres sag, og at man selv
kan vælge sin kontaktkanal. Det gælder igen på tværs af aldersgrupper, uddannelser og digitale
kompetence – dog stiger vigtigheden af disse faktorer med alderen.
Et flertal ønsker ikke, at afgørelser skal træffes helt automatisk uden menneskelig involvering, heller
ikke selvom det måtte give hurtigere betjening, hvis det betyder, at der ikke kan tages hensyn til den
enkelte borger og dennes henvendelse. Igen forstærkes disse holdninger med alderen, og for borgere
under 34 år er det kun cirka halvdelen, der er imod, mens ganske mange har svaret hverken eller.

DIGITALISERING AF DEN
OFFENTLIGE SEKTOR

Borgerne er generelt positive over for digitalisering, men al digitalisering er ikke ens, og alle situationer er ikke ens. Det er i nogle situationer vigtigt for borgerne at have mulighed for at blive set, hørt
og taget alvorligt som individer og ikke bare som data eller sager. Her spiller de ”personlige” kanaler
fortsat en central rolle – også for meget digitale og meget veluddannede borgere. Dette understreger,
at der også i fremtiden vil være brug for et bredt og godt sammenhængene kanalmiks, og at der fortsat vil være behov for mulighed for personlig betjening med fokus på netop de kvaliteter, der er vigtige for borgerne, når de efterspørger kontakt på disse kanaler.
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TILFREDSHEDEN MED SELVBETJENING ER HØJ, MEN VIGTIGE
STØTTEKANALER HALTER EFTER

Selvbetjening

23%

Ansigt til ansigt

24%

Hjemmeside

17%

Telefon

18%

E-mail

13%

23%

34%

26%

25%

20%

Meget tilfreds

19%

35%

25%

40%

Tilfreds

10%

17%

21%

27%

6%

19%

33%

28%

0%

14%

15%
15%

60%

Hverken tilfreds eller utilfreds

6%

12%

80%

Utilfreds

100%

Meget utilfreds

TILFREDSHED MED SERVICE VED SIDSTE KONTAKT MED DET OFFENTLIGE – PRIMÆRE KANALER (BORGERE)

57 pct. af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med deres seneste brug af selvbetjeningsløsninger som primærkanal for løsningen af en opgave i forhold til det offentlige. Selvbetjening er dermed
den kanal, der har den højeste tilfredshed. Alt i alt er borgernes samlede vurdering af selvbetjeningsløsningerne altså bedre end løsningernes rygte. En del af forklaringen herpå kan være, at borgerne
typisk anvender selvbetjening til opgaver eller dele af opgaver med relativt lav kompleksitet, mens de
anvender andre kanaler som primærkanal, når kompleksiteten er høj, eller emnet/situationen er
ukendt.
IT i praksis® har undersøgt, hvad det er, der skaber tilfredsheden med selvbetjening som servicekanal. Hvor den relationelle kvalitet er langt den væsentligste driver af tilfredshed
ved de analoge kanaler, er den kun marginalt mere vigtig end
fx den oplevede effektivitet og informationskvaliteten. I det
hele taget er den samlede tilfredshed langt mere ligeligt drevet af de forskellige tilfredshedsdimensioner, end det er tilfældet for de øvrige kanaler. Det er altså vigtigt at sikre en
god oplevelse på alle disse dimensioner, hvis tilfredsheden
skal opretholdes.

Tilfredshed

Tilgængelighed

11%

Kompetence

15%

Relationel kvalitet

17%

Informationskvalitet

16%

Tryghed

13%

Resultatet

12%

Effektivitet

16%

Tilfredsheden er mindst ved brug af e-mail, og utilfredsheden er størst ved brug af telefon.
E-mail er en hybridkanal, der både kan anvendes som erstatning for en telefonsamtale og som erstatning for et brev, og borgernes forventninger er meget forskellige, alt efter hvilket anvendelsesscenarie de tænker i. Myndighederne behandler ofte e-mail som breve – med tilsvarende svartider –
og det kan medvirke til at give en lavere tilfredshed.
Den høje utilfredshed med telefonen afspejles i borgernes præferencer, og andre undersøgelser,
Rambøll har gennemført, viser da også, at telefonen opleves som en relativt lavkvalitetskanal. Dette
skyldes både problemer med at komme i kontakt med den rette medarbejder og kvaliteten af den
service, der leveres over telefonen, som ofte opleves som ringere end den, man får fx ansigt til ansigt. Telefonen er en væsentlig støttekanal for de digitale løsninger, og det oplagte alternativ til ansigt
til ansigt-kontakt. En høj kvalitet i telefonbetjeningen kan derfor være et væsentligt virkemiddel til at
reducere efterspørgslen på ansigt til ansigt-kontakt og til en samlet set bedre og mere effektiv servicerejse for de borgere, der vælger digital betjening.
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SAMMENHÆNGENDE SERVICE ER FORTSAT EN STOR
UDFORDRING
Myndighederne var gode til at få tingene til at
hænge sammen på tværs af afdelinger/myndigheder
8%

Uenig eller meget uenig

15%

Hverken enig eller uenig
77%

Behov for yderligere kontakt til
andre myndigheder eller
afdelinger for at løse opgaven
Ikke behov

Enig eller meget enig

44%
56%

Jeg var nødt til selv at få tingene til at
hænge sammen på tværs af
afdelinger/myndigheder
12%
19%
69%

Uenig eller meget uenig
Hverken enig eller uenig
Enig eller meget enig

MYNDIGHEDERNES EVNE TIL AT FÅ TINGENE TIL AT HÆNGE SAMMEN PÅ TVÆRS AF AFDELINGER/MYNDIGHEDER
(BORGERE)

Over halvdelen (56 pct.) af borgerne havde behov for kontakt til andre afdelinger eller myndigheder i
forbindelse med deres opgave/situation. Men mere end tre fjerdedele (69 pct.) af dem, der havde
kontakt til flere afdelinger eller myndigheder, fandt ikke, at myndighederne var gode til at skabe
sammenhæng. Manglende sammenhæng mellem myndigheder og måske også mellem kanaler er en
klar udfordring, både for myndighederne og for borgerne. Ikke mindst fordi borgerne i højere grad
forventes at kunne klare sig selv og derfor også i højere grad selv må formå at skabe den nødvendige
sammenhæng – noget der kan være vanskeligt for borgere med få ressourcer og/eller i vanskelige situationer.

DIGITALISERING AF DEN
OFFENTLIGE SEKTOR

Bedre sammenhæng for borgere og virksomheder er et af de centrale temaer i den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Det er imidlertid vigtigt ikke ”kun” at fokusere på sammenhæng i de digitale
løsninger, men også at inddrage hele borgerens servicerejse, alle touch points, kanaler og aktører i et
sammenhængende servicedesign. Sammenhæng er andet og mere end sammenhæng i data og processer – det er også sammenhæng i mening, problemforståelse, indsatser og ansvar. En af de helt
store udfordringer her er, at der sjældent er nogen, der har et ansvar for at se på tværs og koordinere hele servicerejsen. Her kunne det offentlige måske tage ved lære af de bedste private servicevirksomheder (og enkelte offentlige), som har udpeget servicerejseansvarlige, der har til opgave løbende
at monitorere og optimere de væsentligste tværgående forløb.
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BORGERNE SYNES, DET ER I ORDEN, AT DET OFFENTLIGE
DELER DATA
6%
6%
6%
35%

20%

Meget enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Mege uenig
Ved ikke

27%

ACCEPT AF HØJERE GRAD AF DELING AF DATA I DET OFFENTLIGE PÅ TVÆRS AF AFDELINGER OG MYNDIGHEDER
(BORGERE)

Der er generel stor tilslutning hos borgerne til, at det offentlige i højere grad deler data; en tilslutning
der stiger med alderen, med uddannelsesniveau og med digitale kompetencer. Selvom der er kommet
et stærkere fokus i offentligheden og blandt myndighederne på datasikkerhed og ”farerne” på nettet,
både som følge af mediefokus og nu også i kølvandet på den nye databeskyttelsesforordning, så er
borgerne fortsat i høj grad trygge ved at overlade deres data til det offentlige. Dette bunder formodentlig til dels i, at langt de færreste har konkrete erfaringer med brud på datasikkerheden i det offentlige, men også, og antageligt først og fremmest, i borgernes høje grundtillid til det offentlige. Det
bør dog ikke føre til, at man hviler på laurbærerne. Det har taget generationer at opbygge denne tillid, men den kan eroderes væsentligt hurtigere. Høj fokus på datasikkerhed hos myndighederne – og
en høj grad af synlighed i offentligheden om dette fokus, herunder en åben og proaktiv tilgang til
brud på datasikkerheden – kan have stor betydning for den fortsatte tillid til myndighedernes omgang
med data. Det samme gælder øget transparens i forhold til, hvem der opbevarer data om hvem og af
hvem, og til hvad de bruges, hvis dette kan opnås uden væsentligt at øge kompleksiteten i brugen af
de offentlige løsninger for den enkelte borger.
Når det er sagt, er det rimeligt at antage, at ikke alle data er født lige, og at borgerne kan være mere
bekymrede for deling af visse typer data, fx sundhedsdata, end andre typer data, og at de kan have
reservationer over for, hvor bredt og til hvilke formål data deles. Igen kan transparens og kontrol
med egne data være en del af løsningen. Det bør imidlertid ikke føre til øget kompleksitet, og de offentlige virksomheder bør tage højde for, at mange borgere kan have svært ved at over/gennemskue, hvad det er, de siger nej eller ja til.
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DIGITAL VELFÆRD

Velfærdsteknologi har potentialet til på en gang at give mere livskvalitet, mere selvhjulpne borgere
og en mere kost-effektiv opgaveløsning. En række forudsætninger skal dog være opfyldt, før det fulde
potentiale kan realiseres. IT i praksis® peger på, at de ikke alle er opfyldt i tilstrækkelig grad hos de
offentlige virksomheder.
Vi må for det første tænke velfærdsteknologi langt bredere end i dag og ikke kun se det som fx
”hardware” (vasketoiletter, robotstøvsugere) eller som telemedicin, men som al form for teknologianvendelse, der erstatter eller supplerer fysiske processer i velfærdsproduktionen: Det være sig inden
for sundhed og omsorg, social-, teknik- og miljø-, børn- og unge- eller beskæftigelsesområdet. Og vi
må altid sørge for, at teknologianvendelsen går på to velafbalancerede ben - med fokus både på effektiviserings- og velfærdgevinster.
Vi må have en større spredning af risikovilligheden, så alle offentlige velfærdsproducerende virksomheder i et eller andet omfang aktivt involverer sig i udvikling, afprøvning og implementering af velfærdsteknologi. Nogle vil altid være længere fremme og have mulighed for at tage større risici end
andre, men ingen bør side på halen og vente på, at alle andre har løst problemerne. Her kan samarbejde mellem flere virksomheder bidrage til, at også de mindre og mindre ressourcestærke virksomheder kan være med.
Endelig må vi have større fokus på, at succes med velfærdsteknologi ikke ”kun” kræver modne teknologier, men også kompetente ledere med indsigt i teknologien og den kontekst, den skal anvendes i,
medarbejdere der er klædt på til at håndtere teknologien og kan se meningen med den, en effektiv
implementering der inkluderer omlægning af arbejdsgange og evt. organisering. Og sidst, men ikke
mindst, borgere der kan mærke, at teknologien gør en positiv forskel i deres liv og ikke ”kun” er et
redskab til at spare penge. Det kræver blandt andet, at såvel borgerne som velfærdsproduktionens
frontmedarbejdere i højere grad bliver reelt inddraget i udviklingen af de konkrete løsninger.

DIGITALISERING AF DEN
OFFENTLIGE SEKTOR

Læs mere om de offentlige virksomhedernes tilgang til velfærdsteknologi og om, hvordan udbyttet af
anvendelse af teknologi i velfærdsproduktionen kan øges i dette afsnit.
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DER ER FOKUS PÅ VELFÆRDTEKNOLOGIENS POTENTIALER –
MEN TÆNKER VI FOR SNÆVERT?

82%

7%

7%

4%

Velfærdsgevinster

60%

8%

8%

24%
0%

Effektiviseringsgevinster
0%

20%

Sundhed og omsorg

40%

Social

Teknik og miljø

60%

Børn og unge

80%

100%

Beskæftigelse

VURDERING AF FORDELINGEN AF GEVINSTPOTENTIALER VED INVESTERING I VELFÆRDSTEKNOLOGI INDEN FOR
FORSKELLIGE FAGOMRÅDER (KOMMUNER, IT-ANSVARLIGE)

Gevinster ved velfærdsteknologi kan være kvantitative effektiviseringsgevinster i form af øget gevinster ved velfærdsteknologi eller i form af øget produktivitet og lavere omkostninger ved at frembringe
en given velfærd til borgere på et givent serviceniveau. Gevinsterne kan også være kvalitative, hvor
teknologien giver borgeren en helt ny og anden form for hjælp, der forbedrer borgerens livskvalitet
og fører til en anden oplevelse af velfærd. Når de offentlige organisationer spørges om, hvor de ser
gevinstpotentialet i relation til velfærds- og effektiviseringsgevinster, så dominerer sundhed og omsorg markant med 82 pct. på velfærdsgevinster og 60 pct. på effektiviseringsgevinster. Da sundhedsudgifterne udgør en stor del af velfærdssamfundets udgifter, så er det måske ikke umiddelbart så
overraskende. Men samtidig er det meget markant, at børn og unge-området udmærker sig ved ikke
at have en eneste effektiviseringskrones potentiale og kun meget begrænset velfærdspotentiale. Det
er også påfaldende, at 24 pct. ser mulighederne for effektiviseringsgevinster ved anvendelse af velfærdsteknologi på beskæftigelsesområdet – men ingen velfærdsgevinster på dette område. Er der
overhovedet tale om ”velfærdsteknologier” her – og i så fald hvilke? Er disse udsagn udtryk for, at
sådan er det bare, eller er der en overfokusering og skævvridning af vores gevinstperceptioner af velfærdsteknologi – og måske af selve begrebet ”velfærdsteknologi”?
Når man betragter udgiftsomfanget på fx børneområdet, herunder folkeskolen, og det specialiserede
socialområde, så kunne noget tyde på, at det skarpe fokus på sundhedsområdet måske kan få os til
at overse de velfærdsgevinster, der kan være på andre områder. En del af forklaringen kan være, at
der er langt færre og langt større aktører i spil på sundhedsområdet, og at man på sundhedsområdet
har set en række forsøg med – og nu efterhånden også udrulning af – velfærdsteknologiske løsninger
i større skala. Måske sundhedsområdet simpelthen blot er længere fremme og mere modent. Samtidig kan sundhedsområdets succeser også vise vejen for andre områder: Samarbejde, systematiske
forsøg i større skala, systematisk vidensopsamling og fælles metoder og indkøb kan alt sammen være
noget, der kan bidrage til en bedre kortlægning og hurtigere realisering af de mulige gevinster – såvel
velfærds- som effektiviseringsmæssige. Selve begrebet ”velfærdsteknologi” kan også bidrage til det
skæve fokus. Velfærdsteknologi er en meget bred kategori af teknologier, der dækker over meget
andet end hardware, fx støvsugerrobotter, spiserobotter eller skylle-tørretoiletter. Og nye teknologiområder er på vej ind i det velfærdsteknologiske felt som fx lege-/spilteknologi, læringsteknologi,
teknologier til understøttelse af sociale relationer, geospatial teknologi og sensorteknologi. På den ene
side peger det på behovet for, at man er meget åben over for de muligheder, som disse teknologier
giver, på den anden side peger det på, at velfærdsteknologibegrebet er på vej til at blive så bredt, at
det kan gå hen og blive meningsløst. Der er i stigende omfang tale om et meget heterogent sæt af
teknologier uden meget andet til fælles, end at de anvendes i velfærdsproduktionen – og har en anden ”profil”, end de teknologier der i dag anvendes fx i administrationen og den administrative service
(fx til selvbetjening). Måske vi skulle finde på et nyt begreb eller måske nærmere tale om teknologianvendelse i velfærdsproduktionen – snarere end om et særligt sæt af teknologier?
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BEHOV FOR EN STØRRE SPREDNING AF RISIKOVILLIGHED VED
INDFØRELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI
Vi indfører helst kun avanceret velfærdsteknologi, hvis der er gode
erfaringer fra andre

29%

Vi tager gerne chancen og afprøver avanceret velfærdsteknologi,
selvom vi er de første

29%

!

IT i praksis® viser en tydelig forskel
mellem best og worst practice
organisationernes risikovillighed. Det
gælder om at finde den hårfine balance
mellem at tage chancer og læne sig op
ad velkendt teknologi.

Vi beslutter case by case
Ved ikke

57%

7%
43%
29%
0%
7%
0%

20%

Best practice

40%

60%

Worst practice

KARAKTERISTISK FOR VIRKSOMHEDENS TILGANG TIL VELFÆRDSTEKNOLOGI (KOMMUNER, IT-ANSVARLIGE)

Der er en tydelig forskel på, hvor risikovillige de offentlige best practice-organisationer er i forhold til
worst practice-organisationerne. På den ene side ville det naturligvis ikke være gavnligt, hvis alle
ventede på gode erfaringer med en given velfærdsteknologi, for så ville alle selvsagt komme til at
vente i en uendelighed. På den anden side virker det umiddelbart fornuftigt, at få går forrest, når nye
og uprøvede teknologier skal implementeres. Worst practice-virksomhedernes meget lave risikovillighed kan også afspejle en fornuftig prioritering af sparsomme ressourcer og en realitsisk vurdering af, om de nødvendige kompetencer, den nødvendige modenhed og volumen er til stede til at
afprøve ny teknologi. Den lave risikovillighed her behøver derfor ikke at være en udfordring, når blot
man ikke tøver for længe med rent faktisk at tage velafprøvede teknologier i brug.

Velfærdsteknologi er fortsat et område, hvor der er begrænset viden og erfaringer at trække på, og
det er et område, hvor en hurtig teknologisk udvikling konstant flytter målstolperne. Det giver en
større usikkerhed i forhold til andre, mere veletablerede anvendelser af teknologi, og det kræver
digitalt lederskab at navigere i denne usikkerhed. Men det holder ikke i længden, hvis nogle få altid
går forrest og tager hele risikoen, mens andre permanent danner bagtrop og ikke blot høster frugten
af andres indsats og måske også gør det, når frugten er overmoden. Der er behov for en højere grad
af risikodeling og større bevidsthed om, at det at tage skridtet ud i det ukendte en gang imellem kan
være en væsentlig drivkraft for innovation i ens egen organisation og for effektivisering af
velfærdsindsatsen.
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DIGITALISERING AF DEN
OFFENTLIGE SEKTOR

Der er imidlertid også risici forbundet med at udgøre den evige bagtrop, når det gælder indførelse af
velfærdsteknologi. Forsigtige organisationer, der i en længere årrække dels ikke opkvalificerer deres
medarbejdere, dels ikke tilvænner deres borgere til at tage anvendelsen af ny teknologi til sig, risikerer at blive endnu mere forsinkede i forhold til at kunne høste gevinsterne, når teknologierne
endelig er så tilstrækkeligt modne til, at man for alvor kan erklære, at man har gode erfaringer. Dette
betyder dog ikke, at man skal være dumdristig og genopfinde hjulet ved enhver lejlighed, da dette
kan give borgere og medarbejdere så dårlige erfaringer, at de måske endda nægter at tage teknologierne i brug, når de endelig er modne, og der er opnået gode erfaringer andre steder. De tilbageholdende organisationerne får heller ikke tilstrækkelig erfaring med at vurdere, hvornår det er en god
idé at tage en teknologi i brug, og hvornår deres organisation er klar til at indføre ny teknologi. Da
velfærdsteknologi ikke kun handler om teknologi, så er det ikke sikkert, at man selv vil få gode
erfaringer med en teknologi, bare fordi andre har haft det, hverken ressourcemæssigt eller velfærdskvalitetsmæssigt. Derfor peger 43 pct. af best practice-organisationerne også på, at de vurderer
teknologierne fra gang til gang, hvilket naturligvis kræver, at man etablerer værktøjerne og har
kompetencen hertil. Endelig ændrer teknologierne sig meget hurtigt, og mange teknologier er tæt på
at være forældede, når det endelig kan afgøres, om man vil betegne sine erfaringer som værende
gode. Det vil altså sige, at organisationer, der kun tager velafprøvet teknologi, der er velbeskrevne
gode erfaringer med, let kommer til at tage forældede teknologier i brug, hvilket i nogle tilfælde kan
ende med at give forhøjede driftsudgifter.

Der er – ikke overraskende – stor forskel på, hvordan de it-ansvarlige i de statslige virksomheder og i
kommunerne ser på barriererne for velfærdsteknologi. Mange statslige virksomheder er ikke aktive i
det, man traditionelt opfatter som ”velfærdsproduktion”, og de, der er, har ofte en langt smallere portefølje af områder, hvor velfærdsteknologi umiddelbart kan tænkes at være relevant.
Umoden teknologi er klart den største udfordring. Hvad der berettiger betegnelsen ”umoden” er så et
åbent spørgsmål: Det kan være teknologi, der reelt (endnu) ikke virker eller kan løse opgaven tilfredsstillende, teknologi der virker, men er for dyr i forhold til de mulige gevinster (koblet til barrieren
utilstrækkelig potentiale og evidens), teknologier man ikke har tilstrækkeligt med kompetencer eller
kendskab til at forstå, teknologi der virker og kunne være kosteffektiv, men passer dårligt til den måde, arbejdet er organiseret og opgaverne løses på i dag, og endelig kan det være teknologi, der er
”oversolgt” og – selvom den måske reelt samlet set er til fordel for både borgerne og virksomhederne
– ikke kan leve op til de løfter, der blev givet. Reelt er det formodentlig ofte en kombination af flere af
disse faktorer, der er på spil, men det er vigtigt i det enkelte projekt at vide, hvad der er hvad.
På anden- og fjerdepladsen blandt barriererne kommer accept af teknologien – både hos medarbejderne og hos borgerne. Medarbejdernes ”modstand” vil ofte bunde i en kombination af flere faktorer:
Bekymring for at miste arbejdet – eller arbejdsindhold, mangel på viden og kompetencer både i forhold til selve anvendelsen af teknologien og i forhold til implementeringen i praksis, mangel på ressourcer til at sikre en ordentlig indfasning af teknologien, samtidig med at den løbende produktion
skal opretholdes, eller bekymring for, om man fortsat kan opretholde en tilstrækkelig god service
over for borgerne. Den klassiske ”modstand mod forandring” spiller formodentlig også en rolle, men
det er vigtigt at komme bag om årsagerne til denne modstand, tage den seriøst og se den som en
kilde til indsigt, læring og innovation – snarere end blot og bare som noget negativt, der skal bekæmpes. Man kan ikke forvente, at medarbejderne skal være positive over for velfærdsteknologi,
hvis de dels ikke kender teknologien, dels ikke ved, hvordan det kommer til at påvirke deres egen arbejdssituation fremover. Ledelse af digital udvikling og stærke medarbejderkompetencer er afgørende
for at sikre en meningsfuld implementering og dermed for accepten af velfærdsteknologi. Medarbejderne skal mærke, at ledelsen bakker op om og har indsigt i deres arbejde, men de skal også tilføres
kompetencer til at hjælpe med at gøre teknologien meningsfuld og tryg for borgerne. Hvis medarbejderne ikke er trygge ved teknologien og ikke føler, de kan mestre den, så kan borgerne oftest mærke
det, og så bliver borgerne også utrygge.
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Borgerne er, når det kommer til stykket, formodentlig ikke så tøvende over for anvendelsen af velfærdsteknologi, som virksomhederne antager. Borgerundersøgelsen i IT i praksis® viser, at borgerne
er forsigtigt positiv over for velfærdsteknologi, hvis den ikke kun bruges til at spare penge. Danskerne
er generelt ganske begejstrede for ny teknologi, og den lidt tilbageholdende accept kan bunde i mange faktorer, herunder ikke mindst manglende viden om og erfaring med velfærdsteknologi. Ligesom
for medarbejdernes ”modstand” er det derfor vigtigt at komme bag om borgernes eventuelle skepsis
og forstå, hvad der driver den.

BORGERNE ER FORSIGTIGT POSITIVE OVER FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI – HVIS DEN IKKE KUN BRUGES TIL AT SPARE PENGE
I orden at man som hovedregel anvender
velfærdsteknologi til personlig pleje og omsorg
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I orden hvis det bliver obligatorisk for borgerne at
anvende velfærdsteknologi, der hvor det kan spare
penge for det offentlige

13%

I orden at velfærdsteknologien medfører mindre
personlig betjening af borgerne, hvis det kan spare
det offentlige penge

9%
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HOLDNINGER TIL UDVIKLINGEN AF VELFÆRDSTEKNOLOGI (BORGERE)
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12%

50%

7%

64%

5%

70%

16%

53%

7%

67%

5%

84%

100%

5 Meget enig

Godt fire ud af ti borgere (42 pct.) mener, at det som hovedregel er i orden at anvende velfærdsteknologi, der hvor det er muligt i den offentlige service. Langt de fleste – også dem der er positive over
for velfærdsteknologi – angiver samtidig, at de ikke kender nogen, der anvender det og desuden regner med, at der er lang tid til, de selv skal bruge det. Holdninger til velfærdsteknologi må derfor i høj
grad være baseret på historier i medierne og på teknologiernes generelle omdømme. Her fortjener de
fleste af de teknologier, der anvendes bredt i dag, nok en væsentlig bedre offentlig omtale, end de
får.
På spørgsmålet om det ville være i orden at gøre velfærdsteknologi obligatorisk for borgerne, hvis det
gør det billigere for det offentlige at løse opgaven, er cirka en tredjedel for, en tredjedel imod og en
tredjedel hverken eller.
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VÆSENTLIGSTE MÅL FOR BRUG AF VELFÆRDSTEKNOLOGI I DEN BORGERRETTEDE SERVICE (BORGERE)

Fronterne er noget klart trukket op, når det drejer sig om, hvorvidt det er i orden at anvende velfærdsteknologi for at spare penge, hvis det samtidig betyder mindre personlig kontakt i serviceleverancen. Her er knap halvdelen (45 pct.) imod, mens en fjerdedel (24 pct.) er for. Også her stiger
modstanden med alderen, mens tilslutningen kun falder svagt. Gruppen af uafklarede (hverken eller)
svinder altså ind og går hovedsageligt i retning af at prioritere personlig kontakt over besparelser.
Flertallet af borgerne vægter – uanset alder og uddannelsesbaggrund – høj kvalitet i opgaveløsningen, øget selvhjulpenhed og fortsat mulighed for personlig kontakt højere, end at teknologien gør det
billigere at løse opgaven. Vægtningen af kvalitet, selvhjulpenhed og personlig kontakt stiger samtidig
markant med alderen.
Velfærdsteknologier er ofte noget, der på forskellig vis griber væsentligt ind i borgerens hjem, hverdag eller privatsfære – det er på mange måder personlige teknologier. Derfor er det vigtigt, at borgeren oplever, at det skaber personlige gevinster som høj servicekvalitet og selvhjulpenhed, og at det
ikke svækker muligheden for personlig kontakt, der hvor det har specifik betydning for borgeren. Mere fokus på disse personlige gevinster vil også kunne medvirke til at give teknologierne et bedre generelt omdømme.

KAN MAN OPNÅ SUCCES MED VELFÆRDSTEKNOLOGI – UDEN
REEL BORGERINDDRAGELSE?
At tage afsæt i nye digitale teknologier og derefter
undersøge, hvordan de kan bruges i
kommunen/regionen
At tage afsæt i eksisterende data (både internt og
tilgængelige hos andre offentlige instanser) og derefter
undersøge, hvordan de kan anvendes/nyttiggøres

8%

55%

4% 45%

At tage afsæt i en konkret løsning, som bruges andre
steder, og som derefter afprøves og implementeres

14%

At tage afsæt i en velbeskrevet business case

10%

At inddrage borgere/brugere i udviklingen af konkrete
løsninger

8%

27%

At lade opgaver glide over til borgeren, som kan løse
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Best practice
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I nogen grad

57%

6%

8%
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FAKTORER, DER HAR BIDRAGET TIL
SUCCES MED DIGITALISERING PÅ
VELFÆRDSOMRÅDERNE
(KOMMUNER, IT-ANSVARLIGE)
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At inddrage medarbejdere i udviklingen af konkrete
løsninger

IT i praksis® viser, at blot 16% af de
forretningsansvarlige i offentlige
organisationer karakteriserer deres
organisation som risikovillig.

24%

21%

Slet ikke
44%

Ved ikke

77 pct. af de it-ansvarlige i kommunerne og regionerne betegner i høj eller i nogen grad det at tage
afsæt i løsninger, der er implementeret andetsteds, som en bidragende faktor til deres digitale succes. Kommuner og regioner anser altså andres succesfulde implementeringer som den primære inspirationskilde for deres egen digitale succes, hvilket med stor sandsynlighed hænger sammen med den
generelle lave risikovillighed i offentlige organisationer. 63 pct. af de it-ansvarlige mener ligeledes, at
velbeskrevne business cases samt eksisterende, velafprøvede teknologier bidrager til deres digitale
succes, hvilket også peger i retning af, at det offentlige snusfornuftigt, men også lidt konservativt, foretrækker at tage udgangspunkt i velkendte og veldokumenterede løsninger.
Der er sket et markant løft for den lavest rangerende faktor for succes sidste år; nemlig medarbejderinddragelse i udvikling af konkrete løsninger. Der er således siden sidste år sket et skift fra 34 pct. til
64 pct. af organisationerne, der i høj eller i nogen grad ser inddragelse af medarbejdere som en bidragende faktor til digital succes. Dette giver en stigning på hele 29 procentpoint.
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Den lavest rangerende faktor for digital succes er inddragelse af borgere og brugere i udviklingen af
løsninger. Dette er noget, der også afspejler sig i udviklingen af selvbetjeningsløsninger. Kun 39 pct.
af de it-ansvarlige betegner inddragelse af borgerne i høj eller i nogen grad som en bidragende faktor, hvilket må betegnes som lavt. Dette står i skærende kontrast til, at best practiceorganisationerne mener det forholder sig anderledes, hvor hele 86 pct. mener, at bruger- og borgerinddragelse har bidraget i høj eller i nogen grad til deres digitale succes. I modsætning hertil kan kun
14 pct. af worst practice-organisationerne tilslutte sig dette.

Når vi ser på, hvad best practice-organisationerne i det offentlige finder vigtigt, så kommer behovet
for at forbedre medarbejdernes kompetencer ind på en klar førsteplads med ikke mindre end 100 pct.
Den høje score indikerer med høj sandsynlighed, at der ikke bare er et behov, men at det heller ikke
er nemt at dække dette behov gennem relevante uddannelsestilbud for medarbejderne, så de kvalificeres til at indføre og drifte velfærdsteknologi. Da 73 pct. af kommunerne også har tilkendegivet, de
ønsker at indkøbe velfærdsteknologi sammen med andre kommuner, så virker det oplagt, at kommunerne i de kommende år også går sammen om at etablere de nødvendige opkvalificeringsforløb. 86
pct. af de offentlige best practice-organisationer er klar over, at udnyttelsen af velfærdsteknologi ofte
afhænger af, hvorledes arbejdsprocesserne bør indrettes, det er således klart, at man ikke bør indføre
velfærdsteknologi uden at gennemføre et tilhørende projekt, der designer og indfører nye arbejdsgange.
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Det er i høj grad sandsynligt, at borgerinddragelse i sig selv ikke er nok, men at det er måden, hvorpå borgerne inddrages, der gør forskellen. Inddragelsen skal være reel, begynde tidligt i processen og
fortsætte helt frem til implementeringen. Inddragelsen skal omfatte borgere, der afviger fra gennemsnittet, og som måske endda kan betegnes som ekstreme brugere. Det er tit borgere, der anvender
løsningerne ofte, der har særlige udfordringer, eller som har dybt domænekendskab og dugfriske erfaringer, der kan give relevante input. Sætter man så ovenikøbet sådanne borgere sammen med
sagsbehandlere og andre aktører fra hele værdikæden og giver dem mulighed for sammen at designe, prototype og gennemspille alternative løsninger, er der langt større sandsynlighed for, at der opstår innovative indfald og ud af boksen-inspiration.

Det er særdeles interessant, at 71 pct. af best practice-organisationerne, eller ca. dobbelt så mange
som worst practice-organisationerne, er opsatte på at inddrage borgerne i udvikling og valg af velfærdsteknologi samt at lade opgaver glide over til borgeren, som så sættes i stand til at løse opgaverne selv. Denne forskel dækker med høj sandsynlighed over, at mange af best practicekommunerne også arbejder indgående med rehabilitering og samskabelse. Hvis ikke borgeren inddrages og derigennem motiveres til at anvende teknologien, så er der stor sandsynlighed for, at teknologien ikke vil fungere optimalt eller måske endda komme til at samle støv, fordi den simpelthen
ikke bliver anvendt.
Det handler således ikke blot om teknologi og service, men også om tillid, motivation og samskabelse, hvis indførelsen af velfærdsteknologi skal blive en succes. Det er derfor på tide, at der stilles
skarpt på motivation og medskabelse, således at borgerne føler stolthed ved at medvirke aktivt til
egen velfærd og ved selv at løse opgaver – og dermed lettes presset på de offentlige midler.
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Der er fuld fokus på digitaliseringen overalt i det offentlige, men IT i praksis® peger på, at det måske
for ofte har en for kort tidshorisont, er præget for højt internt eller indefra og ud-fokus og i for høj
grad reproducerer eksisterende organisations- og produktionsformer og dermed ikke i tilstrækkelig
grad udnytter digitaliseringens transformative kapacitet.
Digitalisering med perspektiv kræver investeringer og ofte investeringer med en relativt lang tilbagebetalingshorisont. Digitalisering kræver risikovillighed – ikke dumdristighed, men en kalkuleret informeret risiko, hvor man tør betræde ukendt land, eventuelt i fælleskab med andre. Og digitalisering
med perspektiv kræver fokus på det strategiske, nytænkning af kerneopgaver og produktionsformer
og en klar forankring i omverdenens behov.
Digitaliseringen muliggør mange nye samarbejds- og organiseringsformer, som vi kun lige er begyndt
at snuse til. Den både muliggør og forudsætter nye måder at inddrage borgere og virksomheder på,
både i udviklingen og i opgaveløsningen, men også i forhold til nye samarbejdsformer mellem de offentlige virksomheder, når det gælder selve digitaliseringsopgaven og selve myndigheds- og velfærdproduktionen.
Fokus på omverdenen betyder blandt andet, at man tager borgernes og virksomhedernes behov og
forudsætninger alvorligt og er villig til at investere i at sikre gode digitale løsninger, navnligt når der
er tale om løsninger, som det er obligatoriske for borgere og virksomheder at anvende. Og det betyder, at man finder den balance mellem effektivitet og ensartethed på den ene side og fleksibilitet og
plads til inividet på den anden, som sikrer en effektiv forvaltning, der stadig opfattes som meningsfuld, ansvarlig og retfærdig af borgerne. Og fokus på omverdenen betyder også, at man indretter sit
kanaludbud og sine løsninger, så det matcher borgernes teknologianvendelse, og fx sikrer sig, at de
offentlige løsninger fungerer på mobile platforme.

DIGITALISERING AF DEN
OFFENTLIGE SEKTOR

Læs mere om de offentlige virksomheders risikovillighed, strategisk fokus og villighed til at anvende
teknologien transformativt samt deres muligheder for at inddrage omverdenen i udvikling og opgaveløsning i dette afsnit.
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TØR VI INVESTERE I FREMTIDEN?
Økonomiske rammebetingelser
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BARRIERER FOR MULIGHEDER FOR INNOVATION OG FORRETNINGSUDVIKLING (OFFENTLIGE, FORRETNINGSANSVARLIGE)

Som det har været tilfældet de foregående år, er økonomien stadig nummer et, når det handler om
barrierer for innovation og forretningsudvikling. Økonomiske rammebetingelser er i høj grad eller i
nogen grad en barriere for 73 pct. af virksomhederne, hvor tallene var 55 pct. pct. i 2015 og 42 pct. i
2014. Økonomien er stram i det offentlige, og det bør prioriteringer af digitaliseringsprojekter også
være.
Men er det svært at finde midler til at investere i fremtiden? Principielt burde et innovations- og forretningsudviklingsprojekt med en overbevisende positiv business case og en rimelig tilbagebetalingshorisont altid kunne finansieres. Hvis det ikke er tilfældet, står den offentlige sektor med en strukturel
udfordring, som kan være med til at underminere såvel kvaliteten som produktiviteten i den fremtidige velfærdsproduktion.
Årsagerne kan være mange: En (for) stram økonomi, for kort investeringshorisont, behov for relativt
store investeringer for at opnå de ønskede effekter, konkurrence fra andre initiativer, der også kræver investering, eller fra digitale infrastrukturprojekter, monopolbrud eller genudbud af eksisterende
løsninger, som ikke giver nytænkning, i historiske erfaringer med uopfyldte – eller uopfyldelige business cases – og utilstrækkelige eller helt fraværende business cases og dermed en begrænset risikovillighed.
Den politiske risikovillighed ligger relativt lavt på barrierelisten. Dog er der fortsat 52 pct. af de statslige og 59 pct. af de kommunale virksomheder, der finder, at det i høj eller nogen grad udgør en barriere. Dette kan sammen med de stramme økonomiske rammebetingelser udgøre en giftig cocktail,
der kan stå i vejen for andet end inkrementelle forandringer på allerede veltrådet stier. Den politiske
risikovillighed er i særlig høj grad en udfordring for worst practice-virksomhederne, hvor 75 pct. i høj
eller nogen grad ser det som en barriere, mod 40 pct. hos best practice-virksomhederne.
Worst practice-virksomhederne ser også i væsentligt højere grad end best practice-virksomhederne
medarbejderes og chefers kompetenceniveau som en barriere – 88 pct. mod 50 pct. Et utilstrækkeligt
kompetenceniveau kan forstærke de udfordringer, som følger af den teknologiske kompleksitet, som
ligger som nummer to i den samlede vurdering af barrierer. Der er ingen tvivl om, at en forbedring af
kompetenceniveauet kan være et væsentligt bidrag til at højne worst practice-virksomhedernes niveau. Samtidig kan det dog være et langt sejt træk at effektuere – det kræver ekstra fokus på såvel
kompetenceudvikling og rekruttering i et marked, hvor det allerede kan være svært at skaffe medarbejdere med de rette kvalifikationer.
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Lovgivningen ses også fortsat som en væsentlig barriere. Også her er der taget et væsentligt spring
fra 42 pct., der i 2015 i høj eller nogen grad så lovgivningen som en barriere, til nu 64 pct. Der er behov for at sikre en bedre gensidig overensstemmelse mellem lovgivningen og dens praktiske implementering, herunder ikke mindst de digitale løsninger. Samtidig skal man være forsigtig med ikke at
give køb på væsentlige retssikkerhedsmæssige principper og borgernes behov for fleksibilitet og
menneskelig kontakt.
Det er derfor positivt, at der med den nye digitaliseringsstrategi bliver set mere systematisk på, hvor
lovgivningen udfordrer digitaliseringen, og omvendt hvor digitaliseringen udfordrer lovgivningen. Det
vil dog næppe ændre på de udfordringer, som kompleks, usammenhængende, hastigt vedtagen og
hastigt implementeret lovgivning sommetider kan medføre – også for digitaliseringen.

FOKUS PÅ KORTSIGTEDE INTERNE GEVINSTER FREM FOR
STRATEGISK FORRETNINGSUDVIKLING OG OMVERDENEN
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interaktion med borgere, virksomheder, leverandører og andre…
samarbejdspartnere)
10%

Den digitale virksomhedsoplevelse

9%

0%

I høj grad

27%

5%
3%3%

30%

37%

13%

37%

35%

23%

16%

9%
15%

58%
20%

22%
40%

I mindre grad

60%

80%

Slet ikke

4%

15%

53%

I nogen grad

6%

11%

47%

16%

Internet of Things (anvendelse af sensorer og forbindende
3%11%
teknologier)

3%

39%

5% 32%

Big data (systematisk indsamling og forretningsmæssig udnyttelse af
big data)

4%

27%

48%

Den digitale borger-/brugeroplevelse

Anvendelse af velfærdsteknologi

22%

49%

20%

1%

19%

56%

22%

Strategisk forretningsudvikling

9%

8%
6%
6%
100%

Ved ikke

Interne forretningsprocesser ligger igen i år i top i de offentlige virksomheders arbejde med digitalisering, mens strategiske forretningsprocesser (et nyt tema i årets undersøgelse) ligger i midten af prioriteringsfeltet. Et større fokus på interne processer og arbejdsgange end på digitaliseringens rolle i
udvikling og forandring af forretningen kan på den korte bane være en fornuftig tilgang, da der ofte
ligger væsentlige gevinster i digitaliseringen af interne processer. På den lange bane kan det imidlertid være problematisk, da de virkelig store gevinster og muligheden for digital transformation ofte ligger i udviklingen af synet på og løsningen af kerneopgaverne – og dermed i samspillet med en omverden, der er under hastig forandring. Best practice-virksomhederne har da også væsentligt større,
ja faktisk dobbelt så meget, fokus på det forretningsstrategiske end worst practice-virksomhederne.
Kommunerne har desuden større fokus end staten (73 pct. mod 60 pct.). Noget kunne tyde på, at
kommunerne med deres mange forskellige interessenter er mere bevidste om mulighederne i og nødvendigheden af det forretningsstrategiske fokus.
Spørgsmålet om udviklingen af rent digitale services er i år splittet op på services rettet mod borgere
og services rettet mod virksomheder. Her er det tankvækkende, at udviklingen af rent digital services
rettet mod borgere ligger væsentligt højere (75 pct.) end services rettet mod virksomheder (51 pct.).
En tilsvarende forskel kan ses i den digitale kundeoplevelse, som i år også er splittet op på borgere og
virksomheder. Også her ligger borgeroplevelsen væsentligt højere (56 pct.) end virksomhedsoplevel89
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sen (37 pct.). Forskellige typer af virksomheder har forskellige behov for, hvordan de digitale løsninger og det samlede service set-up, de fungerer i, er skruet sammen, men de forventer ligesom borgerne – og med rette – at løsningerne er af høj kvalitet. Dertil kommer, at mange helt små virksomheder ofte står med de samme udfordringer og samme behov som borgerne i almindelighed. Det kan
derfor være problematisk ikke at prioritere de virksomhedsrettede løsninger og virksomhedernes serviceoplevelse lige så højt som borgernes. Der er kommet fokus på virksomhedernes digitale vilkår i
den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Og vækst, produktivitet og tiltrækning af arbejdspladser
som redskab til at øge indkomstgrundlaget er også for alvor ved at komme på dagsordenen i kommunerne. Dette strategiske fokus skal imidlertid omsættes i praksis og handling, og det viser sig ofte
at være lettere sagt end gjort.
Samtidig er det tankevækkende, at der er 42 pct., der svarer i mindre grad eller slet ikke på spørgsmålet, om, hvorvidt de prioriterer den digitale borgeroplevelse (for virksomhedsoplevelsen 56 pct.).
Noget kunne tyde på, at myndighedernes tilgang fortsat er mere udbuds- end efterspørgselsorienteret – en tendens obligatorisk selvbetjening måske uforvarende kan have været med til at fastholde.
Det er betænkeligt, at så mange prioriterer brugeroplevelsen lavt, i og med at de digitale løsningers
effektivitet og tilliden til de myndigheder, der er ansvarlige for dem, i høj grad afhænger af kvaliteten
af denne oplevelse. Kommunerne prioriterer begge dele højere end staten (henholdsvis 66 pct., mod
32 pct. og 48 pct., mod 27 pct.). Det ser altså igen ud som om, at det gør en forskel, hvor tæt man
er på kunderne.

De offentlige topledere er gennem de senere år blevet mere eksternt orienteret mod den service, de
yder borgere og virksomheder. Dette fokus er i stadig stigning og er nu oppe på over 50 pct. Samme
udvikling kan iagttages, når det gælder økonomisk fokus.
Blandt de borger-/virksomheds- og værdifokuserede offentlige virksomheder er regioner og statslige
virksomheder i overvægt sammenlignet med kommunerne, selvom det i høj grad er kommunerne,
der møder borgerne og virksomhederne. Her hersker der tilsyneladende et mere stramt fokus på
økonomi og et mere introvert syn. Ingen tvivl om at de senere års økonomiske fokus har betydet, at
der passes på pengene. Det økonomiske pres og de mange forskellige opgaver har fordret stærk omkostningsstyring og mere kortsigtet tilgang.
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I et digitaliseringsperspektiv er det imidlertid afgørende at balancere omkostninger med værdi og internt ressourcefokus med et stærkt omverdensfokus. IT i praksis® dokumenterer, at netop virksomheder, der sætter værdi og borger-/virksomhedsfokus højere, får større forretningsværdi ud af deres
digitale investeringer. Pointen er: Tager du ikke afsæt i ”kunderne” og det at skabe værdi for dem, så
udebliver de digitale resultater. Man er nødt til i højere grad at digitalisere for og med borgere og
virksomheder, hvis det skal lykkes – selvom det kan være udgiftsdrivende på kort sigt.
Som det fremgår, er risikovilligheden kun steget marginalt fra et meget lavt niveau. Det gælder på
tværs af stat, regioner og kommuner. IT i praksis® viser imidlertid, at der er en positiv korrelation
mellem accept af risiko og øget forretningsværdi af digitale investeringer. Teknologien i sig selv er ikke disruptiv. Det er en sammensætning af teknologier og beslutninger om at anvende dem anderledes, der giver disruption. Det handler om at løse offentlige opgaver på en anden måde for at opnå
såvel bedre borgerservice som økonomiske effekter. Det at imødekomme disruption, der udfordrer
forretningsmodellen og værdikæden, kræver en bevidst tilgang til udviklingsprocesser – og en differentieret risikovillighed. Det er derfor bekymrende, at risikovilligheden hen over årene er faldet til så
lavt et niveau og nu blot er på 16 pct.

POTENTIALERNE I NYE SAMARBEJDSFORMER OG DYBERE
INDDRAGELSE AF BORGERE OG VIRKSOMHEDER
UNDERVURDERES
Øget digitalisering af processer internt i virksomheden

37%

Implementering af nye/bedre selvbetjeningsløsninger

38%

Øget brugervenlighed/tilgængelighed

43%

Øget samarbejde og centrale løsninger i det offentlige

39%

Øget brugervenlighed i eksisterende løsninger

35%

Brug af it til at samarbejde i netværk med andre myndigheder om
at løse opgaver mere effektivt, baseret på decentrale ressourcer

29%

Omlægning af forretningsmodel, understøttet ved hjælp af it

32%

Øget udbredelse af kendskab til eksisterende digitale
selvbetjeningsløsninger

15%

Involvere borgere og virksomheder dybt i udviklingen af løsninger
(co-creation)

24%

Øget anvendelse af velfærdsteknologi

42%

Øget samarbejde og fælles løsninger med den private sektor

16%
0%

I høj grad

9% 1%

53%

0%
9% 3%

51%

0%
10% 3%

44%

11%

47%

0%
3%

15%

47%

13%

49%

3%
6%

4%3%

16%

46%

0%
3%

23%

59%

6% 9%

28%

20%

40%

60%

I mindre grad

15%

1%
6%

41%

35%

I nogen grad

3%
4%

22%

48%

0%
3%

80%

Slet ikke

100%

Ved ikke

De største uudnyttede potentialer finder de offentlige virksomheder i øget digitalisering af interne
processer, mens potentialet i omlægning af forretningsmodeller understøttet af it vurderes en del lavere. Det matcher med, hvad der fylder i den måde, hvormed man arbejder med digitalisering i dag,
hvor det interne perspektiv fylder mere end den strategiske forretningsudvikling. Der er dog en del
flere virksomheder, der ser potentialet i strategisk forretningsudvikling, end der prioriterer dette i
dag, så der er håb om, at der kommer mere fokus på det langsigtede udviklingsperspektiv og på digitaliseringens transformative potentiale. Vi mangler dog stadig tilstrækkeligt med gode eksempler og
konkrete initiativer, og udviklings- og transformationsperspektivet har fortsat en tendens til at være
præget af megen snak og til at forblive på idé- og teoriplanet.
Udviklingen af nye, bedre og mere brugervenlige løsninger er også højt på listen over potentialer, og
det skaber håb om, at der vil komme mere fokus på dette afgørende element i digitaliseringen – hvis
de offentlige virksomheder handler på disse potentialer. Det kan man godt komme lidt i tvivl om, når
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man samtidig ser, at det at involvere borgere og virksomheder dybt i udviklingen af løsningerne er
helt nede på en ottende plads på listen over uudnyttede potentialer – man ser tilsyneladende ikke
noget stort potentiale i at ændre praksis. Det ville ellers ikke kun bidrage til at sikre en højere kvalitet
i løsningerne, men også til at sikre virksomhederne den dybe indsigt i og tætte dialog med borgere/virksomheder, som er en forudsætning for en service og en forvaltning i trit med sin omverden.
Potentialet ved digital understøttelse af nye samarbejdsformer og distribueret, netværksbaseret opgaveløsning er på dagsordenen, men ikke i top. Vurderingen af potentialet i at bruge it til at løse opgaver i netværk er ikke højt på listen, omend 78 pct. dog finder, at der er stort eller meget stort potentiale i dette. Historisk har pendulet i det offentlige svinget mellem decentralisering og centralisering – i de senere år mest mod det sidste. Men når teknologien nedbryder betydningen af tid og sted,
giver det mulighed for at opnå stordriftsfordele på andre måder end ved at centralisere. Teknologien
åbner muligheder for en distribueret, netværksbaseret opgaveløsning, som de kommunale callcentersamarbejder er et eksempel på. Teknologien gør det muligt at opnå mange af stordriftens fordele
uden dens ulemper. Ressourcerne kan i princippet være placeret hvor som helst og parallelt med den
fælles opgave løse lokalt forankrede opgaver og være knyttet sammen af fælles værktøjer og teknologi, en fælles governancestruktur og evt. et minimum af fælles backoffice-ressourcer. Det er også
denne tankegang – og ikke centralisering – der præger de store deleøkonomiske successer som Airbnb® og Uber®. Det ville være oplagt for det offentlige at undersøge distribuerede løsninger som alternativ næste gang, man overvejer at centralisere.
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Kommunerne kom ”først” med en fælles digitaliseringsstrategi, som understreger betydningen af den
lokale forankring af digitaliseringsindsatsen og af det fælleskommunale samarbejde. Det afspejles i
den meget markante vægtning af den decentrale varetagelse af strategiarbejdet. KL har her en væsentlig rolle at spille som koordinator og KOMBIT som udbudsmaskine. Der er også plads til en statslig rolle, men den komme i tredje række og handler antageligt først og fremmeste om de store tværgående infrastrukturprojekter som NemID, Nem-Login, digital post, digitaliseringsparat lovgivning og
andre opgaver, der kun kan løses fællesoffentligt. Det er tankevækkende, at 39 pct. af kommunerne
ser digitaliseringsstrategi som noget, der bør løses i samarbejde med andre kommuner.
En del af forklaringen kan ligge i de samarbejder, der er opstået i forbindelse med implementeringen
af monopolbrudsløsningerne og en anden del i det øgede samarbejde om forskellige aspekter af itdrift og -udvikling.

KOMBIT er ikke helt kommet på banen her, dels på grund af samarbejdet om udvikling og implementering, der er i fokus, dels fordi en stor del af fokus på velfærdsteknologi fortsat er på ”hardware”,
hvor KOMBIT ikke har en aktiv rolle, og endelig fordi området endnu ikke er prioriteret hos KOMBIT.
Men i takt med at software får en større rolle i velfærdsteknologifeltet, kan der være behov for, at
KOMBIT også i højere grad kommer på banen.
Det øgede fokus på kommunale samarbejder rejser interessante problemstillinger, hvis man samtidig
ønsker, at den digitale strategi og udvikling i højere grad skal forankres i forretningens behov. Enten
skal man finde en delikat balance, der sikrer den nødvendige og tilstrækkelige kobling mellem en evt.
fælles strategi, drift eller udvikling og forretningen, samtidig med at den tillader forskellige måder at
drive forretningen på, eller også vil et øget samarbejde medføre en større ensartethed i den måde,
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Ønsket om samarbejde er endnu mere markant, når det handler om velfærdsteknologi. Det centrale
her er formodentlig ikke de besparelser, der kan opnås ved at købe stort ind, men i højere grad mulighederne i og nødvendigheden af at samarbejde om udvikling, afprøvning og implementering. En
sådan pooling af udviklingsmæssige ressourcer og kompetencer og dermed også spredning af risici
kan være det, der kan få også de tøvende og tilbageholdende kommuner til at være lidt hurtigere til
at tage nye teknologier i brug.

man driver forretning på. Navnlig det sidste har potentialet til på mange områder at effektivisere ikke
bare det kommunale digitaliseringsarbejde, men også den kommunale drift i det hele taget. Men
samtidig er det vigtigt at undgå en al for stor ensretning og en al for hurtig adoptering af modeprægede organisatoriske tiltag, hvis effekter ikke er tilstrækkeligt belyst, og som måske ikke passer til
den enkelte organisation og dens mål og værdier.

KOMPETENCER ER CENTRALE – MEN HVILKE?
Vi opruster med tekniske profiler/kompetencer for at have de
nødvendige ressourcer til at udnytte de teknologiske
muligheder

71%

Vi opruster med digitaliseringsprofiler/kompetencer for at have
de nødvendige ressourcer til at udnytte de teknologiske
muligheder

43%

Vi opruster inden for it-sikkerhed og data management

57%

7% 21%

57%

21%

14%

Vi indgår eller planlægger at indgå samarbejde med en eller
flere kommuner/regioner i forhold til at etablere shared
service-enheder og/eller center of excellence på udvalgte
områder

29%

Udnyttelse af velfærdsteknologi betyder eller vil komme til at
betyde væsentlige ændringer i måden, vi organiserer it på

29%

64%

43%
57%

29%

21%

29%

57%

14%
0%

20%

40%

Best practice - I høj grad
Worst practice - I høj grad

60%

80%

100%

Best practice - I nogen grad
Worst practice - I nogen grad

KENDETEGN VED KOMMUNERNES OVERVEJELSER VEDR. DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF DIGITALISERINGSINDSATSEN
(KOMMUNER, IT-ANSVARLIGE)

Når det offentlige bliver spurgt om, hvor man ønsker at opruste for at forbedre digitaliseringsindsatsen, så kommer oprustning af digitaliseringskompetencer ind på en førsteplads, endda således
at alle best practice-organisationer og hele 85 pct. af worst practice-organisationerne ønsker at prioriterer dette område. Det andet område, som alle best practice-organisationerne vil opruste på, er itsikkerhed og data management. Hele 86 pct. af best practice-virksomhederne siger, at udnyttelsen af
velfærdsteknologi påvirker organiseringen af it, mens det kun er 14 pct. af worst practicevirksomhederne. Ledelserne i det offentlige vurderer altså sikkerhed, velfærd og medarbejderkompetencer højest i relation til, hvad de ønsker at prioritere, og de bedste ved også, at det kræver organisatorisk udvikling, hvis gevinsterne ved velfærdsteknologi ønskes hjemtaget.
Ledelserne ved, at medarbejderkompetencer er vigtige, men det viser sig, når man spørger ind til,
hvilke kompetencer det så egentlig er, medarbejderne skal have, at det bliver sværere at svare på for
mange organisationer. Digitaliseringskompetencer handler ud over det tværfaglige om mange forskellige specifikke områder som projektledelse, brugerdesign, oversættelse af love til algoritmer, standarder etc. Mange organisationer har efterhånden mange styringskompetencer i orden, men kompetencerne til at producere god software og kompetencerne i relation til at designe sammenhængende
og forståelige brugerrejser halter stadig.
Ledelserne med best practice har i høj grad øje for at opruste på velfærdsteknologiområdet i stedet
for fx administrationsområdet, hvorimod ledelserne i worst practice-organisationerne ikke har forstået, at hovedparten af deres omkostninger er i skabelsen af velfærd, og at dette område stadig er
svagt digitaliseret og derfor har et stort potentiale. Der er på dette punkt en markant forskel på prioriteterne i best og worst practice. Det er dog altid først og fremmest en governancediskussion om,
hvor den eksisterende organisering af it skal bringes til at udgøre et tilstrækkeligt fundament for at
udnytte mulighederne, så det handler om behovet for ændringer og forbedringer i konteksten og ikke
bare fra investeringer i det ene til investeringer i noget andet. Det nytter således ikke at øge investeringerne i velfærdsteknologi, hvis organisationen ikke er i stand til at udnytte disse investeringer.
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STADIG FOR LIDT FOKUS PÅ AT UDVIKLE GODE LØSNINGER
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad

Fremsendelse af kvittering for data, som er afleveret digitalt
Fuld automatisk sagsbehandling, hvor det er muligt
Data stilles til rådighed for borgerne
Automatisk levering af data til bagvedliggende sagsbehandlingssystemer
Løsningerne hjælper brugeren med at afklare situation og behov, INDEN påbegyndelse af ansøgning
Selvbetjeningsløsninger er optimeret til brug af mobile enheder
Data stilles til rådighed for tredjepart, der laver løsninger til borgerne
Felter er forudfyldt med de data, virksomheden allerede har
Løsningerne hjælper brugeren med at afklare, hvad der skal ske, og hvilke muligheder/pligter der er
Løsningerne er udviklet i samarbejde med brugerne

14%

41%

Fremsendelse af kvittering for data, som er afleveret digitalt
I nogen grad
I mindre grad

Data stilles til rådighed for borgerne
Automatisk levering af data til bagvedliggende sagsbehandlingssystemer

3%

35%

39%
33%

1%
48%

23%

1%29%

43%

1%15%

51%

20%

40%

24%

15%

49%
34%

8% 52%

32%

8% 49%
5% 43%
5%38%

Løsningerne hjælper brugeren med at afklare situation og behov, INDEN påbegyndelse af ansøgning

5% 27%

37%
37%
46%
39%

4%23%

51%

27%
3%

0%

80%

39%

9% 38%
9%

60%

46%

20%

Felter er forudfyldt med de data, virksomheden allerede har

Løsningerne er udviklet i samarbejde med brugerne

29%
46%

3%22%

Løsningerne hjælper brugeren med at afklare, hvad der skal ske, og hvilke muligheder/pligter der er
Data stilles til rådighed for tredjepart, der laver løsninger til borgerne

34%

44%

4%
20%

Selvbetjeningsløsninger er optimeret til brug af mobile enheder
Fuld automatisk sagsbehandling, hvor det er muligt

37%

5% 28%
4%

0%

I høj grad
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OMFANG GÆLDENDE DIGITALE BORGERSERVICE HHV. VIRKSOMHEDSSERVICE (OFFENTLIGE, IT-ANSVARLIGE)

Der er stadig utilstrækkeligt fokus på centrale egenskaber ved gode selvbetjeningsløsninger. Det lave
fokus på den digitale borger- og virksomhedsoplevelse afspejles i prioriteringen af en række centrale
elementer i gode selvbetjeningsløsninger. Selv med øget fokus på, at felter automatisk er udfyldt med
de data, myndigheden allerede har, at borgeren får hjælp til at afklare egen situation inden selvbetjening og konsekvenser efterfølgende, at man får en kvittering, og at data automatisk lægges på
plads i de bagvedliggende systemer, er der stadig et stykke vej, før det er noget, der præger alle de
offentlige virksomheders tilgang. Der er fortsat fra cirka en fjerdedel til over halvdelen af virksomhederne, for hvem disse ting kun er gældende i mindre grad eller slet ikke. Ser man på servicen over
for de private virksomheder, er tallene for dem, der ikke lægger vægt på centrale egenskaber ved
god selvbetjening, endnu højere.

Mange faktorer kan bidrage til at gør det svært: Det tager tid og koster penge at inddrage borgerne –
penge, der som regel er godt givet ud i det lange løb, men som de offentlige virksomheder måske ikke mener, de vil prioritere at bruge med en kort investeringshorisont. De har måske også erfaringer
med, at brugerinvolvering ikke giver de gevinster, man forventede. Måske fordi man inddrager brugerne for lidt, forkert eller for sent. Eller man har måske ikke tiltro til, at brugerne kan bidrage med
noget væsentligt, hvis man først og fremmest ser løsningen som noget, der skal opfylde egne, interne
behov. Endelig kan det også her være en udfordring at have eller inddrage de nødvendige kompetencer. At opnå brugbare resultater med inddragelse af eksterne interessenter og omsætte det i løsningerne kan kræve kompetencer, der ligger uden for den traditionelle projektorganisation.
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Meget lavt fokus på inddragelsen af brugerne i udviklingen af løsningerne
Når man samtidig ser, at kun 30 pct. af de offentlige virksomheder i høj eller meget høj grad lægger
vægt på at udvikle løsningerne sammen med borgerne, og kun 16 pct. på at udvikle løsningerne
sammen med private virksomheder, tegner der sig et billede af en offentlig sektor, der endnu ikke i
tilstrækkeligt omfang formår at være i dialog med og forstå sine brugere – og designe og levere services med udgangspunkt i deres behov. Selv her fire år inde i den obligatoriske selvbetjening. Blandt
best practice-virksomhederne er der 57 pct., der slet ikke eller i mindre grad har involveret borgene.
Alle ved, at brugerinvolvering er afgørende. Alligevel ser det ud til at være svært at få det højt på
dagsordenen hos de offentlige virksomheder og omsat i praksis.

Der er stadig (for) lavt fokus på mobile platforme. Under halvdelen af virksomhederne har optimeret
deres borgerrettede løsninger til mobile enheder. Det gælder kun for under en tredjedel, når det drejer sig om de virksomhedsrettede løsninger. Borgerundersøgelsen (se boks) viser, at 29 pct. af borgerne anvendte en smartphone eller tablet, sidst de skulle i kontakt med det offentlige, og det gjaldt
38 pct. af de yngre borgere. Her er altså et område, hvor de offentlige virksomheder halter et godt
stykke efter borgerne. En del borgere, navnlig de unge, benytter ikke pc, men alene smartphone/tablet i deres kommunikation med det offentlige. Det handler altså ikke alene om at give borgerne
adgang på farten, men også om at sikre adgangen for en stigende andel af befolkningen, der slet ikke
bruger den traditionelle pc.
Mobilitet er gået fra at være et valg for myndighederne, målrettet bestemte anvendelsesscenarier, til
at være et vilkår – i hvert fald når man har med de yngre målgrupper at gøre. Flere offentlige virksomheder kunne overveje at bevæge sig i retning af en ”mobile first”-tilgang, som bygger på den antagelse, at de løsninger, man er nødt til at finde for at kunne lave en attraktiv og let anvendelig løsning på mobile platforme, også vil kunne bidrage til at lave bedre løsninger rettet mod pc’en.

%
SMARTPHONE OG TABLET ER EN VIGTIG DEL AF ISÆR DE UNGES KANALMIKS
Midaldrende (35-55 år)

Yngre (18-34 år)

7%

14%

24%
14%

Ældre (56 år +)

PC
63%

Tablet
Smartphone

15%
16%
70%

77%

Af dem, der havde digital kontakt, brugte 71 pct. pc, 15 pct. tablet og 14 pct. smartphone. De ældre er mere tilbøjelige til at
anvende pc end de unge, der omvendt var mere tilbøjelige til at bruge smartphone. Anvendelse af tablet var dermed nogenlunde ens for alle aldersgrupper. Sidste års udgave af IT i praksis® viste, at 21 pct. af borgerne kun havde adgang til en
smartphone eller kun havde adgang til en tablet. Denne gruppe er antageligt stigende. For disse borgere er det afgørende, at
de offentlige løsninger fungerer godt på de mobile browsere og på en mindre skærm.
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VIGTIGT MED BALANCE MELLEM EFFEKTIVITET OG
ENSARTETHED OG FLEKSIBILITET OG INDIVIDUALITET
Bedre og bredere brug af data og øget datadeling

40%

Øget homogenitet (mere ensartet lovgivningspraksis, herunder
ikke mindst hvordan regler implementeres)

43%

50%

Ny tilgang til, hvordan lovgivning udvikles, så de digitale
muligheder kan bringes mere offensivt i spil

43%

43%

Udrensning af særregler/undtagelser

40%

3%

57%

3%3%

3% 3%7%

40%

Reducering af forskellen mellem lovgivning og praksis (fx
Reducering
af forskellen
mellem
lovgivning og praksis
(fx
gennem øget
anvendelse
af praksisbeskrivelse
i bekendt30%
gennem
anvendelse
af praksisbeskrivelse
i…
gørelser
ellerøget
tydeligere
begrebsafklaring
og -anvendelse)

10%

40%

7%

0%
10%

0%
23%

Fælles krav til form og formalia med henblik på at kunne gøre
lovimplementering mere generisk

20%

47%

17%

0%
17%

Øget brug af objektiv sagsbehandling og dermed muliggøre
straksafgørelser

20%

47%

13%

3% 17%

Mere tid til at udvikle/tilpasse løsninger som følge af ny/ændret
lovgivning

13%

47%

Størrefleksibilitet
fleksibiliteti iressort-/sektorsnitflader,
ressort-/sektorsnitflader,herunder
herundermulighed
mulighed
Større
13%
forat
atløse
løseopgaver
opgaverpå
påtværs
tværsafafsektorer/myndigheder
sektorer/myndighederuden…
uden
for
lovændringer

40%

23%

3% 20%

40%

23%

10%

Lovkrav om samarbejde og sammenhæng på tværs

13%

Offentligt/privat samarbejde (fx øget mulighed for, at private
aktører kan udføre myndighedsopgaver eller dele heraf)

10%
0%

I høj grad

17%

30%

47%
20%

I nogen grad

3% 7%

10%
40%

60%

I mindre grad

80%

Slet ikke

13%

17%
100%

Ved ikke

De statslige virksomheder ser samspillet mellem digitalisering og lovgivningen som en af de centrale
barrierer for digitalisering. I top tre blandt lovgivningsinitiativer, der kunne lette digitaliseringen, finder vi også ønsket om en ny tilgang til, hvordan lovgivning udvikles, så der i højere grad er overensstemmelse mellem digitaliseringen og lovgivningen. Denne tilpasning går begge veje. Ny lovgivning
skal være digitaliseringsparat i den forstand, at der ikke bør være elementer i lovgivningen, der gør
digitalisering vanskelig – medmindre det er nødvendigt for at opfylde lovens formål. Samtidig bør digitaliseringen være lovgivningsparat i den forstand, at man har tænkt hele lovens udfaldsrum igennem og sikret sig, at de digitale løsninger understøtter loven og dens hensigt i alle dens facetter, og
at man sikrer sig, at de digitale løsninger opfylder forvaltningslovens (i øvrigt teknologineutrale) krav.
Et eksempel på, hvor lovgivningen ofte bliver set som noget, der står i vejen for digitaliseringen, er,
når det drejer sig om særregler, undtagelser og skøn. Og udrensning af sådanne er også igen i år i
toppen af listen af områder, hvor ændret lovgivning ville kunne lette digitaliseringen. Borgerundersøgelsen i dette års IT i praksis® viser imidlertid, at borgerne lægger stor vægt på ikke at miste muligheden for, at der kan tages hensyn til den enkelte og hans eller hendes situation. Det kan derfor være nødvendigt på den ene side at skelne mellem skønsmuligheder, særregler og undtagelser, der eksisterer for at tage berettigede hensyn til særlige grupper og særlige behov eller for at muliggøre en
oplevet retfærdig anvendelse af lovgivningen i en kompleks virkelighed. Og på den anden side særregler og skønsmuligheder, der måske har været praktisk eller politisk nødvendige, da de blev indført,
men ikke længere giver mening. Under alle omstændigheder er det væsentligt at finde en balance,
der på den ene side muliggør en høj effektivitet i den offentlige administration, og på den anden side
gør det muligt at give plads til fleksibilitet, forskellighed og individualitet. En afbalancering, der begynder allerede i lovgivningsarbejdet.
Tilslutningen til øget offentligt/privat samarbejde om myndighedsopgaver er fortsat beskeden og faktisk faldet fra 34 pct. i 2015 til nu 27 pct. Det er ikke overraskende centralt for en myndighed også at
udøve myndigheden i praksis. Samtidig kan det ved inddragelse af private i myndighedsopgaver være
vigtigt at være opmærksom på, at den måde, myndighed udøves på, og at den udøves af medarbejdere, der er del af en klar ansvarskæde op til de folkevalgte politikere, kan være af stor vigtighed for
myndighedernes legitimitet og for borgernes tillid til systemet.
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DIGITALISERING AF DEN
OFFENTLIGE SEKTOR

GENERELLE/TVÆRGÅENDE LOVGIVNINGSINITIATIVERS BIDRAG TIL AT FREMME DIGITALISERINGEN OG SKABE
FORRETNINGSVÆRDI (OFFENTLIGE, IT-ANSVARLIGE),

METODE OG DATAGRUNDLAG
IT i praksis®-undersøgelsen er foretaget blandt de 500 største private virksomheder i Danmark,
samtlige kommuner og regioner samt statslige virksomheder. For at kunne tegne et fyldestgørende
billede af både holdninger, udfordringer og tendenser er der skelnet mellem den offentlige og den private sektor.
Den private sektor afrapporteres i år på baggrund af besvarelser fra 114 CIO’er og 78 CEO’er. Tilsvarende er den offentlige sektor baseret på besvarelser fra 91 it-chefer og 70 forretningsansvarlige.
Der er udsendt to typer af spørgeskemaer målrettet mod henholdsvis de forretningsansvarlige og itansvarlige. De to spørgeskemaer er specifikt målrettet til bedst muligt at kunne afdække modtagerens individuelle ansvarsområder. Spørgeskemaerne tager udgangspunkt i tidligere års spørgeskemaer, men har det seneste år været gennem en omfattende revidering, blandt andet basereret på Rambølls viden og erfaringer om nye tendenser og udviklingen på området. Samtidig har et Advisory
Board bestående af direktører, it-chefer og it-direktører fra både offentlig og privat sektor bidraget
med input til en yderligere skærpelse af skemaets temaer og prioritering af spørgeskemaets indhold.
Undersøgelsen er gennemført fra marts til maj 2016.
It-ansvarlige i undersøgelsen
Private virksomheder
Offentlige virksomheder
I alt

Besvarelser
114
91
205

Forretningsansvarlige i undersøgelsen
Private virksomheder
Offentlige virksomheder
I alt

Besvarelser
78
70
148

Offentlig sektor
For at kunne tilgodese de forskellige typer af virksomheder, som den offentlige sektor indeholder, opdeles respondenterne yderligere efter sektor i tre niveauer: stat, kommune og region. Den statslige
sektor omfatter både ministeriernes departementer, statslige styrelser og institutioner. Derudover er
spørgeskemaet sendt ud til de fem regioner og samtlige 98 kommuner.
Privat sektor
Den private sektor afrapporteres på baggrund af et repræsentativt udsnit for hver af de 22 brancher,
der indgår i Børsens top-1000 virksomhedsoversigt.
Best practice- og worst practice-grupperingerne
Med henblik på at sammenligne de deltagende virksomheders evne til at skabe resultater gennem it
grupperes respondenterne i tre grupper: Best practice, middel practice og worst practice. Grupperingen sker på baggrund af en analyse af de enkelte respondenters svar inden for en række områder,
der blandt andet omfatter effektivisering, innovation, forandringsevne og service for både kunder,
borgere og virksomheder.
Placeringen i kategorien best practice tildeles de 25 pct. af respondenterne, der scorer højest inden
for hvert enkelt delområde. Derudover beregnes der en samlet best practice-gruppe baseret på svar
fra alle områder. På samme måde grupperes de 25 pct. af respondenterne med den laveste score inden for hvert delområde og samlet i kategorien worst practice.

98

Modenhedsmodellen
Rambølls modenhedsmodel viser virksomhedernes evne og vilje til systematisk at opnå fordele og opretholde værdi ved struktureret anvendelse af it. Modenhedsniveauet bestemmes ud fra fem overordnede temaer, der tilsammen indeholder 18 individuelle dimensioner, der vurderes på baggrund af
femtrins CMMI-skalaen. Det gennemsnitlige modenhedsniveau beregnes for både den private og offentlige sektor og differentieres også inden for best og worst practice-grupperne. Dette giver mulighed for at bedømme den overordnede modenhed i sektoren og samtidig lokalisere, hvordan best
practice-gruppen adskiller sig fra både gennemsnittet og worst practice-virksomhederne.
Meningsmåling om befolkningens syn på digitalisering af den offentlige sektor
I forbindelse med IT i praksis® 2016 er der gennemført en meningsmåling baseret på et webpanel
med 2.028 borgere fordelt efter et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Respondenterne
har besvaret en række spørgsmål om digitalisering af den offentlige sektor og deres anvendelse af digitale services.
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OM RAMBØLL MANAGEMENT
CONSULTING
Rambøll Management Consulting er et af Nordens største konsulenthuse og et af de førende, når det
handler om at skabe øget vækst og indtjening gennem fokus på kunder og marked. Rambøll Management Consulting leverer forskellige ydelser. Vi har særlig fokus på det strategiske og analytiske
fundament, den datadrevne indsigt samt de nødvendige, forandringsrelaterede processer. Samtidig
trækker vi på relevante eksperter fra vores kontorer på tværs af lande for at sikre den bedste løsning
for vores kunder.
IT i praksis® er udarbejdet af Rambøll Management Consultings enhed for Business Technology, der
bistår vores kunder med at skabe forretningsmæssig værdi gennem brug af teknologi inden for strategi, analyse og eksekvering. Vi bistår vores kunder med at udvikle strategier, processer, produkter
og services i offentlige og private virksomheder, herunder:

For yderligere information er du meget velkommen til at kontakte:

Erik Møberg
Senior Director
EM@ramboll.com
5161 7974

Steen Christensen
Director
STEC@ramboll.com
5161 7878

Læs mere på www.ramboll.dk
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®

”IT i praksis har jeg megen glæde af og får den faktisk både
læst og benyttet. Det er mere, end jeg kan sige om de fleste
af de mange publikationer, der kommer ind over mit bord og
min skærm. IT i praksis lever op til sin titel. Den tilvejebringer
et praktisk og nærværende billede af, hvad der rører sig på
it-området i såvel private som offentlige danske virksomheder.
Dels giver den et godt overblik over status i virksomhederne
og benchmarks mellem virksomhederne, dels giver den et
inspirerende indblik i de trends og udviklingstendenser, der er
på området.”

®

Administrerende direktør Jens Andersen, RegionSjælland og formand for
Regionernes Sundheds-IT

®

”IT i praksis er et godt og præcist redskab for at følge
udviklingen inden for it lokalt i Danmark, konkret og med
de detaljer, man måtte ønske for at få indblik i de forskellige
problemstillinger og emner.”		
CIO og Executive Vice President Mikael Munck, Saxo Bank, Årets CIO 2012

®

”IT i praksis er en af de få analyser, jeg hvert år prioriterer
at læse systematisk igennem. Analysen bidrager med et
solidt indblik i udviklingen og de aktuelle tendenser inden
for forretningsrettet it. I Vestas benytter vi rapporten som
inspiration og perspektivering i vores it-strategiprocesser.
Derfor står IT i praksis -rapporterne fra de tidligere år altid på
mit kontor som opslagsværk, der med erfaring og aktualitet
viser teknologiens udvikling gennem årene.”

®

CIO/Senior Vice President Torben Bonde, Vestas Wind Systems A/S, Årets CIO 2011

®

”IT i praksis er et unikt værktøj, når vi søger viden om it i
en dansk sammenhæng. Viden om virksomhedens fokus og
prioriteringer i en dansk kontekst er vigtig, når vi vurderer, om
vi er på rette vej med it i DONG Energy. Rapportens bredde og
undersøgelsens detaljeringsgrad gør den desuden velegnet til
at gå i dybden på de områder, vi har i fokus.”
CIO Michael Moesgaard, DONG Energy, Årets CIO 2010

®

”IT i praksis summerer en lang række fakta og tendenser
op, der til stadighed kan udfordre vores beslutninger i
Rigspolitiet. Ved anvendelse af analysen kan vi sikre, at vi til
stadighed bevæger os mod bedre udnyttelse af teknologi til
gavn for forretningen.”
CIO Michael S. Hansen, Rigspolitiet, Årets CIO 2009

”Som CIO i Danisco bruger jeg enhver tænkelig lejlighed til at
benchmarke vores performance. I vores søgen efter områder,
hvor vi kan blive bedre, er IT i praksis et af mange vigtige
redskaber i jagten på forbedringspotentialer. Tilstrækkeligt
mange virksomheder deltager i undersøgelsen til, at man kan
have tiltro til resultaterne. Derudover er den så detaljeret, at
man både kan finde områder, hvor man ”er på hjemmebane”,
og områder, hvor der er ”room for improvement”. Jeg glæder
mig til at finde eksempler på det sidstnævnte. Den dag, jeg
ikke kan få øje på forbedringsområder, håber jeg, at min chef
finder en ny CIO til Danisco.”

®

Tidl. CIO Niels Molzen, Danisco, Årets CIO 2008

®

”IT i praksis samler på fornem vis status og de aktuelle
trends, der er inden for it, både med hensyn til it-anvendelse
og it-ledelse. Temaer bliver præsenteret på en holistisk og
tilgængelig måde, der sikrer stor anvendelighed for såvel
forretnings- som it-ledelsen. Kombinationen mellem den
faktuelle del og de strategiske udfordringer, som Rambøll hvert
år formulerer, gør, at man altid er blevet klogere, når man har
læst IT i praksis .”

®

Tidl. CIO Kenneth Egelund Schmidt, Carlsberg hhv. Danfoss, Årets CIO 2007

FØRST TAGER MAN
DYB FORRETNINGSFORSTÅELSE
(SÅ TILSÆTTER MAN
DIGITALE MULIGHEDER)
www.ramboll.dk

Rambøll Management Consulting er en international konsulentvirksomhed med 600 medarbej
dere fordelt på kontorer i København, Aarhus, Stockholm, Oslo, Hamburg, Berlin og Bruxelles.
Vi leverer uafhængig rådgivning inden for management, it, research og survey til et globalt
marked. Vi har over 40 års erfaring fra projektarbejde i det meste af verden. Rambøll Gruppen
hører med 13.000 medarbejdere til blandt Europas allerstørste rådgivningsgrupper.
Undersøgelsen er udarbejdet af Rambøll Management Consulting i samarbejde med DANSK IT.
Rambøll Management Consulting bærer det fulde ansvar for IT i praksis -rapporten.
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