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INTRODUKTION

FORORD
Velkommen til IT i praksis® 2017-2018
For 22. år i træk tager IT i praksis®
pulsen på danske private og offentlige virksomheders udbytte og
udfordringer ved anvendelsen af it og
digitalisering. 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.
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 konferencer,
kurser mv. inden for de områder og
udfordringer, som afdækkes i IT i
praksis®. De aktuelle arrangementer
fremgår af www.dit.dk.
En række toneangivende virksomheder udgør IT i praksis® Advisory Board,
som har bidraget til udformningen
af undersøgelsens spørgerammer
og til udvælgelse af aktuelle temaer
i analysen. Der skal derfor rettes en
stor tak til 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 viden og erfaring ved at indgive
data til IT i praksis®.
Skulle du efter at have læst IT i
praksis® 2017-2018 have lyst til at give
feedback eller 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 digitalisering
og identifikation af potentialer og
indsatsområder.
God læselyst
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SAGT OM IT I PRAKSIS®
IT i praksis® er anerkendt af de
førende CIO’er i Danmark

Torben Kjær, Senior Group Director
IT, Digital and Innovation, Rambøll,
årets CIO 2017:

Torben Ruberg, Group CIO, Falck,
årets CIO 2015:

Jens Hartmann, CIO,
Grundfos,
årets CIO 2013:

‘Jeg har i mange år brugt IT i praksis®
i mit arbejde med egne IT ledelser,
og også haft stor gavn af at inddrage
udvalgte dele af undersøgelsen aktivt
i dialogen med forretningen.
Undersøgelsen giver et helt unikt
indblik i hvilke temaer og trends,
der lige nu er helt aktuelle i andre
organisationer i Danmark. Jeg ser
derfor altid frem til udgivelsen af årets

‘IT i praksis® giver et værdifuldt indblik
i danske virksomheders 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.’

‘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.’

IT i praksis®, da det giver mig en hel
konkret checkliste, som sikrer mig at
vi i vores virksomhed forholder os til
disse helt centrale emner.’

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

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

‘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
ermed til at sikre fokus for it-ledelsen,
men giver også et godtpejlemærke
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.’

‘IT i praksis® sætter klart fokus
på mange af de væsentlige itledelsesmæssige 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.
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Sammenhæng, helhed og
overblik for borgeren i
den digitale kontakt med
det offentlige kræver
governance, infrastruktur
og kompetencer der
understøtter dette

STRATEGISKE UDFORDRINGER

STRATEGISKE
UDFORDRINGER
IT i praksis® 2017-2018 fokuserer på de strategiske udfordringer, der
opstår med blandt andet Smart-City projekter, implementeringen af EU’s
persondataforordning, overleveringen af digitale projekter og meget mere

STRATEGISKE UDFORDRINGER
I IT i praksis® 2017-2018 belyser Rambøll
aktuelle strategiske udfordringer, som
forretnings- og it-ansvarlige samt
organisationer generelt, står overfor
i den digitale æra og præsenterer
løsninger til, hvordan disse kan håndteres.
Rambøll har mange års erfaring med
at assistere de største private og
offentlige organisationer i Danmark
med strategiske udfordringer inden
for IT og digitalisering. I dette kapitel
bidrager Rambølls eksperter med
værdifuld indsigt i hvilke best practicemetoder de anbefaler og anvender.

Erkendelsen af de potentialer, der er
forbundet med at blive eller forblive
digital, er essentiel for nutidens
private og offentlige virksomheder.
Det giver virksomhederne mulighed
for at overkomme strategiske
udfordringer, som de tidligere ikke
var i stand til. Overgangen til eller
arbejdet med at forblive digital
skaber dog også ny strategiske
udfordringer, som private og
offentlige virksomheder er nødsaget
til at håndtere for at kunne løse deres
kerneopgaver og skabe værdi.

I IT i praksis® 2017-2018 præsenteres
løsninger og redskaber til at håndtere
en række aktuelle og relevante
strategiske udfordringer i den digitale
æra.
For hver strategisk udfordring i
følgende kapitel introduceres et
konceptuelt rammeværk, som
illustrerer den pågældende løsning.
Derudover er der udarbejdet en
række action items for hver strategisk
udfordring, der bidrager med et
overblik over de grundlæggende
handlingsanvisninger i arbejdet med
at overkomme den pågældende
strategiske udfordring.
Følgende strategiske udfordringer
behandles i IT i praksis 2017-2018:
•

Strategisk tilgang til
sammenhængende brugerrejser

•

Smart City er mere end bare
teknologi

•

Overlevering af digitale projekter

•

Skab forretningsmæssige
gevinster i persondataforordningsprojekter

•

Solid udbudsafklaring styrker
anskaffelsesprocessen

•

Vurder og prioriter muligheder
og risici ved digitaliseringen og
tag handling derefter

De strategiske udfordringer i IT i
praksis® fra tidligere år kan findes på
www.it-i-praksis.dk.
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STRATEGISK TILGANG TIL
SAMMENHÆNGENDE
BRUGERREJSER
At skabe sammenhæng, helhed og overblik for borgeren i den
digitale kontakt med det offentlige kræver governance, infrastruktur
og kompetencer, der understøtter dette. Det indebærer en ny måde
at tænke selvbetjening på, og at myndighederne i højere grad tager
ansvar for at samarbejde om borgernes brugerrejser

Et af de centrale mål med den
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
er at skabe bedre og mere
sammenhængende (digitale)
brugerrejser for borgere og
virksomheder. Det mål understreges
af regeringens udspil til en sammenhængsreform, der skal sikre en mere
sammenhængende offentlig sektor.
I den offentlige sektor løses
opgaverne i en række fagligt
specialiserede funktioner/
myndigheder. Det bidrager til at
sikre høj faglighed i og et klart
ansvar for den enkelte opgave. I de

situationer, hvor en borgers ærinde
alene vedrører en enkelt funktion, kan
denne organisering være særdeles
effektiv og sikre borgeren høj kvalitet
i sagsbehandlingen.
Når borgerens ærinde imidlertid
vedrører flere funktioner/
myndigheder, kan denne organisering
skabe udfordringer. I mange
situationer er der ingen myndighed,
der har ansvar for helheden, og det
bliver ofte reelt borgerens ansvar
at afklare rettigheder, pligter og
muligheder i situationen, skabe sig et
overblik over processen og få tingene

til at hænge sammen. Det er ikke altid
ligetil.
Digitalisering har i mange situationer
ikke gjort det lettere, og i nogle
situationer måske endog sværere
at skabe helhed og sammenhæng
for borgerne. De digitale løsninger
bygger i vidt omfang på det samme
tankegods som de gammeldags
blanketter og er først og fremmest
designet til at sikre en effektiv
datafangst til den skarpt afgrænsede
bureaukratiske proces, som
blanketten vedrører. Blanketten var
tit indlejret i en mere manuel og

GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I EN SUCCESFULD, SAMMENHÆNGENDE
BRUGERREJSE
Sammenhængende brugerrejser kræver mere end blot teknologisk infrastruktur. Der skal
sikres et tværgående ansvar, de fornødne kompetencer for at se, vejlede og handle på tværs,
og selvbetjeningsløsningerne skal designes som tværgående redskaber

INFRASTRUKTUR
skal understøtte
sammenhæng

GOVERNANCE
skal skabe medansvar for
den samlede brugerrejse

SAMMENHÆNGENDE
BRUGERREJSER

SELVBETJENINGSDESIGN
skal ses som tværgående
redskab

ORGANISATION
skal have kompetencer til at se,
vejlede og handle på tværs

STRATEGISKE UDFORDRINGER

håndbåren proces, hvor der oftere var
personlig kontakt mellem borgeren
og myndigheden, som havde
mulighed for uopfordret at hjælpe
med at skabe sammenhæng, helhed
og overblik for borgeren – og give
borgerne den helhedsorienterede
vejledning, som forvaltningsloven
kræver. I det digitale univers er
borgeren i langt højere grad overladt
til sig selv. Hvilket er en del af hele
rationalet bag digitaliseringen. Det
betyder dog også, at borgeren
dermed i højere grad er overladt til
selv at skabe helhed, sammenhæng
og overblik.

de skal gøre, er i gang med at gøre
og har gjort, herunder hvilke data
og informationer der er skabt i
processen. Endelig har borgerne brug
for, at de offentlige medarbejdere, de
eventuelt har kontakt til i processen,
har den nødvendige viden og overblik
til at kunne give en kvalificeret
helhedsorienteret vejledning. En
vejledning, der rækker ud over den
opgave, de lige selv har haft ansvaret
for. De offentlige medarbejdere skal
være i stand til selv at tage initiativ
til at give denne vejledning, fordi de
med deres faglige viden kan se, at der
er brug for den.

Det er ikke alle borgere, der i alle
situationer egenhændigt magter
dette, således at de trygt kan
anvende den digitale selvbetjening.
Det kan være svært at gennemskue
komplekse regler, processer og
sagsforløb og i det hele taget at
forstå det offentliges måde at tænke
og skrive på. Dette forværres kun, når
man står i en vanskelig situation, hvor
der måske er meget på spil, og det
derfor er ekstra vigtigt, at man føler,
der er styr på tingene.

Løsningen er at skabe de nødvendige
strukturer, metoder, værktøjer og
incitamenter for, at såvel de digitale
løsninger som de processer, der ligger
bag, kan blive designet til at skabe
sammenhæng, helhed og overblik
for borgerne. Derudover at de
medarbejdere, borgeren er i kontakt
med, er myndiggjort og klædt på til
at understøtte dette, på tværs af det
offentliges organisering.

Borgerne har brug for, at det til
enhver tid er klart, hvem der har
ansvaret for hvad i det offentlige,
og at der er nogen, der påtager
sig ansvaret for sammenhænge
og overgange mellem forskellige
instanser og processer. Det skal
være klart og gennemskueligt, hvad

Dette kræver en indsats på flere
områder, områder som ikke
nødvendigvis alle er lige lette for
virksomheden at handle på. Første
skridt er at danne sig et overblik
over, hvor man står i dag for dermed
at skabe et udgangspunkt for
prioritering af indsatsen. Det handler
om at besvare spørgsmålene:

1. I hvor høj grad har vi den digitale
infrastruktur, der skal til for at
understøtte sammenhængende
processer og brugerrejser og genbrug
af data?
2. I hvor høj grad er de
selvbetjeningsløsninger, vi tilbyder
borgere og virksomheder, gearet til at
understøtte borgerens brugerrejser
og et samarbejde mellem borger og
myndighed om at løse opgaven?
3. I hvor høj grad har de
medarbejdere der skal bistå borgere
og virksomheder med at skabe
helhed, sammenhæg og overblik
(der hvor det digitale ikke slår til), de
nødvendige kompetencer til at gøre
dette?
4. I hvor høj grad er vi i stand til at
samarbejde med andre myndigheder,
som borgerne møder på vej gennem
de brugerrejser, som omfatter os?
Med afsæt i besvarelsen af disse
spørgsmål kan man vurdere, hvor
de største potentialer ligger for at
skabe en mere sammenhængende
brugerrejse for de borgere og
virksomheder, man betjener, og for
at skabe kvalitative og økonomiske
gevinster for egen myndighed såvel
som for andre myndigheder, der
indgår i brugerrejserne.

ACTION ITEMS
En ny måde at tænke selvbetjening på: Selvbetjening skal tænkes som et redskab til at understøtte hele borgerens brugerrejse og samarbejdet mellem borger og myndighed snarere end som et redskab til datafangst.
Ansvar for den samlede brugerrejse: De enkelte myndigheder skal tage et medansvar for de brugerrejser, de indgår i,
samarbejde med andre myndigheder om at skabe sammenhængende løsninger og processer og bidrage til at skabe
sammenhæng, helhed og overblik for de borgere, de i fællesskab betjener.
En infrastruktur, der understøtter sammenhæng, helhed og overblik: Omfatter blandt andet etablering af standarder og
komponenter, der gør det muligt at skabe sammenhængende brugerrejser på tværs af myndigheder.

Kompetencer til at se, vejlede og handle på tværs: De medarbejdere, borgeren evt. har kontakt, skal være i stand til at
bistå med at skabe sammenhæng, helhed og overblik, også ud over eget opgavefelt.
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SMART CITY ER
MERE END BARE
TEKNOLOGI
Smart City-tankegangen har vundet stort indpas. Digitale
teknologier skaber nye og banebrydende muligheder for at sikre
borgernes velvære, bevare miljøet og skabe bedre vækstvilkår i
erhvervssektoren. Men hvordan sikrer man succesfulde Smart Citytiltag, som udnytter de store potentialer?
Med globale udfordringer som
urbanisering, ressourceknaphed og
klimaforandringer bliver behovet
for bæredygtig byudvikling og
-planlægning stadig større. Rambøll
mener, at Smart City er midlet til
at ændre måden, hvorpå borgere
og virksomheder bruger byen og
bidrager til den grønne agenda.
På trods af at danske byer ikke
oplever udfordringer i samme skala
som mange af verdens største byer, er
der fortsat udfordringer. Vilkårene for
at få succes med Smart City-løsninger
i Danmark er imidlertid generelt
gode. I Danmark har Smart City fået
stor opmærksomhed og optræder
i statslige, regionale og kommunale
strategier og planer. Derudover
bliver Danmark også anerkendt af
The Digital Economy and Social
Index (DESI), 2017, for at være det
mest digitale land i Europa og af The
World Banks ”Doing Business 2017”
som det nemmeste sted at etablere
og drive en virksomhed. København
er endvidere blevet anerkendt af
INSEAD og Adecco’s ”The Global
Talent Competitiveness Index
(GTCI)” som den mest attraktive by
i Europa for internationale talenter.
Alt sammen bidrager det til at gøre
Danmark til et attraktivt marked
for såvel danske som udenlandske
virksomheder.
I forhold til Smart City-initiativer
anbefaler Rambøll, at der er et
gennemgående fokus på at involvere
borgerne i det omfang, at borgerne vil
få berøring med potentielle fremtidige
løsninger. Borgernes bidrag er
vigtige for at sikre en udvikling og
planlægning, der inkluderer borgernes
behov og ønsker.

Rambøll anbefaler en række kritiske
skridt på vejen til succes med Smart
City, som der bør tages hensyn til. Det
er essentielt for enhver organisation,
der ønsker at beskæftige sig med
Smart City, at indsatsen tager afsæt i
organisationens strategi. På den måde
sikres, at de gevinster, der søges
realiseret, er forankret i og bidrager til
en strategisk målsætning. Derudover
er det centralt for en Smart Cityindsats, at der fokuseres på et
veldefineret problemområde. I en
Smart City vil problemområdet krydse
ansvarsområder, hvilket nødvendiggør
etablering af tværoffentlige
samarbejder. På baggrund heraf er
det muligt at formulere en række
potentielle initiativer i samarbejde
med andre implicerede offentlige
aktører.
Organisationer, der ønsker at
igangsætte et Smart City-initiativ,
begynder ofte med at formulere
potentielle initiativer uden øje for
strategi, problem- og ansvarsområder.
Der kan være stor risiko forbundet
hermed, fx projekter, der ikke skaber
værdi på grund af manglende
strategisk forankring. Rambøll
anbefaler, at organisationer, der
foretrækker eller allerede er begyndt
med at formulere potentielle
Smart City-initiativer, sørger
for efterfølgende at identificere
implicerede offentlige aktører,
definere problemområder og vurdere
den strategiske forankring.
Med afsæt i de initiativer, der er blevet
identificeret i det tværoffentlige
samarbejde, udvælges de initiativer,
der er af størst strategisk vigtighed
for organisationerne i forhold til
at foretaget en foranalyse. En

foranalyse søger at afdække, hvilke
samfundsøkonomiske effekter
der forventes realiserbare i hvert
initiativ. Relevante partnerskaber
med aktører fra den private sektor
eller akademia identificeres og
etableres for at sikre udnyttelsen af
værdiskabende synergier. Sådanne
partnerskaber kan bidrage med
viden, erfaring og potentielt også
omhandle finansiering, drift og
vedligehold af Smart City-indsatsens
endelige resultat. Sidste skridt på
vejen til succes med Smart City er,
at de identificerede, konceptuelle
og teknologiske løsninger vurderes
af samtlige involverede partnere
med afsæt i fx business cases,
der inkluderer såvel kvalitative,
samfundsøkonomiske gevinster
som kvantitative, driftsøkonomiske
potentialer. De bedste Smart Cityindsatser udvælges og prioriteres,
hvorpå udvikling-, pilottest- og
implementeringsforløb kan
påbegyndes ud fra klare rammer for,
hvilke gevinster der skal forsøges eller
forventes realiseret.
Organisationens arbejde med Smart
City-initiativer bør funderes i en
borgerinvolverende proces, hvor
strategisk forankring er drivkraften.
Etableringen af partnerskaber
søger at skabe samarbejde mellem
implicerede aktører, hvilket er en
forudsætning for tværoffentlige og
-sektorielle Smart City-initiativer.
Med afsæt i samfundsøkonomiske
foranalyser og grundige business
cases kan der identificeres potentielle
teknologiske løsninger, som er drevet
af veldefinerede og realiserbare
gevinster.

STRATEGISKE UDFORDRINGER

RAMBØLLS SMART CITY-TILGANG
Rambølls anbefalede Smart City-tilgang fokuserer på at skabe strategisk
forankring af problemdrevne og tværoffentlige initiativer, hvor gevinster
identificeres og vurderes forud for teknologi- og løsningsvalg

STRATEGI
Tag afsæt i
strategiske mål

UDFORDRINGER
Fokuser på
udfordringer

OFFENTLIGE
PARTNERSKABER
Etabler tværoffentlige
partnerskaber

EVALUER INITIATIVER
Udvælg de mest strategisk vigtige Smart
City-initiativer og udfør forundersøgelser

INDGÅ PARTNERSKABER
Undersøg mulighederne for at indgå i
værdiskabende partnerskaber med aktører fra
den private sektor og akademia

PRIORITER INITIATIVER
Prioriter og udvælg de Smart Cityinitiativer, som skaber de største
gevinster

IDENTIFICER POTENTIELLE LØSNINGER
Identificer konceptuelle eller teknologiske
løsninger for de udvalgte initiativer

ACTION ITEMS
Definer strategisk forankrede problemområder

Etabler tværoffentlige partnerskaber og identificer potentielle initiativer

Udarbejd foranalyse for potentielle initiativer, og etabler partnerskaber med
aktører fra den private sektor og akademia
Udvælg initiativer med de største potentielle gevinster, og udarbejd
business cases for mulige løsninger

POTENTIELLE
INITIATIVER
Samskabelse af liste
over potentielle
initiativer
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OVERLEVERING AF
DIGITALE PROJEKTER
Der investeres i digitale løsninger som aldrig før, men gevinsterne
udebliver ofte. For at få bedre greb om implementeringsprocessen
og den efterfølgende gevinstrealisering bør samspillet mellem
modtagerorganisation og projekt styrkes, når overgang til drift skal
planlægges og iværksættes

For at opnå den ønskede effekt
af projektleverancer bør der i
overgangsfasen etableres et tæt
samarbejde mellem modtager- og
projektorganisation. Den øverste
ledelse skal tilbyde værktøjer, der kan
understøtte en struktureret dialog
om implementeringsprocessen,
og dermed sikre et bedre afsæt
for, at virksomheden får det
optimale udbytte af investering i
digitaliseringsprojekter.
Dedikeret ledelse i overgangsfasen
Det er som hovedregel rimeligt
klart formuleret, hvilke strategiske
mål et givent projekt skal bidrage

til, men når idriftsættelsen
nærmer sig, og overdragelsen
til modtagerorganisationen skal
aftales, er der ofte stor afstand
mellem projektets virkelighed og
den forventning eller modenhed,
som modtagerorganisationen
har. En afstand, der gør det
svært at etablere en fælles dialog
om overdragelsesopgaven og
det efterfølgende arbejde med
gevinstrealisering. En måde at arbejde
med denne problemstilling på er at
etablere et særskilt ledelsesansvar
for implementeringsprocessen
og tilknytte konkrete målbare
succeskriterier for selve

overdragelsen. Her kan en
implementeringsdrejebog
være et stærkt værktøj til at
understøtte konkretisering af
aftaler og overdragelsesleverancer,
herunder hvornår og hvordan
modtagerorganisationen indgår i den
konkrete overgangsfase.
Dokumenterede ændringer til
forretningsprocesser
For løbende at kunne arbejde med
realisering af definerede gevinstmål
er det vigtigt at have styr på
forretningsprocesserne, og særligt på
hvilke dele der påvirkes af et givent

DEDIKERET LEDELSE I IMPLEMENTERINGSPROCESSEN
For en vellykket overgang til drift skal de rette kompetencer være til stede,
og der skal være en fælles forståelse af forretningsprocesser. Endelig skal
styringsset-up, herunder roller og ansvar, være tydeligt defineret

PROJEKT
ORGANISATION

MODTAGER
ORGANISATION
GEVINSTREALISERING

DEDIKERET LEDELSE

DOKUMENTEREDE ÆNDRINGER

RETTE KOMPETENCER

SUCCESFULD
OVERLEVERING

TRANSITION

KOMMUNIKATION
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projekt. Digitale forretningsprocesser
går som hovedregel på tværs
af flere organisatoriske enheder
– og i mange tilfælde også på
tværs af virksomheder og/eller
myndigheder. Det betyder, at en
digital løsning ofte vil medføre
en tværgående påvirkning, og at
modtagerorganisationen dermed
ikke er en entydig størrelse.
Implementeringsprocessen bør derfor
tilrettelægge en klar og entydig
metodik for håndtering af samspillet
om de nye forretningsprocesser i
forbindelse med implementeringen.
Optegning af nye såvel som
ændrede forretningsprocesser
bør tages alvorligt, og der skal
laves en plan for, hvordan disse
indpasses i modtagerorganisationen.
Denne plan skal både projekt- og
modtagerorganisationen bidrage til.
Etablering af rette kompetencer
En væsentlig forudsætning for at
kunne opnå definerede gevinstmål
er, at medarbejdere såvel som ledere
i modtagerorganisationen besidder
de rette digitale kompetencer.
Digitale kompetencer skal forstås i
bred forstand, hvor også evnen til at
agere i en digital kontekst, bidrage
til løbende procesoptimering og
gevinstrealisering samt at kunne
indgå i digital dialog med kunder og
samarbejdspartnere er inkluderet.
Kompetenceudviklingsaktiviteterne
skal igangsættes efter en afstemt

og styret plan, som er nøje
koordineret mellem projekt- og
modtagerorganisation. En metodisk
tilgang, hvor kompetencebehovet
defineres og sættes i forhold til det
aktuelle kompetenceniveau er et
must for at kunne iværksætte de
rette kompetenceudviklingsaktiviteter
og dermed bringe medarbejdere og
organisation i stand til sammen at
arbejde med de nye løsninger.
Gevinstrealisering
For at understøtte gevinstrealisering i
et tværorganisatorisk perspektiv bør
der etableres en opfølgningsmodel,
der med afsæt i de formulerede
gevinstmål kan understøtte feedback
fra den praktiske hverdag, med
henblik på at prioritere og iværksætte
løbende justeringer af de ændrede
forretningsprocesser. Denne
opfølgningsmodel skal etableres i
modtagerorganisationen, idet det
nødvendigvis er her relevansen af
ønskede tilpasninger bedst kan
vurderes. Opfølgningsmodellen skal
– ud over at kunne prioritere tiltag –
også have et budget til rent faktisk
at være i stand til at iværksætte
eventuelle tiltag. Her skal der tænkes
bredere end blot ændringer til
it-løsningen. Det kan være etablering
af nye funktioner eller yderligere
investering i kompetenceløft.

Transition
Transition fra projektuniverset
og ud i modtagerorganisationen
er en af de mest udfordrende
faser i projektet og risikoen for, at
værdiskabelsen går tabt i den fase,
er desværre høj. Det er afgørende
for en succesfuld implementering, at
den forandring, som organisationen
skal igennem, håndteres som et
egentlig forandringsprojekt, der er
forankret i modtagerorganisationens
ledelse, og hvor roller og ansvar
for alle påvirkede medarbejdere og
forretningsprocesser bliver håndteret.
En systematisk kortlægning af, hvilken
forandring, modtagerorganisationen
står overfor, giver et godt afsæt til at
iværksætte forandringsprojektet.
Kommunikation
Ved at etablere et særlig
ledelsesmæssigt ansvar for
implementeringsprocessen bliver
det tydeligt, at der som hovedregel
er en vigtig kommunikationsopgave,
der skal udføres. I løbet af
implementeringsprocessen vil flere
og flere i organisationen have behov
for at vide, hvad der kommer til
at ske, samt hvordan det påvirker
både virksomhedens og den
enkeltes situation. I større projekter
er det en disciplin i sig selv at få
etableret en kommunikationsplan og
sikre, at kommunikationsopgaven
skaber klarhed og tryghed i
implementeringsprocessen.

ACTION ITEMS
Aftal struktur og metode til at sikre de rette kompetencer er til stede og inddraget ved overgang til drift

Hav styr på organisationens forretningsprocesser og ikke mindst, hvilken påvirkning projektets leverancer medfører

Etabler dedikeret ledelse af implementeringsprocessen – overgang fra projekt til drift
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SKAB FORRETNINGSMÆSSIGE
GEVINSTER I PERSONDATAFORORDNINGSPROJEKTER
Den nye EU-databeskyttelsesforordning finder anvendelse i Danmark
den 25. maj 2018 og stiller krav til danske offentlige og private
virksomheder. Men hvilke forretningsmæssige gevinster bør holdes
for øje i ethvert projekt om persondata-compliance?

God databehandlingsskik ved digital
behandling af persondata er ikke nyt
i Danmark. Der har i Danmark været
vedtaget lovgivninger på området
for behandling af personoplysninger
i mange år. Der følger imidlertid en
række nye forhold med den nye
databeskyttelsesforordning fra EU, fx
krav om en databeskyttelsesrådgiver
(DPO), at virksomheder skal have styr
på formålet med databehandlinger
samt krav om etablering og
vedligeholdelse af en fortegnelse over
behandlingsaktiviteter.
Udfordringen for danske
virksomheder er ikke, hvorvidt de
skal være compliant. Udfordringen
ligger i, hvilken tilgang den enkelte
virksomhed ønsker at tage til
compliance-implementering og
eksekveringen heraf.

Rambøll anbefaler, at virksomhederne
overvejer og vælger imellem,
hvorvidt der vælges en tilgang med
minimumsimplementering eller
en forretningsorienteret tilgang,
der samtidig har fokus på at
identificere og realisere nærliggende
forretningsgevinster.
Minimumsimplementering vælges af
mange organisationer, der ikke har
behandling af personoplysninger
som kerneaktivitet, hvor der ikke
forventes at være mange potentielle,
nærliggende forretningsgevinster at
realisere. Det er i udgangspunktet en
fornuftig betragtning.
En forretningsorienteret tilgang
foretrækkes som oftest af
organisationer, hvor persondata
er en del af kerneforretningen. I
sådanne organisationer vil antallet

af aktiviteter, hvor persondata
behandles, samt mængden af
persondata, være på et højere niveau.
Databeskyttelsesforordningen
har derfor en større betydning
for denne type virksomheder, og
der identificeres derfor en række
forretningsgevinster i løbet af
compliance-implementeringen.
Herunder følger en kort gennemgang
af Rambølls anbefalede tilgang til
compliance-implementering, som
består af fem faser.
Kortlægning
Formålet med kortlægningsfasen
er at identificere, hvor og
hvordan der behandles
persondata i organisationen.
Resultatet er en fortegnelse
over behandlingsaktiviteter, som

RAMBØLLS TILGANG TIL COMPLIANCE MED
DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN
De fem faser i Rambølls tilgang til compliance-implementering af EU’s databeskyttelsesforordning
er nødvendige for at kunne opnå succesfuld, kontinuerlig compliance
1. Kortlægning

For databehandlingsaktiviteter, indeholdende
oplysninger, der juridisk
betragtes som
personoplysninger,
bidrager kortlægningen
med et overblik i form af
en persondatafortegnelse.
Persondatafortegnelsen
skal indeholde information
om fx behandlingsaktiviteternes kilder, databehandlere, system- og/
eller procesejere, formål,
hjemmel, sikkerhedsprofil
og kontraktuelle forhold.
Der udarbejdes dialogmodeller over dataflows
efter behov.

2. Gap-analyse

Der foretages en gapanalyse af, hvorvidt
organisationens
nuværende databehandlingsaktiviteter
lever op til persondataforordningens krav.
Identificerede gaps, såsom
manglende procedurer for
sletning af person-oplysninger, markeres for hver
behandlingsaktivitet i
persondatafortegnelsen.
Gap-analysens formål er
ikke at forsøge at finde
løsninger på, hvorledes
gaps kan udbedres.

3. Design

På baggrund af gapanalysen identificeres
steder hvor, der er behov
for tiltag for at blive og/
eller forblive compliant.
Disse designbehov danner
rammerne for fx politikker
og procedurer, som skal
implementeres for at
adressere gaps og/eller
sikre kontinuerlig
compliance med persondataforordningens krav.
Derudover planlægges og
prioriteres udarbejdelse
og implementering af
identificerede tiltag samt
uddannelse og træning.

4. Implementering

Der udarbejdes konkrete
forslag til ændringer af
eksisterende behandlingsaktiviteter.
Herefter implementeres
ændringsforslag i form af
fx processer, politikker og
procedurer samt
eventuelle systemtekniske eller organisatoriske
ændringer.
Der foretages uddannelse
og træning af medarbejdere i politikker og procedurer samt persondataforordningen generelt.

5. Vedligeholdelse

Udarbejdelse af et årshjul
for regelmæssige
compliance-aktiviteter,
såsom review og audit af
politikker, procedurer,
kontrakter og governance.
Årshjulet baseres på, og
anvender de nye politikker
og procedurer i tilfælde,
hvor databeskyttelsesforordningen påkræver
handling.
Essentielt for vedligeholdelsesfasen er udpegning af
en DPO-funktion, der kan
drive og håndhæve årshjul
og dertilhørende politikker
og procedurer.

STRATEGISKE UDFORDRINGER

indeholder information om samtlige
aktiviteter, hvor der behandles
persondata, samt andre relevante
oplysninger knyttet hertil, fx
formålet med databehandlingen,
personoplysningskategori,
personkategori, frister og procedurer
for sletning, kilde, behandlingssystem
og -ejere, sikkerhedsprofil,
databehandlere, underdatabehandlere
etc.
Gap-analyse
Formålet med en gap-analyse er at
fastslå, hvorvidt de identificerede
behandlingsaktiviteter er compliant
med databeskyttelsesforordningen,
hvilket indebærer fx kontrol af, om
de nødvendige kontraktuelle vilkår
er til stede, om databehandlingen
sker i overensstemmelse med
formålet, systemsikkerheden
er passende, der forefindes de
påkrævede procedurer til fx sletning
osv. Resultatet af gap-analysen er
en oversigt over, hvor og hvorvidt
databeskyttelsesforordningens krav
ikke opfyldes.
Design
Formålet med designfasen er at
anvende gap-analysen som ramme
for at kunne beskrive de krav, der
er til formulering og prioritering
af implementeringstiltag som
eksempelvis udarbejdelse af nye
eller genbesøg af eksisterende
politikker og procedurer. Designfasen

er en af de mest essentielle faser
i en compliance-implementering,
da resultatet af gap-analysen
formuleres som designkrav, der
styrer implementeringsfasens videre
fokusområder.
Implementering
Formålet med implementeringsfasen
er at udarbejde de konkrete tiltag,
identificeret i designfasen. På
baggrund heraf implementeres de
nye politikker, processer, procedurer,
træning og uddannelse samt
systemmæssige eller organisatoriske
ændringer, der skal sikre, at
organisationen bliver compliant.
Vedligeholdelse
Formålet med vedligeholdelsesfasen
er at sikre compliance med
databeskyttelsesforordningens krav,
efter projektet om complianceimplementeringen ophører. Rambøll
anbefaler, at der udarbejdes et
årshjul, der indeholder kontinuerlige
compliance-aktiviteter, som fx review
og audit af politikker, procedurer,
it-sikkerhed, kontrakter og
governancestrukturer.
På tværs af de fem faser vil
en række forretningsmæssige
gevinster uden for regi af
databeskyttelsesforordningen være
mulige at opsøge. Dette gør sig især
gældende for kortlægningsfasen,
som fx skaber indsigt i og

overblik over processer, systemer,
aftalegrundlag, systemintegrationer.
Såfremt en organisation ikke fører
dokumentation over disse forhold,
er compliance-projektet et stærkt
afsæt for påbegyndelsen heraf.
Fastsættelsen af en god praksis for,
hvordan organisationen kortlægges,
kan skabe et solidt fundament for
kortlægningen af andre relevante dele
af organisationen.
Organisationer kan aktivt tilvælge
specifikke områder ud over hvad
databeskyttelsesforordningen
kræver, som man vil fokusere
på i kortlægningsfasen. Dette
skaber muligheden for at
foretage gap-analyser, der kan
lede til identificeringen af andre
indsatsområder, hvor der også er
potentielle forretningsmæssige
gevinster. Det kan fx være i forhold
til arbejdsgange, systemansvarog ejerskabsfordeling,
systemintegrationer og arkitektur osv.
Der kan identificeres gaps, hvor
de efterfølgende design- og
implementeringsfaser eksekveres
bedst gennem dannelsen af nye
målrettede projekter, hvor der
fokuseres mere specifikt på det
enkelte gap.
Rambøll anbefaler, at yderligere
forretningsmæssige gevinster
altid forsøges identificeret og
realiseret i forbindelse med
compliance i forbindelse med
databeskyttelsesforordningen.

ACTION ITEMS
Afgør, hvilken tilgang der passer organisationen bedst, afhængig af hvor stor en rolle persondata har i kerneforretningen

Etabler god kortlægningspraksis, som kan anvendes på tværs af hele organisationen

Planlæg, hvilke områder ud over databeskyttelsesforordningen der ønskes fokuseret på i kortlægningen

Igangsæt eventuelt separate projekter til design- og implementeringsfaserne for specifikke indsatsområder fra gap-analysen
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SOLID UDBUDSAFKLARING
STYRKER ANSKAFFELSESPROCESSEN
Virksomheden sikrer det optimale afsæt for sammenhæng i
udbudsforberedelsen, anskaffelsesprocessen samt ibrugtagning
af den valgte løsning gennem solid viden om både behov og
muligheder. Det er samtidig det bedste afsæt for dialog, udbud og
forhandling med leverandører gennem hele processen
God forberedelse betaler sig.
Hvis virksomheden igangsætter
it-anskaffelser på et utilstrækkeligt
forudgående arbejde, svækker det
muligheden for at finde den rigtige
løsning. Ved at sikre tilstrækkelig
viden om virksomhedens afsæt
og mål ved en kommende
anskaffelsesproces og med et
fokus på eksterne forhold om,
hvad markedet reelt kan tilbyde
af løsninger på et givent område,
skaber virksomheden de optimale
muligheder for både at få dækket
egne behov og opnå bedst mulige
vilkår og priser.
Etablering af en udbudsstrategisk
afklaring skal, foruden at etablere
fælles beslutningsgrundlag,

bidrage til at sikre den nødvendige
ledelsesmæssige involvering tidligt
i processen, bl.a. ved at definere
målsætningerne for en ny anskaffelse.
Dermed vil det allerede fra udbuddets
start blive tydeligt, hvilke gevinster
der kan opnås ved en kommende
it-understøttelse.

den reelle anvendelsesgrad af den
eksisterende løsning. Baseline giver
således både et billede af prisen,
rammerne for samarbejdet med
den eksisterende leverandør samt
den værdi, løsningen skaber for
virksomheden.
Herefter igangsættes
afklaringsprocessen. Hvis det er en
mindre løsning, og organisationen
på forhånd har meget stor viden
om it-løsninger på området,
kan det – alt efter løsningens
omfang – være en proces, der kan
gennemføres ved en kort samtale
med de relevante videnspersoner.
Er processen mere omfattende
med flere iterationer samt grundige
interne drøftelser, gennemføres en

Udgangspunktet for enhver
anskaffelse er den eksisterende
it-understøttelse. Forud for en
anskaffelse etableres der altid en
baseline, som beskriver den aktuelle
situation. Baseline omfatter foruden
oplysninger om evt. omkostninger
(fx licenser, driftsvederlag, support
mv.) til eksisterende it-understøttelse
også beskrivelse af de vigtigste
kontraktvilkår samt en vurdering af

FORLØBET I DEN UDBUDSSTRATEGISKE AFKLARING
Udbudsstrategisk afklaring tager afsæt i baseline, der beskriver den nuværende situation. På baggrund af denne
skabes der afklaring omkring de fire centrale elementer, hvilket danner grundlag for det udbudsstrategiske notat

A

B

Målsætninger

Sammenhæng

01

Etabler baseline

02

03

Skab afklaring

Fastlæg udbudsstrategi

C

D

Markedsscreening

Anskaffelsesmuligheder
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indgående dialog med eksterne
parter som fx virksomheder,
leverandører på området og
rådgivere. Inden afklaringen
igangsættes, er det vigtigt at sikre
tydelig forventningsafstemning i
organisationen om detaljeringsgraden
heraf.
Afklaringsprocessen har fire
perspektiver:
Ved afklaring af målsætninger
formuleres virksomhedens mål med
anskaffelsen. Her skal organisationen
afklare, om der er særlige
fokusområder, man ønsker belyst,
hvilke kvalitative og økonomiske
gevinster man søger at opnå med
anskaffelsen, eventuelle prioriteringer
eller udarbejdelse af gevinstkort. Er
målet at erhverve det samme til en
lavere pris, eller ønskes forbedringer
i it-understøttelsen og i så fald på
hvilke områder?
Ved afklaring af sammenhæng
dannes overblik over de
arbejdsprocesser og det landskab
af it-systemer, som den kommende
it-løsning skal indgå i. Hvilke behov
er vigtige for virksomheden, hvis
den kommende it-løsning skal kunne
indgå som en del af virksomhedens
samlede it-understøttelse? Hvis
organisationen har strategiske
principper for udviklingen af itområdet, skal det vurderes, hvilke og
hvordan de påvirker valget.
Ved markedsscreening afklares det,
hvilke it-løsninger der reelt findes på

markedet, sådan at virksomheden
kan sikre, at der opnås den ønskede
konkurrencesituation, herunder
konkurrencedygtige priser. Som en
del af dette arbejde bør det også
kortlægges, hvilke tendenser der
ses på markedet, og hvordan de
matcher virksomhedens egne mål
med understøttelse. Findes der
standardprodukter på området, eller
er der behov for udvikling?
Ved afklaring af anskaffelsesmuligheder i forbindelse med en ny
løsning, får virksomheden et overblik
over udbudsformer og eventuelle
rammeaftaler, der kan benyttes til
anskaffelsen, hvis udbud er påkrævet.
Herunder skal man vurdere, hvilke
fordele og ulemper der er ved at
anvende de forskellige former for
udbud.
Afklaringsprocessen kan kræve
flere iterationer, hvor indsamlet
viden medfører behov for mere
detaljeret afklaring på et eller flere
af disse områder. Det er afgørende
at involvere de rette kompetencer i
dette arbejde. Både interne formelle
roller med ansvar for eksempelvis
it-arkitektur og eksterne relationer
via dialog med mulige leverandører.
Når der er etableret tilstrækkelig
med viden til, at de ansvarlige kan
fastlægge rammerne for selve
udbudsprocessen, er afklaringsfasen
afsluttet. I udbudsstrategien benyttes
den indsamlede information som
baggrund for at fastlægge den
strategi, virksomheden har i forhold til
at gennemføre anskaffelsen.

•

Udbudsstrategien rummer en
række konkrete vurderinger med
juridisk betydning, herunder den
forventede pris for anskaffelsen
og hvilken lovgivning der gælder
for det pågældende indkøb,
således at de formelle rammer er
entydige.

•

På baggrund af
markedsscreeningen fastlægges
det, om den efterspurgte itunderstøttelse bedst købes som
en samlet it-løsning, om den bør
deles op i mindre anskaffelser,
samt hvilken anskaffelsesmodel
virksomheden ønsker at anvende.

•

Desuden fastlægges de vigtigste
vilkår for anskaffelsen, fx om der
ønskes en kontrakt af kort eller
længere varighed.

•

Endeligt tilpasses virksomhedens
målsætninger, hvis dette
er nødvendigt, så de er i
overensstemmelse med de
udbudsstrategiske valg, der er
truffet.

Hermed opnås et præcist grundlag
for at igangsætte og gennemføre
udarbejdelse af det nødvendige
materiale og gennemføre selve
anskaffelsen. Gennem hele processen
bør det være tydeligt, hvilke mål der
søges indfriet, ikke bare i udbuddet,
men også efter ibrugtagningen af den
kommende løsning

ACTION ITEMS
Fastlæg baseline for den kommende anskaffelse

Aftal det krævede detaljeniveau før udbuddet

Gennemfør afklaring med tilstrækkelig involvering af organisationen

Sæt klare fælles mål for den samlede anskaffelsesproces for at skabe optimale rammer for udbuddet
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VURDER OG PRIORITER MULIGHEDER
OG RISICI VED DIGITALISERINGEN OG
TAG HANDLING DEREFTER
IT i praksis® viser, at virksomhederne kæmper med at håndtere
digitaliseringens strategiske udfordringer: Hvordan påvirker digitalisering
vores virksomhed? Hvilke digitale potentialer og risici indebærer vores
forretningsmodel? Hvilke tiltag skal vi iværksætte for at udnytte eller
mindske dem? Virksomhederne er nødt til at identificere og vurdere disse
muligheder og risici og arbejde målrettet med dem
‘Disruption’ er et modeord, der
har vundet indpas de seneste år.
Det bruges typisk til at beskrive
en situation, hvor en etableret
virksomhed over kort tid mister
væsentlige markedsandele til
initiativrige nye aktører, som har
fundet en ny måde at tilbyde bedre,
mere målrettede produkter og ydelser
på og dermed skabe større værdi for
kunderne.

IT i praksis® viser klart, at lederens
grad af opmærksomhed på digitale
teknologier påvirker virksomheden.
Ti procent af topcheferne frygter,

at digitaliseringen i deres industrier
og markeder vil medføre tab på op
til halvdelen af deres virksomheds
indtjening inden for blot tre år.
Topcheferne forstærker derfor deres
strategiske indsats og re-fokuserer
den hastigt på analyser og initiativer i
den digitale sfære.
De mulige digitale effekter – positive
såvel som negative – bør kortlægges
strategisk på topledelsesniveau, for
dermed at rammesætte produktive
diskussioner på alle ledelsesniveauer.
Nogle effekter er generelle for
alle eller de fleste virksomheder,
mens andre er industri- og

branchespecifikke. Således kan
en tilgang, der kombinerer begge
dimensioner, muligvis være den
mest hensigtsmæssige måde
at identificere de elementer og
handlinger, som bedst passer til
den givne virksomheds portefølje
og udviklingsaktiviteter. Ligeledes
bør virksomhederne analysere
digitaliseringen i lyset af deres egne
primære forretningsprocesser og
-strukturer frem for at fokusere på
nye teknologiske gennembrud. Dette
er afgørende, hvis virksomhederne
skal pejle sig ind på de fremskridt,
der virkelig har betydning, i stedet
for at koncentrere sig om, hvad der

GENERELLE DRIVERE FOR DIGITALE EFFEKTER, PLUS DRIVERE
SPECIFIKT FOR PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER
Digital effektvurdering bør tage højde for generelle
såvel som branchespecifikke parametre

GENERELLE OMRÅDER
1. Kundesegmenter
fx digitalt tilgængelige segmenter

2. Kunderelationer og -kanaler
fx tilgange til digitale kundeoplevelser

3. Forretningsnetværk
fx partnere i digitale økosystemer

4. Indtægtsstrømme
fx fakturerbar digital merværdi

5. Tiltrækning og fastholdelse
fx digital tilstedeværelse

6. Virksomhedskommunikation
fx sociale medier og tovejskommunikation

INDUSTRISPECIFIKKE
1. Udnyttelse af produktionsmidler
fx predictive maintanance

2. Materiale- og råvareforbrug
fx smart metering

3. Produktkvalitet
fx intelligente proceskontroller

4. Udnyttelse af arbejdsstyrken
fx automatisering af vidensarbejde

5. Logistik og lagerstyring
fx smart warehousing

6. Eftersalgsservices
fx augmented reality-selvbetjening

STRATEGISKE UDFORDRINGER

lige nu er ”moderne”. Derfor er det
første skridt i den rigtige retning
at identificere de områder, hvor
digitaliseringen har potentialet til
væsentligt at ændre status quo.
De generelle effektområder
omfatter de grundlæggende
elementer i forretningsmodellen,
dvs. de komponenter, der sikrer, at
organisationer skaber og leverer
forretningsværdi til – og ofte
sammen med – deres kunder. Disse
omfatter kundesegmenter, -relationer
og -kanaler, samarbejdspartnere,
forretningsnetværk og
indtægtsstrømme. Til disse kan tilføjes
generelle virksomhedsparametre
som at tiltrække og fastholde
talent og virksomhedens
kommunikationspraksis.
Andre effektområder er typisk
mere industrispecifikke og vil derfor
variere alt efter sammenhængen.
For en produktionsvirksomhed
kunne sådanne faktorer fx
relatere sig til udnyttelsen af
produktionsmidler, materiale- og
råvareforbrug, produktkvalitet,
udnyttelse af arbejdsstyrken eller
eftersalgsservices.
Virksomhederne bør bruge enkle
modeller som den foreslåede til
at strukturere og sætte rammerne
for de strategiske og taktiske
diskussioner angående prioriteter,
ressourceallokering og investeringer.
På den måde sikres, at alle
effektområder behandles med
en hensigtsmæssig og målrettet

kombination af tiltag og projekter.
Men virksomheder klarer sig ikke
nødvendigvis bedre ved at investere
mere, end de allerede gør i forvejen.
I stedet bør de fokusere på at gøre
ledelsen på alle niveauer mere
bevidst om de forskellige områder,
som disruptive kræfter muligvis kan
påvirke – og på evnen til løbende at
kunne handle i overensstemmelse
med disse vurderinger.
Denne foreslåede tilgang er
brugbar inden for de områder, som
beslutningstagere ofte kæmper
med i dag. De værktøjer, som
beslutningstagerne traditionelt
benytter sig af, fx business cases,
kan være mangelfulde i forhold
til præcist at vurdere de digitale
potentialer og risici. Det skyldes at
virksomhederne oftest mangler den
nødvendige historiske erfaring med
de nye teknologiske elementer og
deres effekter. Hvis der ikke er nogen
kvantitative metoder at vurdere effekt
ud fra, hvordan bør virksomheden så
tage beslutninger om, hvordan den
skal allokere sine investeringsmidler?

udvikling, vil der blive investeret flere
penge i projektet. Virksomheder
kan anvende en lignende tilgang
internt for at fremelske og støtte
nytænkende og ofte mindre konkrete
ideer. Dette skulle gerne munde
ud i en digital portefølje med en
andel stærkt eksperimentelle og
nyskabende tiltag. Ligesom med
start-up-virksomheder er det
usandsynligt, at en stor procentdel af
disse vil skabe bæredygtige resultater,
men de få, det lykkes for, kan gøre
hele forskellen. Hvis virksomhederne
sørger for at anvende denne
tilgang, hvor de ikke tvinger strenge
business case-metoder ned over nye,
disruptive ideer, undgår de at kvæle
potentielle nyskabelser.

Inspiration kan findes andre
steder i forretningsverdenen, fx
fra investeringsaktiviteten ved
start-up-virksomheder, hvor høj
usikkerhed og uforudsigelighed er
en grundlæggende del af spillet.
Når der er tale om start-ups, vil
kloge investorer indledningsvis kun
skyde en del af de midler ind, som
er nødvendige for, at virksomheden
kan lykkes. Kun hvis start-upvirksomheden fortsætter den gode

ACTION ITEMS
Anvend en struktureret, branchespecifik metode til at analysere digitaliseringens effekt på virksomhedens forretningsmodel og marked

Vurder, opstil og mål digitale effekter ud fra deres værdi og risikopotentialer

Overvej nøje modellen for allokering af investeringsmidler samt business case-krav til projekter og indsatser rettet mod
digitaliseringseffekter

Øremærk en mindre del af den digitale projektportefølje til spekulative investeringer med høj risiko-udbytte-ratio. Luk
sådanne projekter, hvis de ikke hurtigt viser fremgang, og gør i stedet plads til nye
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Såfremt tredje bølge
af digitalisering skal
skabe værdi kræver
det forandring i det
offentliges selvforståelse
og kultur

DIGITAL STRATEGI

DIGITAL STRATEGI
”Hvad borgeren oplever, og hvad der har værdi for borgeren, er
mere end nogensinde afgørende. Det afgør, hvad kerneopgaven
er, hvad virksomheden skal producere, og om virksomheden
har opbakning og legitimitet. Hvad virksomheden selv mener,
den producerer, er ikke det væsentligste – specielt ikke for
virksomhedens fremtidige relevans”
- Peter Drücker, 1954 (parafrase)

DIGITALE STRATEGIER ER
KOMPLEMENTÆRE
Historisk set har alle teknologier, der
rummer transformationspotentiale,
som udgangspunkt indgået i en isoleret
silostrategi før indlejring i den generelle
forretningsstrategi. At noget er ’digitalt’
gør det ikke i denne sammenhæng
anderledes, heller ikke selvom det er
langt mere omfattende og indgribende.
Digital strategi er en komplementær
tilgang til digitale teknologier (it) og
digitalisering. Digitale teknologier
skaber nye forudsætninger for den
måde, hvorpå forretningen drives.
Digitalisering vedrører de muligheder og
forudsætninger teknologierne skaber.

Digitalisering handler om teknologi
(it), og om de teknologisk betingede
grundlæggende forandringer i den
måde, som det offentlige opfatter
og løser sine opgaver på, og i
mellem relationen til borgere og
virksomheder. På engelsk bruges
’digitisation’ om teknologien og
’digitalisation’ om de bredere
forandringer. Disse begreber er
komplementære, men må ikke
forveksles.
Borgerne forventer at digitaliseringen
bidrager til at skabe en mere
tilgængelig, transparent,
sammenhængende, fleksibel og
mere effektiv offentlig sektor og til
en højere grad at samarbejde om at
løse opgaverne. God digitalisering
bidrager til at nedbryde grænserne
mellem myndigheder og sektorer, løse
opgaverne decentralt i netværk og
nedbryde de hierarkiske silostrukturer,
der traditionelt har præget det
offentlige.
Målet med den første digitale bølge
var først og fremmest automatisering,
at muliggøre og understøtte
funktioner og processer ved brug
af it. Den anden bølge havde i
højere grad fokus på optimering,
transformation af forretningen og at
kunne udføre aktiviteter og processer,
der ikke kunne udføres uden it.
Den tredje bølge af digitalisering
handler om meget mere end
teknologierne. Her fokuseres der på
mulighederne de skaber, hvordan
de ændrer på de betingelser,
som den offentlige virksomhed
drives på, og på borgere,
virksomheders, medarbejderes og
samarbejdspartneres forventninger
og adfærd.

Med det rette niveau af investering
i teknologisk infrastruktur kan nye
digitale muligheder i form af fx
tredjeparts “plug and play”-services
og produkter forbedre den offentlige
service. Disse digitale services skaber
indsigt om borgere og virksomheder,
hvilket gør det muligt for de offentlige
virksomheder at møde behov og
give unikke brugeroplevelser på
en ny og værdiskabende måde.
Tværorganisatorisk samarbejde
giver yderligere fokuserede indsigter
i borgere og virksomheder. I år
introducerer Rambøll Core-EdgeBeyond konceptet, som adresserer
disse tre forskellige nøgleperspektiver.
Digitalisering i de første to bølger
skabte værdi ved at gøre det muligt
at udføre aktiviteter og processer
bedre, hurtigere og smartere.
Såfremt digitalisering i tredje bølge
skal skabe værdi, kræver det en
forandring i offentlige virksomheders
selvforståelse og kultur og i den
måde, hvorpå organisationerne
opfatter kerneopgaver og faglighed.
Digital strategi og forretningsstrategi
bliver stadig set af nogen som
adskilte domæner. På sigt vil disse
dog smelte sammen, som e-business
og business tidligere har gjort.
Grundlæggende handler strategi
om at sætte en retning (hvorfor?),
en rækkefølge (hvornår?) samt
ressourcer (hvem?) og forpligtelser
(hvad?). Det samme gør sig
gældende med det at blive ’digital’
og det bør udgøre kernen i en samlet
forretningsstrategi.
For at vurdere den digitale parathed i
virksomhederne introducerer Rambøll
i årets udgave af IT i praksis® et Digital
Readiness Index framework.
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DIGITAL
READINESS
INDEX
Digital Readiness Index (DRI) gør det muligt for offentlige
virksomheder at bechmarke sig med hinanden – og med den private
sektor – samt identificere styrker og svagheder. Indekset er udviklet
af Rambøll og er baseret på den mest omfattende undersøgelse af
digitaliseringsindsatsen i danske virksomheder
Digitaliseringens strategiske
betydning vokser forsat i den
offentlige sektor. Betydningen af
evnen til at håndtere de udfordringer,
digitaliseringen skaber, og til at
realisere digitaliseringspotentialer
stiger derfor også markant. At være i
stand til eller være på vej til at kunne
håndtere det ”digitale” i forretningen
bliver derfor afgørende for, om
virksomheder kan udvikle en effektiv
og fremtidssikret offentlig sektor.
Offentlige virksomheder er ikke
på samme måde som private i
fare for at blive udkonkurreret af
konkurrenter, der formår at udnytte
digitaliseringens muligheder bedre.
Offentlige virksomheder løber
til gengæld en risiko for at miste
opbakning og legitimitet og for ikke
at kunne levere de kerneydelser,
de er sat i verden for, hvis ikke de
forstår at udnytte de muligheder,
digitaliseringen giver for at udvikle
forretningen og for at skabe værdi for
borgere, virksomheder og samfundet.
”Smart” digitalisering i det offentlige
handler om at forstå, hvordan
digitaliseringen ændrer den måde,
ydelser, services og myndighed
praktiseres, efterspørges og opfattes.
Det handler også om, hvordan
digitalisering påvirker faglighed,
processer og relationer, hvordan
vilkårene for governance, ledelse og
organisering ændres, og hvordan
man kan udnytte digitalisering til
at forbedre kvalitet, produktivitet,
arbejdsglæde, borgertilfredshed og
samfundsværdi.

Det kræver strategisk tænkning og
planlægning at opnå dette, herunder
en klar forankring i forretningens mål,
vilje til at eksperimentere, prøve nye
veje og bryde med vante forestillinger
om, hvordan ”man” gør. Det er
desuden vigtigt at være motiveret
for at lære systematisk af erfaringer
og lytte til den omverden, man er en
del af.
For at kunne benchmarke
virksomhedernes digitale parathed
har Rambøll designet et framework
til at måle den generelle digitale
parathed og performance – Digital
Readiness Index. Frameworket er
baseret på best practice-metoder,
sparring med topledere og mange års
konsulenterfaring, herunder erfaring
med at arbejde med organisatoriske
modenhedsvurderinger, såvel som
omfattende studier af den nyeste
forskning.
Fokus i frameworket er på graden
af tilpasningsorienteret strategisk
retning, koordineret indsats,
forandringer præget af læring og
indsigt og på understøttelse af
organisatorisk implementering.
Frameworket integrerer alle kritiske,
strategiske og taktiske temaer i
forhold til det at ”blive digital” i
hele forretningen. Resultatet er en
sammenhængende model med et
klart fokus på, hvad der skal til for at
skabe en bæredygtig digitalisering af
forretningen i praksis.
Digital Readiness Index er bygget op
omkring fem temaer på tværs af 18
nøgledimensioner, der er identificeret

som de afgørende for virksomheders
ydeevne på tværs af sektorer. Disse
bliver gennemgået på de følgende
sider.
Indekset er bygget på avancerede
statistiske faktoranalyser. Derudover
er vægtede gennemsnit anvendt
(årlig omsætning og bevilling i den
offentlige sektor) for at balancere
organisationer af forskellige
størrelsers svar og dermed skabe
en mere retvisende tværgående
repræsentation.
Vi har anvendt en relativ skala fra 1
til 5, med 3 som gennemsnit, da der
ikke findes objektive mål for top- eller
bund-performance.
For hvert nøgletal har vi identificeret
en best practice- og en worst
practice-gruppe, baseret på
virksomhedernes evne til at nå
de tilsigtede mål og realisere de
forventede gevinster. Til sammen
repræsenterer disse grupper de 25
pct. af offentlige virksomheder, som
på nuværende tidspunkt er placeret
bedst og dårligst i Rambølls Digital
Readiness Index.
Frameworket kan anvendes
både nationalt og på sektor-/
brancheniveau (se nedenfor) såvel
som til benchmarking af enkelte
virksomheder i forhold til hinanden
eller med relevante grupperinger af
virksomheder.
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Strategi
Selv en fejlfri strategigennemførelse
kan føre til katastrofer, hvis den går
i den forkerte retning. Ved at sætte
en klar retning skaber en strategi
fundamentet for organisationens
effektivitet, mens implementeringen
skaber rammerne for høj ydeevne.
Værdiskabelse afhænger af en god
planlægning af begge.

prioritere de digitale investeringer
og indsatser mod at nå målene i
forretningsmodellen og strategien.

I det store og hele tegner der sig
i 2017 et billede af en hæderlig
strategiindsats, ikke mindst i forhold
til at realisere de overordnede
strategiske potentialer, men netop
her er spredningen også stor, og
worst practice-organisationerne
præsterer væsentligt lavere end best
practice-organisationerne.

Realiseringen af det overordnede
digitale potentiale: Evnen til at
realisere de overordnede digitale
intentioner og ambitioner nedfældet
i forretningsmodellen og strategien,
og til at skabe en positiv effekt på
virksomhedens evne til at opnå sine
mål.

Den digitale forretningsmodels
tydelighed: Forstå
forretningsmodellens digitale
elementer og katalysatorer og finde
de muligheder for værdiskabelse, der
har betydning for borger, virksomhed
og samfundet.
Den digitale strategis tydelighed:
Visionen og strategien for, hvordan
man udvikler og udnytter de digitale
elementer og katalysatorer sammen
med lederskab og fokus på at
understøtte forretningsmodellen.
Porteføljestyring af digitale
initiativer: Evnen til at balancere og

Driftsmodellens tydelighed: Evnen
til at styre et orkestreret og afstemt
samspil mellem organisation,
processer, kapabiliteter, ressourcer,
støttesystemer etc.

Beslutningsevnen i forhold
til digitalisering: Evnen til
at træffe beslutninger på et
oplyst grundlag om digitale
elementer og katalysatorerne for
forretningsmodellen og strategien.

Eksekvering
Høj ydeevne i eksekvering kræver en
målrettet orkestrering af alle greb
på alle niveauer i virksomheden.
Efterhånden som services og ydelser
bliver mere digitale, kræver det en
mere intensiv og fortløbende styring
for at sikre et tilfredsstillende resultat
for borger, virksomhed og samfundet.
Digital eksekvering i 2017 viser, at
man har en grundlæggende tiltro
til sin nuværende driftsmodel og en
stor tillid til it-funktionens evne til at
understøtte forretningen, men også
at man forsømmer digitalisering
af værdikæden og af den samlede
livscyklus for services og ydelser.

Digitalisering af
forretningsprocesser: Rette
fokus på forretningsprocessernes
digitaliseringsgrad; at have de rette
processer, kontroller og teknologier til
optimalt at understøtte driften.
Digitalisering af forsyningskæden:
Evnen til at etablere digital
understøttelse af forsyningskæden
i forhold til samarbejdspartnere,
leverandører, borgere, virksomheder
og andre interessenter; det
overordnede digitale økosystem,
så man kan udnytte ressourcer
og kompetencer til gavn for hele
økosystemet og dermed opnå
værdiskabelse på tværs af hele
økosystemet.
Styring af livscyklus for digitale
ydelser og services: Evnen til at
levere kvalitet gennem udvikling,
governance og support gennem hele
livscyklussen for en ydelses- eller
service, også når den er ‘overdraget’
til borgere og virksomheder.
It-afdelingens evner: It-funktionens
evne til at understøtte realiseringen af
virksomhedens digitale mål.

STRATEGI
Den digitale forretningsmodels tydelighed
Den digitale strategis tydelighed
Porteføljestyring af digitale initiativer

3,8

Beslutningsevnen i forhold til digitalisering

3,4

2,0

3,2

1,9

Realiseringen af det overordnede digitale potentiale
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

EKSEKVERING
Driftsmodellens tydelighed
Digitalisering af forretningsprocesser
Digitalisering af forsyningskæden
Styring af livscyklus for digitale ydelser og services
It-afdelingens evner

Best practice
Worst practice

3,8
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Organisation
Indsigt
At organisere digitalisering effektivt
Organisatoriske grænser bliver i
kræver ofte, at man placerer et initialt
stigende grad uklare og smelter
organisatorisk ansvar for at udstikke
mere eller mindre sammen med
retningslinjer og principper, som
andre aktørers og med borgernes
derefter udbredes i organisationen.
og virksomhedernes verden inden
Derudover skal der tilføjes forskellige
for de økosystemer, den offentlige
incitamenter for samarbejde, som kan
virksomhed er en del af. Indsigt i,
bidrage til skabelsen af et miljø, der
hvad det er, der sker, og forståelse af
understøtter innovation og læring.
hvorfor er en klar forudsætning for at
STRATEGI
I yderste konsekvens når man en
skabe værdi gennem digitalisering.
tilstand, hvor der ikke længere er behov
Den digitale digitale
forretningsmodels
tydelighed
for dedikerede
enheder,
da det
Selvom virksomhederne vurderer
digitale element
er indlejret
alle
vegne.
værdien af digitale aktiver rimelig
Den digitale
strategis
tydelighed
højt, viser IT i praksis® også, at der
Porteføljestyring af digitale initiativer
Digital organisering 2017 viser at der er
fortsat i 2017 ikke er tilstrækkelig
3,8
Beslutningsevnen
i forhold til digitalisering
rimeligt
styr på organisationsstrukturen,
fokus på de områder, hvor
men noget
mindre
på innovation
og
digitalisering betyder mest:
Realiseringen
af det
overordnede
digitale potentiale
forretningsudvikling, og at der er
borgere og virksomheder.
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
væsentlige udfordringer i forhold til
kompetencer og færdigheder.
Digital indsigt i borgere og
virksomheder: Virksomhedens
Organisationsstruktur: I hvilken
digitale understøttelse af indsigt
EKSEKVERING
udstrækning virksomhedens
i borgernes og virksomheders
Driftsmodellens
tydelighed
organisatoriske struktur
og design
perspektiver og i digital involvering
er gearet Digitalisering
til at realisere
digitale
af disse.
af forretningsprocesser
forretningsmål.
Digitalisering af forsyningskæden
Datadreven indsigt og viden: I
3,8
Styring
af livscyklus
digitale ydelser og services
Innovation
og for
forretningsudvikling:
hvilken udstrækning virksomhedens
I hvilken udstrækning virksomhedens
værktøjer til at eksponere og
It-afdelingens evner
kultur og mindset understøtter
analysere data giver forretningen den
den ønskede digitale innovation og
nødvendige information og indsigt til
Best practice
Worst practice
forretningsudvikling.
at agere.
Kompetencer og færdigheder: I
hvilken udstrækning medarbejdernes
kompetencer og færdigheder er
tilstrækkelige til at understøtte (og
bidrage til at drive) den ønskede
digitalisering.

Compliance
At leve op til de formelle krav, der
stilles fx i forhold til persondataloven
og forvaltningsloven, lægger
fundamentet for transparens og
ansvarlighed og for den tillid og
legitimitet, offentlige virksomheder
er fundamentalt afhængige af. Det
beskytter også virksomheden mod
omkostninger, som måtte følge fx af
brud på datasikkerheden.
Offentlige virksomheder ligger højt
på både compliance i det digitale
domæne og på informations- og
2,0
datasikkerhed.
Der kan dog være
udfordringer for worst practiceorganisationerne, som ikke synes
parate til at tackle de krav, der stilles
til informations- og datasikkerhed.

3,4

Compliance i det digitale
domæne: Evnen til at overholde og
dokumentere overholdelsen af love,
regler og standarder inden for det
digitale domæne (fx data, processer,
ydelser og services).

3,2
Informations- og datasikkerhed: I
1,9

hvilken udstrækning virksomhedens
organisering, værktøjer, praksis og
kultur omkring informationssikkerhed
er tilstrækkelig til at beskytte
informationer og data (såvel
internt som i kommunikationen
med borgere, virksomheder og
samarbejdspartnere).

Vurdering af digitale aktiver:
Værdien, der udgør virksomhedens
digitale forretningsaktiver
(information om borgernes og
virksomheders adfærd, præferencer
etc.).
ORGANISATION
Organisationsstruktur

3,0

Innovation og forretningsudvikling
Kompetencer og færdigheder
1,0

2,0

3,0

4,0

3,5

5,0

INDSIGT
Digital indsigt i borgere og virksomheder

2,9

Datadreven indsigt og viden

2,1

Vurdering af digitale aktiver
1,0

2,0

3,0

4,0

3,3

5,0

COMPLIANCE

Compliance i det digitale domæne

3,6

Informations- og datasikkerhed
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

3,7
2,7

Best practice
Worst practice

2,1

25

26

IT I PRAKSIS® 2017-2018

CORE, EDGE
OG BEYOND
Digitalisering ændrer i stigende grad vilkårene for offentlige
virksomheder. Det er nødvendigt at fokusere på alle tre
digitaliseringsdomæner for at imødekomme og drage fordel af de
nye digitale muligheder

Core
Core-domænet fokuserer på at
bruge digitalisering til at effektivisere
driften gennem automatisering.
Automatisering og brug af data er
vigtige redskaber i at skabe eller
understøtte mere effektive processer.
Det kan ske på en række måder: fx
kan manuelle processer digitaliseres,
sagsbehandlingsrobotter kan
udnyttes, og Business Intelligence
(BI) kan anvendes på interne
data. At optimere kernen har
mange potentielle fordele, som
alle er centrerede om fortløbende,
inkrementelle og adaptive
forbedringer på vejen mod større
effektivitet. Organisationer, der
fokuserer på Core-domænet, skal
systematisk bygge og ombygge en

konfigurerbar og modulær forretning,
der muliggør bæredygtig, løbende og
konstant forandring.
Edge
Edge-domænet beskæftiger sig med,
hvordan organisationer succesfuldt
engagerer borgere og virksomheder.
Fokus er på, hvordan digitale
teknologier kan anvendes til at
skabe værdifuld indsigt og forståelse
af borgere og virksomheder i
interaktionen med disse samtidigt
med, at der skabes tilfredshed, tillid
og legitimitet. Der lægges vægt på, at
værdi skabes sammen med borgere
og virksomheder, og man er meget
bevidst om, at man er til for borgere,
virksomheder og samfundet.

Teknologien giver nye måder
for borgere og virksomheder at
komme i dialog med de offentlige
virksomheder og nye måder for
offentlige virksomheder at skabe
interaktiv dialog, relationsopbygning
og gode brugeroplevelser gennem
mere personaliserede løsninger.
Beyond
Beyond-domænet omhandler
organisationens placering i et
større økosystem. Digitalisering
tilbyder nye måder at organisere,
interagere, samarbejde og dele på
og øger mulighederne for både
tæt og transparent samarbejde og
samskabelse mellem aktører i et
foranderligt økosystem. Økosystemet
i Beyond-domænet er karakteriseret

DE TRE DIGITALISERINGSDOMÆNER: CORE, EDGE OG BEYOND
Modellen illustrerer tre indbyrdes afhængige domæner, som er centrale for digitaliseringsindsatsen. Core-domænet
fokuserer på intern automatisering/optimering, og Edge-domænet på engagement med de borgere og virksomheder,
man betjener. Beyond-domænet har fokus på et økosystemperspektiv og samarbejdende partnerskaber

CORE

Automatisering

EDGE

Engagement

BEYOND
Partnerskaber

VIRKSOMHED

VIRKSOMHED

VIRKSOMHED

DIGITAL STRATEGI

ved, at organisationen indgår
partnerskaber, hvor samskabelse
af produkter og services skaber
helt nye og gensidigt fordelagtige
interaktionsmuligheder og
servicetilbud til borgere og
virksomheder. Det betyder, at
offentlige virksomheder i stigende
grad kommer til at indgå i et
komplekst samspil med og på tværs
af en række partnere.

organisationens mentalitet og kultur
nødvendig.

Core, Edge, Beyond
Traditionelt set har digitale initiativer
været centreret om Core-domænet.
I dag er organisationers fokus
imidlertid langt bredere end bare
Core-domænet. Mere end fire ud af
fem offentlige virksomheder mener,
at bred digitalisering har afgørende
betydning for dem.

Tempo er nødvendigt, når man
arbejder med digitalisering – men
realisering af værdi fra digitale
initiativer er essentielt. På tværs af
de tre domæner er der en tendens
til, at offentlige virksomheders
indsatser ikke altid forløser de
gevinstpotentialer, der er.

Digitalisering misforstås ofte som en
virksomheds generelle anvendelse af
digitale teknologier. Digitalisering er
dog i høj grad
også forbundet med,
Automatisering
hvordan digitale teknologier forandrer
de vilkår, som organisationers
processer skal tilpasses for at
opfylde forventninger fra kunder,
samarbejdspartnere og medarbejdere.
Digitalisering er et langt bredere
og omfattende paradigme end det
klassiske teknologiorienterede fokus.
VIRKSOMHED
For at få succes
med digitalisering
er fundamental forandring i

CORE

De muligheder, som skabes af
digitale teknologier, forandrer
hastigt vilkårene for de tre domæner
Core, Edge og Beyond. Offentlige
virksomheder vedkender sig dette,
da mere end halvdelen mener, at de
har behov for at øge tempoet, med
hvilket de udvikler sig digitalt.

For Core-domænet viser IT
i praksis®, at 80 pct. af de
offentlige virksomheder mener,
at kompleksiteten af den interne
digitale understøttelse
er voksende.
Engagement
Det virker til, at denne kompleksitet
tages alvorligt, da 47 pct. af de
offentlige virksomheders strategi
fokuserer på effektivisering af driften.
I den private sektor mener 87 pct. af
virksomhederne, at kompleksiteten
af den interne digitale understøttelse
er voksende, mens kun 25 pct.
VIRKSOMHED
prioriterer effektivisering
af driften
højt på den strategiske agenda.

EDGE

For Edge-domænet viser IT i
praksis®, at 86 pct. af de offentlige
virksomheder rapporterer en stigning
i omfanget af digitale interaktioner
med borgere og virksomheder.
Dog mener kun 9 pct., at de har
god kundeindsigt fra den digitale
interaktion. Det tyder på, at der er
udfordringer med at udnytte den
digitale interaktion til meningsfuld
indsigt. I den private sektor tegner
samme billede sig, hvor 92 pct. af
de private virksomheder rapporterer
en stigning i omfanget af digitale
interaktioner med kunder, og
kun 14 pct. mener, at de har god
kundeindsigt fra den digitale
interaktion.
For Beyond-domænet viser IT i
praksis®, at 69 pct. af de offentlige
virksomheder interagerer digitalt
med et stort antal leverandører i
deres digitale økosystemer, mens
kun 17 pct. betragter innovation
som noget, eksterne
leverandører
Partnerskaber
og samarbejdspartnere kan bidrage
til. Det betyder, at der er et uforløst
potentiale for innovation i det
offentlige i forbindelse med den høje
digitale interaktion med leverandører.

BEYOND

VIRKSOMHED

EKSEMPLER PÅ GAPS I DEN OFFENTLIGE SEKTOR
INDEN FOR HVERT DOMÆNE
Gaps mellem de offentlige virksomheders digitale realitet og bestræbelser og
værdigenerering i forbindelse med disse er identificeret inden for hvert af de tre domæner

80%
mener, at kompleksiteten af den
interne digitale understøttelse er
voksende …

86%
rapporterer en stigning i
omfanget af digitale interaktioner
med borgere og virksomheder ...

69%
interagerer digitalt med et stort
antal leverandører ...

VIRKSOMHED

VIRKSOMHED

VIRKSOMHED

… men kun 47 % af de offentlige
virksomheders strategi fokuserer på
effektivisering af driften

47%

... men kun 9% har god kundeindsigt
fra den digitale interaktion

9%

… men kun 17% betragter innovation, som
noget eksterne leverandører og samarbejdspartnere kan bidrage til

17%
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KONSERVATIV
TILGANG TIL
NYUDVIKLING
De offentlige virksomheders forretningsstrategiske fokus er i
langt højere grad på at levere standardiserede ydelser end på at
tilpasse ydelserne til borgere og virksomheder. Dette afspejles i en
overvejende konservativ tilgang til udvikling af ydelser, services og
nye løsninger
IT i praksis® viser en klar tendens i de
offentlige virksomheders fokus for
deres nuværende forretningsstrategi.
Kun 15 pct. af de offentlige
virksomheder har primært fokus på
tilpasning af services til borgere og
virksomheder, mens mere end hver
tredje (38 pct.) primært har fokus
på at levere standardiserede ydelser.
Dette afspejles i deres konkrete
tilgang til udvikling af ydelser og
services.
Tilgangen til udvikling af nye
løsninger synes fortsat at være
overvejende traditionel. Borgere og
virksomheder involveres primært
i testfasen fremfor under hele
udviklingsforløbet, en struktureret
tilgang til udviklingen foretrækkes

fremfor en eksperimenterende og
langt størstedelen af ressourcerne
anvendes på udvikling af første
version af løsningen, og der afsættes
sjældent ressourcer til videreudvikling.
Denne, i praksis konservative
tilgang, er ikke nødvendigvis
overraskende for offentlige
virksomheder, som i sagens natur
er underlagt beslutningsprocedurer,
udbudskrav og en ofte risikoavers
kultur, som gør det vanskeligt at
agere mere agilt i og omkring
udviklingsprocesser. Til en vis grad er
det måske også sådan, det må være
i en offentlig kontekst. Manglen på
borger- og virksomhedsinvolvering,
videreudvikling af services og
villighed til at være eksplorativ

og eksperimenterende bremser
imidlertid realisering af det
forretningsstrategiske fokus på
tilpasning af services til borgere og
virksomheder. Det ville formodentlig
gavne de fleste offentlige
virksomheder, hvis de var lidt mindre
forsigtige og bevægede sig mere i
retning af en agil tilgang. Det kunne
bidrage til bedre løsninger, mere
effektivitet, bedre kvalitet og mere
innovation.

KONSERVATIV TILGANG TIL UDVIKLING
AF NYE LØSNINGER
Forretningsstrategisk fokus på tilpasning til borgere
og virksomheder matches ikke i den konkrete tilgang
til udvikling af ydelser, services og digitale løsninger

10%

15%
af de offentlige virksomheders
forretningsstrategiske fokus
er på at tilpasse services
til borgere og virksomheder

af alle offentlige virksomheder
involverer borgere og virksomheder
i hele udviklingsforløbet

10%
af alle offentlige virksomheder
prioriterer at allokere ressourcer
til videreudvikling af services

MEN
KUN

9%

6%

af alle offentlige virksomheder
foretrækker en eksplorativ og
eksperimentel tilgang i udviklingen
af services

af alle offentlige virksomheder
skræddersyer i stigende grad services
til den enkelte borger og virksomhed

DIGITAL STRATEGI

LOVGIVNINGEN
SOM BARRIERE
ELLER VILKÅR?
De offentlige virksomheder ser i et vist omfang stadig lovgivningen,
herunder forvaltningsloven og persondataloven, som en barriere
for digitalisering. Selvom der uden tvivl er hjørner af lovgivningen,
der med fordel kan strømlines, er det vigtigt ikke at underminere
lovgivningens formål i stræben efter effektivitet
Fire ud af ti offentlige virksomheder
oplever lovgivningen inden for
deres område som en barriere for
digitalisering. Knap tre ud af ti ser
specifikt forvaltningsloven som en
barriere for digitalisering, og knap fire
ud af ti ser persondatalovgivningen
som en barriere.
Forvaltningsloven og persondataloven
har som primær formål at beskytte
borgerne og sikre deres rettigheder.
Skønsmuligheder i anden lovgivning
har ofte til formål at sikre fleksibilitet
og plads til borgerne og variationen
i borgernes situationer, og man
kan diskutere, i hvor høj grad det
skal ses som barrierer eller som
vilkår. Forvaltningsloven er fx

teknologineutral, men den måde,
den praktiseres på, kan skabe
barrierer for digitalisering. Faktisk
kan digitaliseringen på mange måder
understøtte en bedre praksis, der i
højere grad lever op til intentionerne
med forvaltningslovens regler. For
eksempel vil man digitalt kunne gøre
partshøringer mere informative,
interaktive og handlingsrettede,
så de i højere grad end i dag
lever op til lovens hensigt om reel
borgerinddragelse og kvalitetssikring
af beslutningsgrundlaget. På den
måde kan en praksis, der i dag i
nogle tilfælde forekommer meget
formalistisk og overflødig, med
digital hjælp blive transformeret
til et aktiv, der understøtter

borgerens medskabelse og
retfærdighedsoplevelse og
bidrager til at sikre en høj kvalitet i
beslutningsgrundlaget for afgørelser.
Alternativet til primært at se skøn
og fleksibilitet og forvaltningslov
og persondataloven som barrierer,
der skal nedbrydes, ville være at se
dem som vilkår, der udfordrer til at
digitalisere på en måde, der i videst
muligt grad opfylder intentionerne
om plads til individet og beskyttelse
af borgerne og til netop at bruge
digitaliseringen til at fremme disse
mål og sikre borgernes rettigheder.

LOVGIVNINGEN SOM BARRIERE?
Offentlige virksomheder ser forsat til en vis grad
lovgivningen som barriere for digitalisering

41%
af alle offentlige virksomheder
anser lovgivning inden for deres
område som en barriere for
deres digitale ambitioner

37%
af alle offentlige virksomheder
oplever persondataloven som en
barriere for digitalisering

ISÆR

29%
af alle offentlige virksomheder
oplever forvaltningsloven som
en barriere for digitalisering

29

30

IT I PRAKSIS® 2017-2018

FOKUS PÅ DIGITAL
KOMPETENCEUDVIKLING
MANGLER
Digitalisering af ydelser og services og omfang af digital interaktion
er stigende, og digitaliseringens betydning for forretningen og dens
placering på ledelsens dagsorden er høj. Alligevel er der lavt fokus på
udvikling af de digitale kompetencer, som virksomhederne selv i vidt
omfang mener, de mangler
Offentlige virksomheder i Danmark
er enige om, at digitaliseringens
betydning (82 pct.) og omfanget
af digital interaktion borgere og
virksomheder imellem (86 pct.)
vokser. Kun 16 pct. af dem vurderer
imidlertid, at medarbejdernes digitale
kompetencer generelt svarer til,
hvad virksomheden har brug for, og
samtidig er det kun 17 pct., der har
en klar strategisk plan for udviklingen
af disse kompetencer. Det kan måske
være forklaringen på, at kun cirka
hver femte offentlige virksomhed
mener, at deres digitaliseringsgrad er
på et ideelt niveau.
Nogle ser primært digitale
kompetencer som meget
værktøjsnært –noget, der handler om

konkret at kunne betjene og anvende
teknologierne. Andre ser det som et
meget bredere sæt af kompetencer
til at kunne forstå, navigere og
handle i en digitaliseret verden; man
kunne kalde det kompetencer TIL
digitalisering.
Uanset hvordan man forstår begrebet
digitale kompetencer, er det en stor
udfordring for den offentlige sektor,
at omkring hver anden offentlige
virksomhed ikke har et strategisk
fokus på digital kompetenceudvikling.
Manglen på langsigtet og strategisk
perspektiv kan medføre en reaktiv,
ad hoc-baseret tilgang med fokus
på det, der umiddelbart er brug for
i morgen – eller for den sags skyld i
går – og på den enkelte medarbejders

aktuelle ønsker og præferencer.
Medarbejderne bliver måske klædt på
til de konkrete behov her og nu, men
ikke til en (ikke så fjern) fremtid, hvor
de ikke bare skal kunne mere end i
dag, men på mange områder noget
helt andet. Dette kan have en række
uheldige konsekvenser: mangel på
relevante kompetencer til at håndtere
og skabe fremtiden, medarbejdere,
der bliver ”overflødige”, fordi deres
kompetencer ikke er blevet udviklet,
og medarbejdere, der er modvillige
over for forandringer, fordi de ikke
har haft mulighed for at udvikle
forudsætningerne for og perspektivet
til at kunne se sig selv i den fremtid,
digitaliseringen skaber.

STORT BEHOV FOR AT UDVIKLE DIGITALE KOMPETENCER,
MEN LAV FOKUS PÅ STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING
Blandt offentlige virksomheder er der kun få, der har fokus på strategisk at udvikle de
kompetencer, som de samtidig vurderer, de i vidt omfang mangler

2

1

82%
af alle offentlige virksomheder mener, at digitaliseringen har høj betydning
for praksisområdet nu og
fremover

86%
af alle offentlige virksomheder vurderer, at omfanget
af digital interaktion med
borgere og virksomheder
vokser

MEN
KUN

3

OG
HELE

4

DET
FORKLARER
MÅSKE

16%

53%

22%

af alle offentlige virksomheder vurderer, at medarbejdernes digitale kompetencer
generelt svarer til virksomhedens behov

af alle offentlige virksomheder har ikke en strategisk plan
for kompetenceudvikling

af alle offentlige virksomheder mener, at deres
digitaliseringsgrad er på
et ideelt niveau

17%
af alle offentlige virksomheder har en klar strategisk plan
for kompetenceudvikling

DIGITAL STRATEGI

GENERELT STORT FOKUS
PÅ SIKKERHED
Der er fokus på data- og driftssikkerhed i samfundskritiske
systemer i de offentlige virksomheder, og mange er godt
rustet til og godt i gang med at forberede sig på kravene i den
nye databeskyttelsesforordning. En mindre gruppe offentlige
virksomheder er dog på en række parametre langt bagud
IT i praksis® viser, at mere end
halvdelen af de offentlige
virksomheder vurderer, at de
har evnen til at sikre en høj grad
af datasikkerhed i systemer og
processer. Kun cirka en ud af ti
finder, at deres kompetencer og
procedurer er utilstrækkelige. Med
det i fokus og den betydning,
datasikkerhed har, må man håbe,
at disse virksomheder er ved at
vågne op – ikke mindst fordi den nye
databeskyttelsesforordning fra EU
stiller større krav til virksomhedernes
kompetencer. Kun lidt over hver
anden offentlige virksomhed mener
at have kompetencerne til at arbejde
med at opfylde de krav, den nye
forordning stiller. Det betyder dog
ikke, at de offentlige virksomheder

ikke er gået i gang med at forberede
sig på de nye krav, da otte ud af ti er i
fuld gang.
Rambøll anbefaler, at de nye krav fra
EU’s nye databeskyttelsesforordning
ses som en anledning til at høste
forretningsmæssige gevinster, når
man alligevel skal kortlægge og
justere systemer og processer samt
udvikle nye kompetencer i forbindelse
med forberedelserne til at opfylde
kravene. Det er dog kun ca. 29 pct. af
de offentlige virksomheder, der har
fokus på at udnytte denne mulighed,
mens ca. 35 pct. alene har fokus på at
opfylde forordningens krav. Forskellen
i de offentlige virksomheders fokus
kan være forårsaget af variationerne
i de udfordringer, virksomhederne

har, og i de forudsætninger, de har
for at overkomme disse. IT i praksis®
viser også, at langt flere offentlige
best practice-organisationer (55 pct.)
har fokus på forretningsmæssige
muligheder end worst practiceorganisationer (9 pct.).
Næsten tre ud af fire offentlige
virksomheder har også procedurerne
på plads til at sikre den digitale
understøttelse af produktionen på
samfundskritiske områder. Igen er
der her en markant forskel på best
og worst practice-organisationerne,
hvor godt otte ud af ti best practiceorganisationer har procedurerne på
plads, gælder dette kun hver fjerde af
worst practice-organisationerne.

STORT FOKUS PÅ DATA- OG PROCESSSIKKERHED I DET OFFENTLIGE
Der er stort fokus på data- og processikkerhed i det offentlige. Der er dog et lille efterslæb på
kompetencerne, og en mindre gruppe virksomheder halter langt bagefter på næsten alle parametre

63%
af alle offentlige virksomheder
vurderer, at de har evnen til at
sikre en høj grad af datasikkerhed i systemer og processer

Andre sikkehedsaspekter

35%

KUN

fokuserer alene på at
overholde persondataforordningens krav

57%
af alle offentlige virksomheder
mener, at de har god kapacitet
og kompetencer til at
forberede sig på kravene i den
nye persondataforordning

MEN

29%

BP
55%

WP
9%

fokuserer på persondataforordningen som en mulighed
for forretningsmæssige
gevinster

81%
af alle offentlige virksomheder
er i fuld gang med at sikre,
at systemer og processer
overholder kravene til
persondataforordningen

73%

BP
81%

WP
25%

vurderer, at de i vidt omfang har
procedurer på plads til at sikre
drift på de store velfærdsområder
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BORGERNES TILGANG
TIL VALG AF
KANALER
Borgerne har en pragmatisk og nuanceret tilgang til deres valg
af kanaler, når de skal i kontakt med det offentlige. Offentlige
virksomheders tilgang matcher til en vis grad denne adfærd, men
der er fortsat brug for i højere grad at indrette kanaltænkningen til
borgernes behov og forudsætninger

Effektiviseringsdagsordenen
står stærkt i det offentlige, og
digitalisering ses ofte som et
centralt værktøj til at drive denne
effektivisering. Der tales meget om
at minimere den personlige kontakt
og om at fjerne skøn og gråzoner
fra lovgivningen for dermed at få
en højere grad af automatisering
i processerne. Midlet er øget
digital interaktion med borgere og
virksomheder og mere end fire ud af

fem offentlige virksomheder er enige
i, at dette middel vokser i omfang.
Grundlæggende kan tilgangen til
digitalisering været baseret på et
primært ønske om enten at minimere
eller optimere menneskelig kontakt.
Den første tilgang bygger groft sagt
på en antagelse om, at menneskelig
kontakt er dyrt og ineffektivt, og
den anden tilgang på en antagelse
om, at menneskelig kontakt – på

rette tid, sted og i den rette kvalitet
– kan være et væsentligt bidrag til
kvalitet og effektivitet. De offentlige
virksomheder er delt i deres tilgang,
hvor 38 pct. ønsker at anvende
digitale teknologier overalt og 34 pct.
går efter at anvende menneskelig
involvering, hvor denne er vigtig.

Balancen mellem digital og menneskelig kontakt
Offentlige virksomheders tilgang til balancen mellem anvendelsen
af digitale teknologi og menneskelig involvering

86%
af alle offentlige virksomheder
vurderer, at omfanget af digital
interaktion med borgere og
virksomheder vokser

HVOR

38%

OG

af alle offentlige virksomheder ønsker at
anvende digitale teknologier overalt, hvor
det er muligt, og overlade resten til
personlig kontakt

34%
af alle offentlige virksomheder ønsker at
anvende mennesker, der hvor menneskelig
involvering er vigtig, og så anvende
digitale teknologier til resten

DIGITAL STRATEGI

Hvad er borgernes behov?
Borgerne er overvejende positive over
for digitalisering. Mere end hver anden
borger mener, at det er i orden, at
man som udgangspunkt skal betjenes
sig selv på nettet, når man skal i
kontakt med det offentlige. Der er
dog grænser for digitaliseringen:

Borgernes holdning til digital selvbetjening
Borgerne er indstillede på digital selvbetjening, men
menneskelig involvering er stadig en prioritet

55%

Kun ca. hver femte borger erklærer
sig enig i, at det er i orden, hvis
kommunikationen med det offentlige i
fremtiden bliver 100 procent digital.
Det menneskelige element spiller
stadig en væsentlig rolle for mange
borgere; Fx er mere end fire ud af fem
enige eller meget enige i, at det er
vigtigt, at der er mennesker involveret
i sagsbehandlingen i det offentlige.
Ønsket om at bevare det
menneskelige element afspejles
også i borgernes holdning til
automatisering. Kun ca. hver tiende
borger erklærer sig enig i, at det
er i orden, hvis afgørelser fra det
offentlige træffes af automatiske
systemer uden menneskelig
involvering, og vil desuden acceptere
automatiske afgørelser uden mulighed
for individuelle hensyn til den
enkeltes situation for at opnå hurtig
sagsbehandling.

IT i praksis® viser, at borgerne
prioriterer plads til fleksibilitet og
menneskelige skøn (59 pct.) markant
højere end hurtig sagsbehandling (16
pct.) og ensartet behandling (15 pct.).

af alle borgerne mener, at det er i
orden, at man som udgangspunkt
betjener sig selv på nettet

MEN

84%

19%

af alle borgere mener, at
menneskelig involvering
er vigtig

af alle borgere mener, at det
er i orden, hvis det offentlige i
fremtiden bliver 100% digitalt

11%
af alle borgere mener, at det er i
orden, at afgørelser fra det
offentlige træffes af automatiske
systemer

Menneskelig hensyn og fleksibilitet foretrækkes
Borgerne ønsker fleksibilitet og menneskelig hensyn fremfor
hurtig, ensartet og automatiseret sagsbehandling

59%
af alle borgere foretrækker fleksibilitet og skøn i
sagsbehandlingen

16%
af alle borgerne foretrækker
hurtig sagsbehandling gennem
digitalisering

KUN

16%
af alle borgerne foretrækker
ensartet behandling gennem
automatisering
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Borgerne har en nuanceret tilgang til,
hvilke kanaler de foretrækker, når de
skal have kontakt med det offentlige.
Godt tre ud af fire borgere er enige
eller meget enige i, at der er vigtigt,
at de selv kan vælge, hvilken kanal
de vil bruge i deres kontakt med
det offentlige. Selvom de fleste
foretrækker digitale kanaler, har et

flertal også præference for analoge
kanaler i en række situationer, der
typisk er kendetegnet ved en høj
usikkerhed og flertydighed, ved
behov for dialog og afklaring eller for
anerkendelse, eller ved at der er noget
på spil for borgerne.
I de fleste af disse situationer er det
endog ansigt-til-ansigt-kontakt, der

foretrækkes fremfor telefonen. Det
er derfor vigtigt, at myndighederne
i deres tilgang til digitalisering tager
højde for og forstår baggrunden
for disse præferencer, som ikke blot
skyldes vaner og rutiner, men i høj
grad også skyldes reelle oplevede
fordele ved de analoge kanaler i
bestemte situationer.

Borgernes tilgang til kanalvalg
Borgerne har stærke præferencer for analog kanaler i bestemte situationer

78%
af alle borgerne mener,
det er vigtigt selv at
kunne vælge kanal til
kontakt med offentlige

59%
af alle borgerne
foretrækker generelt
digitale kanaler

men ansigt til ansigt
kontakt foretrækkes af...

59%

70%

af alle borgerne, når det
drejer sig om en kørende sag

af alle borgerne, når man har
brug for råd og vejledning

71%

66%

70%

af alle borgerne, når man
får en afgørelse, man ikke
forstår eller er uenig i

af alle borgerne, når
man står i en
ny og ukendt situation

af alle borgerne, når
kontakten har stor
betydning

DIGITAL STRATEGI

De offentlige virksomheders tilgang
Med udgangspunkt i borgernes
præferencer og adfærd er den
optimale tilgang til kontakt
med borgere for de offentlige
virksomheder pragmatisk og kanaluafhængig, hvor man vælger den
kanal eller det miks af kanaler, der
– set over hele borgerens brugerrejse
– giver den bedste balance mellem
omkostninger, produktion og kvalitet,
og som i øvrigt understøtter den
samlede serviceleverance maksimalt
og digitalt.
De offentlige virksomheders tilgang
ser da også ud til at være relativt
nuanceret og pragmatisk. IT i praksis®

viser, at offentlige virksomheder
har fokus på borgernes behov og
forskellighed (54 pct.), at effektivitet
bør afbalanceres med behovet
for fleksibilitet i opgaveløsningen
(48 pct.) og på, at det at anvende
digitalisering til at inddrage borgerne
i opgaveløsningen kan have en positiv
værdi i sig selv (45 pct.).

Men borgernes aktive inddragelse i
opgaveløsningen kan have værdi i sig
selv – den kan skabe større accept
af regler og udfald, loyalitet over for
myndigheden og ejerskab til en evt.
videre proces og de forpligtelser, der
måtte følge med. Det gælder dog
naturligvis ikke alle områder i lige høj
grad.

Det er dog fortsat ca. hver fjerde
offentlige virksomhed, der primært
går efter at minimere borgernes
del af opgaven i det tilfælde at
borgerne ikke har behov for kontakt,
og kontakten ikke har en funktion i
sig selv, kan dette også være ganske
fornuftigt.

Det offentliges tilgang til borgerinvolvering
Det offentlige ønsker generelt at involvere borgeren, men en række offentlige
organisationer har stadig som mål at minimere borgernes inddragelse

48%
af alle offentlige virksomheder
mener, at effektivitet bør
afbalanceres med behovet for
fleksibilitet i opgaveløsningen

54%
af alle offentlige virksomheder har
fokus på borgernes behov
og forskellighed

MEN

27%
af alle offentlige virksomheder ønsker først
og fremmest at minimere inddragelsen
af borgerne

45%
af alle offentlige virksomheder mener,
at anvendelsen af digitalisering til at
inddrage borgerne i opgaveløsningen
kan have en positiv værdi i sig selv
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IT-ORGANISATIONEN ER CENTRAL
FOR DIGITALISERINGEN, MEN
STORT ER IKKE ALTID BEDST
Ikke overraskende kræver det en fuldt kapabel og forretningsorienteret it-organisation for at høste gevinsterne ved digitalisering.
Det øger imidlertid ikke den digitale readiness at gøre itdigitaliserings-teams større

Der pågår en fortløbende debat om,
hvorvidt it-organisationen bør være
ansvarlig for både teknologirelaterede
opgaver (fx driften af enterprisesystemer, applikationer etc.), den
bredere digitaliseringsdagsorden
og for, hvordan man skal udnytte
de digitale muligheder (fx i forhold
til services og ydelser, relationen
til borgere og virksomheder og
samarbejde med andre myndigheder
og partnere). Måske der kun skal
fokuseres på dele af områderne, så
ansvaret for disse opgaver fordeles
mellem it-organisationen og de
forskellige forretningsenheder.
Samtidig bygger digitalisering
på mange måder videre på
informationsteknologien og kræver
som minimum, at forretningssiden
har en klar forståelse af teknologiske
muligheder og begrænsninger. Dette
indikerer, at (dele af) it-organisationen

bør have viden om og være dybt
involveret i den digitale forandring af
virksomheden gennem anvendelse
af nye tilgange, som muliggøres
af teknologiske fremskridt. Det
er centralt, at det rette miks af
teknologisk- og forretningsmæssig
forståelse er til stede i den henseende.

IT i praksis® 2017-2018 viser en
stærk sammenhæng mellem
it-organisationens kapabilitet og
virksomhedens digitale readiness.
Konklusionen er, at virksomhederne
enten har succes med at digitalisere
forretningen og har de rette
kapabiliteter i it-organisationen
eller kæmper på begge fronter.
Når it-organisationen ses som en
strategisk driver snarere end som
en driftsorganisation, er der en
klar positiv effekt på den digitale
readiness.

Hvordan forbedrer virksomhederne så
deres digitale performance?
For it-organisationer, der ønsker at
prioritere virksomhedens digitale
readiness højere, er det ikke
nødvendigvis løsningen at sætte
mere mandskab på opgaven. En
mere effektiv løsning synes snarere
at være at skabe små, fokuserede og
kompetente teams.

IT i praksis® viser imidlertid, at man
i det offentlige har lidt mere succes
med store teams (28 pct.) end hos de
private virksomheder (15 pct.).

IT-KAPABILITETER VS. DIGITAL READINESS INDEX OG
TEAM-STØRRELSE PÅ DIGITALISERINGSTEAMS
Mens det klart har betydning, at man har de rette kapabiliteter i den del af it-organisationen, der arbejder med digitalisering,
er store teams ingen garanti for succes. Mindre og mere kapable teams synes at være en mere effektiv vej at gå

Kapabel

Kapabel

50%

28%

20%

2%

Mellem

Ikke kapabel
Ikke kapabel

Lav
DRI

Medium
DRI

Høj
DRI

Lille

Stor
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Best practice-topledere
viser at digitalisering
opnås gennem løbende
og vedvarende tilpasning

CEO AGENDA

CEO AGENDA
Alle virksomheder vil uundgåeligt blive digitale, ligesom alle
virksomheder i dag er såkaldte ’e-virksomheder’. Har man en
anden opfattelse, er man på vej til at miste legitimitet og relevans.
Virksomhederne bør indrette sig fortløbende på tilpasning snarere
end på engangstransformationer

DIGITAL READINESS ER
TOPLEDELSENS ANSVAR
Bæredygtig digital readiness opstår
hverken ved et tilfælde eller gennem
digital transformation. Det opnås
gennem hårdt arbejde, langsigtet
engagement, lederskab, investeringer
og samarbejde på tværs af hele
virksomheden og på tværs af hele
det økosystem, man er en del af.
Digitalisering handler ikke om teknologi,
selvom det udspringer herfra. Det
at gøre en virksomhed digitalt parat
indebærer meget mere – kultur,
strukturer, kompetencer, samarbejde
med innovative partnere. Og det kan ikke
uddelegeres: topledelsen har ansvaret.

Det at blive ”digital” opnås ikke
gennem en digital transformation.
Transformation er en målrettet
proces, virksomheder igangsætter,
implementerer og gennemfører. At
blive eller forblive digital er en proces,
der aldrig slutter, præcis som det at
blive eller forblive ”e-” aldrig er noget,
man bliver færdig med.
Væksten i nye teknologier og
nye anvendelser er eksponentiel.
Nogle teknologier går hurtigt i
glemmebogen, mens mange finder
vid udbredelse. Få vil på kort tid
fundamentalt ændre den måde, vi
lever på, som det har været tilfældet
med smartphones, og som det ser ud
til at komme til at ske med kunstig
intelligens og selvkørende biler.
Ikke så snart har en virksomhed
transformeret sig for at tilpasse sig
nye krav og vilkår, før disse igen
forandres, og en ny transformation
er nødvendig. Digitalisering er en
blivende forandring som kræver
løbende tilpasning til nye omgivelser.
Det forudsætter, at der konstant
lyttes til omverdenen, og hvor
denne og teknologien er på vej hen.
Løbende eksperimenter er vigtig for
at finde ud af, hvad der er de mest
effektive svar på nye tendenser,
og at de succesfulde af dem bliver
implementeret i hele organisationen.
Transformation kan ofte gennemføres
som projekter, omend store og
komplekse, inden for de eksisterende
organisatoriske rammer. Det kan
fortløbende digital tilpasning ikke.
Det kræver noget, der er langt
mere grundlæggende og vanskeligt
at implementere på en holdbar
måde: en evne til konstant at

tilpasse sig udviklingen og en evne
til hurtigt og dynamisk at ændre
selve organisationen, dens kultur,
kompetencer, processer og slutteligt
dens teknologi.
Digitale vindere omformer deres
organisation, så den bliver i stand til
at tilpasse sig løbende og med stor
gennemslagskraft. De sikrer en tæt
kobling mellem strategi, Operating
Model, systematiske processer og
organisatorisk design. De sikrer
også, at alt bliver klart kommunikeret
og forstået på alle niveauer i
organisationen, så ingen er i tvivl om
den strategiske retning.
De forretningsvarlige topledere i best
practice-organisationerne forstår, at
digitalisering ikke kan opnås gennem
transformation, men kun ved løbende
og vedvarende tilpasning. Det er
måske derfor, disse ledere tillægger
forandring, adgang til nye digitale
talenter, kreativitet og brug af dygtige
partnere i deres økosystem langt
mere værdi end andre topledere.
De ved, at digitalisering ikke bare
er et projekt, der kan gennemføres
i et snuptag, men er en vigtig del af
fundamentet for fremtidig succes.
Eksisterende interne kompetencer og
ressourcer ikke nok for at nå i mål.
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HOLISTISK TILGANG
TIL BUSINESS CASES
ER NØGLEN
Best practice-organisationerne har en holistisk og lærende tilgang
til business cases og gevinstrealiseringsplaner. De reviderer dem,
når forudsætningerne ændres, inddrager hele værdikæden og måler
systematisk på effekter og forudsætninger. En sådan tilgang er stort
set fraværende hos worst practice-organisationerne
En gennemtænkt og velfunderet
business case er et afgørende
redskab i at sikre gode beslutninger
om digitalisering, en effektiv og
meningsfuld implementering og
en praktisabel realisering af de
forretningsmæssige gevinster, der
er det egentlige mål med indsatsen.
Business casen bør inkludere en klar
og eksekverbar plan for, hvordan
gevinsterne realiseres og en villighed
til at tilpasse både implementeringsog realiseringsdelen, når og hvis
nogle af forudsætningerne måtte
vise sig ikke at holde i mødet med
virkeligheden.
Skal sådanne business cases og
gevinstrealiseringsplaner give
mening, er man nødt til at måle på

alle relevante parametre, både før
og efter indsatsen. Herunder også
på de centrale forudsætninger, som
de bygger på. Man er nødt til at
tage hele værdikæden i betragtning,
hvis man vil undgå suboptimering
og potentielt overse omkostninger
og mulige gevinster andre steder i
værdikæden.

IT i praksis® viser meget klart, at det
er et centralt kendetegn ved best
practice-organisationerne, at de
netop i høj grad tager alle elementer
i betragtning. Et centralt kendetegn
ved worst practice-organisationerne
er, at de ikke gør det. Der er en klar
sammenhæng mellem en holistisk og
lærende tilgang til business cases og
gevinstrealisering og gode resultater.

Man kommer ikke uden om,
at en business case og en
gevinstrealiseringsplan ofte i et vist
omfang er baseret på antagelser,
vurderinger og måske også en smule
håb. Det behøver dog ikke at være
noget problem, hvis man: a) gør sit
bedste for i videst muligt omfang
at bygge på veldokumenteret
empirisk viden, b) forsyner de
antagelser etc., man måtte være
nødt til at drage, fordi der ikke findes
tilstrækkelig empirisk viden, med
de usikkerhedsmomenter, som også
præsenteres for beslutningstagerne,
c) er villig til at revidere planerne, når
man længere henne i forløbet bliver
klogere.

TILGANGEN TIL BUSINESS CASES OG GEVINSTREALISERING
Best practice-organisationerne benytter sig i langt højere grad af en holistisk og lærende tilgang til
businesscases, hvorimod worst practice-organisationerne kun i ringe omfang benytter sig af samme.
Forskellen påvirker tydeligt virksomhedernes evne til at gennemføre succesfuld digitalisering
I ringe grad

I høj grad

Brug af gevinstrealiseringsplan

Reviderer løbende business-case

Måler på effekter og forudsætninger

Hele værdikæden indgår i
gevinst- og omkostningsskøn

100%
Best practice-organisationer
Worst practice-organisationer

80%

60%

40%

20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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OFFENTLIGE
LEVERANDØRSAMARBEJDER
Der er stor forskel på, hvor hurtigt, i hvilken rækkefølge og i
hvilket omfang best og worst practice-organisationerne har
implementeret de elementer, som danner grundlag for et godt
leverandørsamarbejde

Statens It-projektråd, DI Digital,
It-Branchen, DANSK IT, udvalgte
it-leverandører og udvalgte statslige
myndigheder gik ved årsskiftet
2016-2017 sammen om at udarbejde
og lancere et kodeks for at styrke
samarbejdet i statslige it-projekter.
Dette kodeks indeholder en række
anbefalinger til, hvad et samarbejde
bør lægge vægt på.

punkter og næsten to tredjedele
mindst fire, og alle er forbi det at
komme i gang med første punkt.

kan skyldes, at kompetencer er en
større udfordring hos worst practicevirksomhederne og behovet for at
sætte fokus på denne del af kodeks
derfor er større hos dem.

Best practice-virksomhederne
anlægger fra starten en
styringsfokuseret tilgang med vægt
på topledelsesforankring og fælles
målstyring og fastholder dette
som en del af fokus også når flere
elementer af kodeks implementeres.
Worst practice-virksomhedernes
tilgang forekommer derimod mere ad
hoc-baseret og med et mindre klart
fokus.

Der er store forskelle på, hvordan
og i hvilket omfang virksomhederne
har realiseret dette kodeks. Blandt
worst practice-organisationerne har
ingen realiseret mere end fire af de
seks punkter, og over halvdelen har
kun realiseret et eller to. Blandt best
practice-organisationerne har knap
en tredjedel realiseret mindst fem

I realiseringen af kodekset anbefaler
Rambøll, at der fokuseres på at
skabe den nødvendige forankring
og governance, inden der fokuseres
på de operationelle elementer af
kodekset.
Rambøll anbefaler desuden, at man
i sin tilgangen til implementeringen
af kodekset ikke behandler hvert
element, som enkeltstående
anbefalinger, men ser det som et
samlet hele.

Hvor kompetencer kommer relativt
tildigt ind hos worst practicevirksomhederne, kommer det meget
sent ind hos best practice. Dette

OFFENTLIGE VIRKSOMHEDERS TILGANG TIL TILEGNELSE AF KODEKS
FOR LEVERANDØRSAMARBEJDE
Best practice-virksomhederne har en mere
strategisk tilgang til implementeringen af
kodeks med fokus på ledelsesforankring og
målsætning fra starten. Det øverste element i
hver søjle er det element, der får mest fokus

Andel inden for
hvert antal kodekselementer

Antal kodekselementer

Best practice

Worst practice
3

6

6

1

5

5

2

4

4

4

2

5

5

2

2

1

1

2

1

1

0%

19%

19%

28%

12%

1

2

3

4

5

3

4

6

1

5

5

4

4

1

22%

26%

36%

12%

26%

0%

0%

6

1

2

3

4

5

6

Kodeks for leverandørsamarbejde ifm digitaliseringsproces
1
2
3
4
5
6

Samarbejde med digitaliseringsleverandørene er forankret i topledelsen
Der styres efter fælles mål og de decentrale forretningsmæssige behov som projektet skal opfylde
De rette kompetencer både hos virksomheden selv og hos leverandøren − er tilstede i hele projektperiode

Governance og scope tilpasses til det enkelte projekts karakter
Vurderinger af problemer, udfordringer og risici deles med leverandøren gennem hele projektperioden
Der holdes fokus på tranparens, åbenhad og vedvarende dialog

3
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PÅ VEJ MOD
STRATEGISK
BALANCE
Offentlige virksomheder har fokus på borgere og virksomhed
øverst på listen over temaer, der er centrale for realisering
af forretningsstrategien og tæt efterfulgt af den klassiske
effektiviseringsdagsorden. Det ser ud til, at der er ved at opstå en
ligevægt mellem disse to hensyn – i hvert fald i retorikken
Øget fokus på borgere og
virksomheder er nummer et
på listen over temaer, der er
afgørende for gennemførelse af
forretningsstrategien. Digitalisering
i det offentlige har hidtil i høj
grad været drevet af et indefra og
ud-perspektiv med fokus primært
på at minimere virksomhedernes
omkostninger. I de senere år er der
imidlertid sket en markant bevægelse
mod at balancere dette med et udefra
og ind-perspektiv. Udfordringen bliver
at få dette fra retorik til realitet og
få det forankret i den måde, hvorpå
man tænker forretningsudvikling
og digitalisering. En stærkere fokus
på udefra og ind-perspektivet har

konsekvenser gennem design- og
beslutningsfasen i udviklings- og
implementeringsprocesser, og
i den løbende opdatering og
videreudvikling af digitale løsninger.
Det er ikke blot et metodemæssigt
skifte, men også et kulturelt og
værdimæssigt skifte.

og udvikling som drivere end på et
snævert effektiviseringsfokus.
Herudover er der stort set konsensus
om top 5. Digitalisering af ydelser
og services og integration af
virksomhedens interne processer
er højt på alles lister og er tiltag
med et klart forretningsmæssigt
fokus. Succesfuld gennemførelse af
igangværende digitaliseringstiltag er
også højt prioriteret. Dette kan både
være et spørgsmål om en vellykket
implementering til tiden og om at
høste de gevinster, der er planlagt,
men det kan også handle om ikke at
sætte flere (nye) tiltag i gang, end
man organisatorisk kan magte.

Effektiviseringsdagsordenen er
dog langt fra død, og det skal den
heller ikke være. Den kommer ind
på en andenplads, undtagen hos de
forretningsansvarlige i best practiceorganisationerne, som måske allerede
har plukket de lavthængende frugter
og derfor satser mere på innovation

FORUDSÆTNINGER FOR REALISERING AF
FORRETNINGSSTRATEGIEN
Der er i det store og hele konsensus blandt de forretningsansvarlige og it-ansvarlige om, hvad der udgør de centrale
forudsætninger for realisering af forretningsstrategien med fokus på borgere og virksomheder samt effektivisering

Centrale elementer for imødekommelse af muligheder og udfordringer

Forretningsansvarlig rangering

It-ansvarlig
rangering

Best Practice
forretningsansvarlig

Øget fokus på borgere/virksomheder

1

1

2

Løbende driftseffektivisering

2

3

6

Digitalisering af ydelser og services

3

2

1

Succesfuld gennemførelse af igangværende digitaliseringstiltag

4

5

3

Procesintegration (samarbejde inden for virksomheden)

5

8

5

Øget hastighed i udviklingen af ydelser og services

6

4

7

Innovation/udvikling af nye ydelser og services

7

7

4

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere og talent

8

6

9

Procesintegration (samarbejde med eksterne samarbejdspartnere)

9

9

8

10

13

13

Kompetenceudvikling af medarbejdere

11

10

11

Reduktion af omkostninger

12

11

12

Innovation/udvikling af nye forretningsmodeller

13

12

10

Udnytte mulighederne i outsourcing, herunder nye samarbejdsformer med private
virksomheder (fx OPP)

14

14

14

Gennemføre sammenlægninger, konsolidering og etablere shared service-enheder

CEO AGENDA

MANGLENDE
KOMPETENCER BREMSER
DIGITALE AMBITIONER
Manglende digitale kompetencer er den største barriere for
digitaliseringen i de offentlige virksomheder. Også utilstrækkelig
finansiering og borgernes og virksomhedernes forandringsvillighed
ses som væsentlige hindringer

Offentlige forretnings- og itansvarlige vurderer, at den største
barriere for realiseringen af de
digitale ambitioner er manglen
på de nødvendige kompetencer i
organisationen. Dette er helt på linje
med opfattelsen i den private sektor.
Så meget desto mere kan det undre,
at de offentlige virksomheder, som
data fra IT i praksis® viser, sjældent
har en klar strategi for at udvikle disse
kompetencer.
Utilstrækkelig finansiering er også
en udfordring højt på listen. Tidligere
års udgaver af IT i praksis® viser
en generel tendens til, at best
practice-organisationerne har færre

udfordringer med at få finansieret
den digitale udvikling. Der er dog
ikke en entydig forklaring på dette.
Måske er de i stand til at prioritere og
levere kvalificerede beslutningsoplæg
eller bedre resultater og har derfor
lettere ved at få tilført tilstrækkelige
ressourcer? Eller måske er en
større finansieringsvillighed en
del af forklaringen på deres best
practice-performance?
Der er ganske store forskelle på,
hvordan de forretningsansvarlige
og it-ansvarlige ser verden. De
forretningsansvarlige ser fx
borgernes og virksomhedernes
forandringsvillighed som en markant

større barriere end de it-ansvarlige.
Det er imidlertid et åbent spørgsmål,
om denne opfattelse afspejler
borgernes og virksomhedernes
reelle forandringsparathed, eller
i et større eller mindre omfang
(også) handler om de offentlige
virksomheders evne til at lytte til og
være i dialog med deres omverden
og praktisere forandringsledelse.
Data fra IT i praksis® indikerer, at det
halter med lydhørhed og dialog, og
borgerundersøgelsen fra sidste års
IT i praksis® viser, at en stor del af
befolkningen betragter sig selv om
forandringsparate (59 pct.).

BARRIERER FOR DE DIGITALE AMBITIONER
Kompetencer, finansiering og lovgvning og regler er blandt de væsentligste
barrierer for at realisere de offentlige virksomheders digitale ambitioner

Primære barrierer for digital ambitioner

Forretningsansvarlig rangering

It-ansvarlig
rangering

Best Practice
forretningsansvarlig

Mangel på nødvendige kompetencer og færdigheder

1

2

3

Lovgivning og regler

2

6

1

Utilstrækkelig finansiering

3

4

7

Markedet kan ikke levere det, vi har brug for, for at understøtte vores forretningsmodel

4

9

2

Borgere og virksomheder er ikke forandringsvillige

5

13

9

Ledelsens udfordringer i at forstå og håndtere digitaliseringen

6

1

6

Utilstrækkelige muligheder for digitalt samarbejde med samarbejdspartnere

7

10

4

Utilstrækkeligt teknologisk landskab

8

7

8

Manglende kreativitet og det at kunne tænke “ud af boksen” i vores udviklingsaktiviteter

9

5

10

10

3

5

Utilstrækkeligt fokus på kerneopgaverne

11

12

12

Samarbejdspartnerne i vores økosystem er mindre agile end os

12

11

13

Massive investeringer i eksisterende teknologiske løsninger (“sunk cost”)

13

8

11

Generelle rammebetingelser for opgaveløsningen på vores område(r)
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ENIGHED I DET
OFFENTLIGE OM
INVESTERINGSFOKUS
It-sikkerhed og effektivisering er blandt de højest prioriterede temaer
i den offentlige sektor. Andre langsigtede og strategiske temaer som
fx udvikling af en digital forretningsstrategi og udvikling af it i ydelser
og opgaveløsning er også højt på dagsordenen

Ikke overraskende er it-sikkerhed
det højest prioriterede tema,
når det drejer sig om fokus og
investeringsområder for næste
år. Store it-nedbrud som følge af
ondsindede aktører samt den nye
persondataforordning og de krav,
den stiller til systemer, organisering
og kompetencer, har for alvor fået
it-sikkerhed på dagsordenen hos
ledelserne.
Automatisering af administrative
processer og effektivisering af
serviceleverancen har også høj
prioritet. Hvor de it-ansvarlige
og de forretningsansvarlige
er enige om prioriteringen af
automatisering, ser de imidlertid
forskelligt på effektivisering af
serviceleverancen. Dette tema vægter

de it-ansvarlige højere. Der har
været meget fokus på effektivisering
af netop serviceleverancen de
senere år, så måske mener de
forretningsansvarlige, at der på dette
område ikke er så meget mere at
hente.
Tre andre temaer, der ligger
relativt højt på listen hos
både de it-ansvarlige og de
forretningsansvarlige, har et mere
langsigtet og strategisk sigte. Projektog porteføljestyring bidrager til bedre
prioritering, ressourceudnyttelse
og governance. Udvikling af digital
forretningsstrategi sikrer både, at
de digitale indsatser forankres i
forretningens strategi, at forretningen
udfordres af de digitale muligheder,
og udvikling af it i virksomhedens

ydelser og opgaveløsning
bidrager til, at nye teknologiske
muligheder sættes i spil for at løse
kerneopgaverne.
Et af de områder, hvor best
practice-organisationerne for
alvor skiller sig ud, er i forhold til
virksomhedens evne til at gennemføre
organisatorisk implementering og
forandringsprocesser. De vægter
dette langt højere end både de
forretningsansvarlige generelt og de
it-ansvarlige. Der er her tale om en
kritisk organisatorisk kompetence,
som er afgørende for, om man får
succes med sine digitale indsatser.
Det er derfor tankevækkende, at
den har så relativ lav prioritet hos
virksomhederne i almindelighed.

CEO AGENDA

Fokus og investeringsområder for det næste år
It-sikkerhed er øverst på agendaen hos såvel offentlige it- som forretningsansvarlige,
men der er mange forskellige holdninger til den resterende agenda

Fokus- og investeringsområder inden for det næste år

Forretningsansvarlig rangering

It-ansvarlig
rangering

Best Practice
forretningsansvarlig

Styrke indsatsen i forhold til it-sikkerhed

1

1

2

Automatisering af administrative processer

2

3

1

Styrke og effektivisere virksomhedens borger- og virksomhedsservice

3

9

5

Koordinering og prioritering af it-relaterede projekter (projektporteføljestyring)

4

6

7

Udvikling af virksomhedens anvendelse af sociale medier

5

17

15

Udvikling af digital forretningsstrategi

6

5

12

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

7

7

16

Udvikling af it i virksomhedens ydelser og opgaveløsning (fx Internet of Things og big data)

8

3

3

Effektiv styring af leverandører og outsourcing-partnere

9

4

17

10

10

4

Understøttelse af ledelsen i forhold til beslutningstagning

11

12

10

Styrke og effektivisere virksomhedens interne opgaveløsning

12

13

8

Udvikling af nye selvstændige digitale ydelser eller delydelser

13

16

6

Sammenhængen mellem strategi, forretningsprocesser og it-arkitektur (Enterprise arkitektur)

14

8

9

Indfri teknisk gæld (nødvendig tilpasning/modernisering af eksisterende it-løsninger)

15

15

19

Styrke og udvikle virksomhedens serviceydelser (hvad borgere/virksomheder modtager)

16

14

11

Identifikation af mulige digitale inspirationskilder (peers, private virksomheder)

17

19

13

Reducering af it-omkostningerne

18

11

14

Tiltrække og ansætte digitale talenter

19

18

18

Virksomhedens evne til at gennemføre organisatorisk implementering/forandringsprocesser

45

46

IT I PRAKSIS® 2017-2018

Digitalisering handler om
tilpasning af teknologi til
mennesker

DIGITALE TRENDS

DIGITALE TRENDS
Digitalisering og den teknologiske udvikling udfordrer mere end
nogensinde vanetænkning og etablerede strukturer, også i det
offentlige. Teknologien giver anledning og innovation samt nye
måder at se og løse opgaver på, som frigør ressourcer, der kan
anvendes andre steder

DIGITALE TRENDS - HISTORIER
OM FREMTIDEN
I dag opfatter vi ikke længere digital som
noget, der handler om binære tal eller
som en modsætning til analog. Digital
handler mindre om ting end om måder
at gøre tingene på: at gøre dem internt,
på vegne af og sammen med borgere og
virksomheder, sammen med partnere.
Og at gøre det på en måde, som skaber
reel og holdbar værdi for alle. Det handler
om at arbejde på tværs af kanaler,
værdikæder og økosystemer på en agil,
efficient, involverende og kontekstuelt
relevant måde - og ideelt set i realtid.

Digitale teknologier er en væsentlig
kilde til forretningsudvikling og
innovation nu og i mange år fremover.
De, der får succes, er dem, der forstår
at tilpasse sig til de rigtige trends,
innovere ud fra disse og gøre dem
til en integreret del af kernen i deres
forretning.
Den fysiske og digitale verden vil i
stigende grad glide ind i hinanden.
Augmented og virtual reality
er væsentlige redskaber i den
henseende og vil med tiden ikke
bare kunne levere visuelle oplevelser,
men også inkludere andre sanser.
Kombineret med en stor mængde
sensorer vil det blive muligt at
interagere med en kompleks, fysisk
verden på en forenklet og styret
måde, selv på afstand.
Kunstig intelligens og machine
learning vil i stigende omfang blive
brugt til at understøtte og udvide
alle teknologi-støttede produkter,
services og programmer. Intelligente
systemer, der lærer, tilpasser sig,
forudser og i sidste ende handler
autonomt, baseret på billig og massiv
computerkraft, smarte algoritmer og
neurale netværk, vil være at finde alle
steder. Ud over at blive integreret i
brede applikationer er en hel række
intelligente digital trends for alvor på
vej: robotter, droner og selvkørende
køretøjer, men også avanceret IoTudstyr, som leverer AI allevegne.
Efterhånden som intelligente
systemer bliver mere og mere
avancerede og mere komplekse,
stemmebaserede, visuelle og
taktile interaktioner bliver mulige,
vil teknologien blive indlejret og
træde i baggrunden i vores fysiske

virkelighed. At interagere med
en robotassistent vil føles ligeså
naturligt som at tale til og interagere
med andre mennesker. Og det
er på det tidspunkt, vi stopper
med at tilpasse os teknologien og
teknologien har tilpasset sig os.
Medarbejdere vil med disse redskaber
kunne udrette langt mere: Virkelige
og ”kunstige” medarbejdere vil
samarbejde og virksomhederne
vil i stigende grad skifte fra at
være udøvende myndighed og
leverandører af services til at være
partnere i borgernes virkelighed og
virksomhedernes hverdag.
Det historiske skifte fra at tilpasse
mennesker til teknologien til at
tilpasse teknologien til mennesker
vil have omfattende effekter for det
offentlige, for samfundet og for os
alle sammen.
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BRED TEKNOLOGIANVENDELSE I DET
OFFENTLIGE
Offentlige virksomheder har fokus på en bred vifte af teknologier,
herunder flere af de nyeste. Det er vigtigt at viljen og lysten til, at
eksperimentere og gå nye veje ikke fjerner opmærksomheden fra
virksomhedens evne til at prioritere

Det er en almindelig udbredt
antagelse, at digitalisering handler om
at implementere de nyeste og mest
hypede teknologier. Det er imidlertid
en misforståelse. Mange virksomheder
har forsøgt sig med at implementere
nye teknologier, uden at være i
stand til at realisere de forventede
forretningsmæssige gevinster. At
blive og forblive digital handler for
de fleste virksomheder hovedsageligt
om, hvordan de reagerer på eksterne
tendenser uden for deres egen
kontrol. Succesfuld digitalisering
hviler ganske vist på et teknologisk
fundament, og implementeringen af
nye teknologier kan være en del af

rejsen, men andre faktorer er ofte lige
så vigtige eller vigtigere; det være sig
strategi, kompetencer, lederskab, itdriftsmodel, organisationsstrukturer,
forståelse af omverdenen og de
borgere og virksomheder man
betjener, det økosystem man er en del
af etc. Teknologi er altså ikke svaret
på digitalisering, men uundgåeligt en
del af løsningen.
Erfaringen viser, at det, der ofte gør
forskellen på succes eller fiasko,
når man implementerer nye og
avancerede teknologier, er evnen til
at integrere disse med eksisterende
løsninger og infrastruktur.

Selv den mest smarte af de nyeste
teknologer, kunstig intelligens (AI),
som anvender de mest avancerede
teknologier og de klogeste
algoritmer, kan ikke i sig selv levere
forretningsværdi. Hvad enten de skal
bidrage til at skabe nye indsigter
eller automatisere processer, skal
algoritmer læres op, implementeres,
fintunes og monitoreres i et
specialiseret maskinlærings-miljø
for hver eneste simple opgave,
der skal løses. Derfor vil kun de
færrest investere i rå teknologier,
men foretrække standardløsninger
som fx softwarerobotter, droner,
selvkørende biler, hvor avanceret

CENTRALE DIGITALE TEKNOLOGIER

Ikke relevant

Undersøger/
afprøver

60%

Det offentliges teknologianvendelse viser et ganske bredt
fokus på både veletablerede og nye teknologier

60%

Bruges i dag

”Klassiske" softwarerobotter

(fx workflow, struktureret automatisering)

Droner

(fx luft, vand, jord)

Softwaredefineret og automatiseret sikkerhed
(fx baseret på logiske sikkerhedspolitikker)

Avanceret selvlærende fysisk robotteknologi
(fx plejerobotter)

Højhastighedsdatabaseteknologier
(fx "in-memory"databaser)

Teknologier til analyse af ustruktureret information
(fx tekst, lyd, video, billeder)

Kunstig intelligens eller machine learning-løsninger
(fx assisteret eller automatiseret beslutningstagning)

Softwaredefineret og automatiseret test og ibrugtagning

(fx DevOps-tilgang)

Virtual- eller augmented reality-løsninger
Autonome køretøjer
Avancerede selvlærende softwarerobotter

(fx "agere som mennesker", ustruktureret automatisering)

60%

20%

40%

0%

20%

40%

80%

0%

20%

40%

Blockchain-teknologi
80%
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teknologi er indlejret. Det er som
oftest nødvendigt for at sikre, at
forretningen har mulighed for at
høste gevinsterne af investeringerne.
De fleste virksomheder opnår deres
udbytte ved at udnytte teknologierne,
ikke skabe dem.
Forretningen drager kun fordel
af nye teknologier, når de
anvendes i overensstemmelse med
forretningsmodellen og strategien –
og på basis af realistiske overvejelser
om deres faktiske effekter. Der
rejser sig i den forbindelse mange
spørgsmål: Vil denne teknologi være
en fordel for os? Er der alternativer?
Kan den hjælpe os til væsentligt at
forbedre servicen over for de borgere
og virksomheder, vi betjener?
Hvor de private virksomheder i høj
grad har fokus på at digitalisere i
kernen af deres forretning og anvende
relativt modne teknologier, er der
i det offentlige et langt bredere
fokus. Her er flere teknologier
i anvendelse eller overvejes
og færre findes ikke relevante.
Også i det offentlige anvender
man modne teknologier som
softwarerobotter, softwaredefineret
og automatiseret sikkerhed og

højhastigheds-databaseteknologier
med fokus på at optimere de
administrative kerneprocesser. Men,
man er også i høj grad i gang med at
anvende eller undersøge/afprøve nye
teknologier som droner, selvlærende
fysisk robotteknologi, værktøjer til
analyse af ustruktureret information
og kunstig intelligens/machine
learning.
De offentlige virksomheder forventer
i endnu højere grad end de private
virksomheder øget anvendelse af alle
de nævnte teknologier over de næste
tre år. Antagelsen er, at dette sker i
takt med, at teknologierne modnes
og giver mening i forhold til de
offentlige virksomheders forretning
og mål. Bredden i det nuværende
teknologifokus, kombineret med en
markant forventning om en øget
anvendelse af teknologierne om tre
år, kunne vække bekymring for, om
man i det offentlige er tilstrækkelig
skarp i sin prioritering og tilstrækkelig
klar i koblingen til realiserbar
forretningsmæssig værdi.
I modsætning til private
virksomheder, hvor der ofte er relativt
gode muligheder for en klar sigtelinje
fra teknologiske investeringer til

bundlinjen, kan det i det offentlige
være vanskeligere entydigt at koble
en konkret indsats til konkrete
effekter på det offentliges mange
bundlinjer. I mangel af metoder til at
koble indsatser og effekter er man
derfor i det offentlige oftere henvist
til en, mere eller mindre velbegrundet,
tro på, at bestemte metoder eller
redskaber leder til bestemt effekter.
Det gælder også på det teknologiske
område. Det kan imidlertid også gøre
det vanskeligt at prioritere, og det kan
være en forklaring på den bredde, vi
ser i det teknologiske fokus.
Det brede fokus, også på helt nye
teknologier, kan også være tegn på
en vilje til at eksperimentere og prøve
nye veje af, som ellers ofte kan være
vanskeligt for bureaukratiske, politisk
styrede organisationer at begive sig
ud i. Men også her er det vigtigt at
prioritere og vigtigt at være skarp
på, hvornår småskala-forsøg i eget
regi giver mening, og hvornår man
bevæger sig over i noget, der ligner
produktion og i en større skala, hvor
det kan give bedre mening at trække
på virksomheder, der er specialiserede
i de forskellige teknologier.

DE TRE MEST OG MINDST RELEVANTE TEKNOLOGIER

Droner

(fx luft, vand, jord)

2

Softwaredefineret og automatiseret sikkerhed

2

(fx baseret på logiske sikkerhedspolitikker)

Avanceret selvlærende fysisk robotteknologi
(fx plejerobotter)

1

3

3

(fx "in-memory"databaser)

1

1

3

3

2

3

3

2

1

2

3

3

2

3

3

Højhastighedsdatabaseteknologier

Transport

1

Finans

2

Energi

Service

1

Handel

1

Produktion

Forvaltning

”Klassiske" softwarerobotter

(fx workflow, struktureret automatisering)

Borger/Virksomhed

Der er store forskelle på forskellige branchers behov og
på, hvordan digitaliseringsindsatsen prioriteres

2

1

Teknologier til analyse af ustruktureret information
(fx tekst, lyd, video, billeder)

Kunstig intelligens eller machine learning-løsninger
(fx assisteret eller automatiseret beslutningstagning)

Softwaredefineret og automatiseret test og ibrugtagning

1

(fx DevOps-tilgang)

Virtual- eller augmented reality-løsninger
Autonome køretøjer

1

1

3

2

1
2

Avancerede selvlærende softwarerobotter

2

3
1

(fx "agere som mennesker", ustruktureret automatisering)

Blockchain-teknologi

2

3

2

3

3

Tre mest ibrugtagne teknologier
Tre mindst ibrugtagne teknologier

2

1

1

3

2

2

1
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IT i praksis® er den
største undersøgelse af
digitalisering i Danmark

BAGGRUND

METODE OG
DATAGRUNDLAG
IT i praksis® 2017-2018 er foretaget blandt de 1.000 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

IT I PRAKSIS ® I TAL

IT i praksis® 2017-2018 afrapporteres der
på baggrund af besvarelser fra 120 itansvarlige og 78 forretningsansvarlige
fra statsligt, regionalt og kommunalt
niveau. I den private sektor har 159
CIO’er og 92 CEO’er fra Danmarks
top-1000 virksomheder besvaret
spørgeskemaet, hvilke står for 30% af
den samlede DK1000-omsætning.
Derudover afrapporteres der på et
web-panel blandt de danske borgere,
hvor en repræsentativ svarmængde
på 1.052 borgere danner grundlag.

Der er i perioden marts til maj
2017 udsendt to differentierede
spørgeskemaer, målrettet henholdsvis
de forretningsansvarlige og de
it-ansvarlige. 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 CEO’er, CIO’er og
it-direktører fra både den offentlige
og private sektor, bidraget med
input til en yderligere skærpelse af
skemaets temaer og prioritering af
spørgeskemaets indhold.
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. Der er også
udarbejdet en engelsk version ‘IT in
Practice 2017-2018’, som udelukkende

fokuserer på den private sektor
(download her).
Meningsmåling om digitalisering af
den offentlige sektor
I forbindelse med IT i praksis®
2017-2018 er der gennemført en
meningsmåling blandt borgere i et
online web-panel. Respondenterne
har besvaret en række spørgsmål
om digitalisering af den offentlige
sektor og deres anvendelse af digitale
services.
Best practice- og worst
practice-grupperinger
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 services 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 practicegruppe, baseret på svar fra alle
områder. På samme måde grupperes
de 25 pct. af respondenterne med
den laveste score inden for hvert
delområde, samlet i kategorien worst
practice.
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HOLDET BAG
IT I PRAKSIS®
IT i praksis® 2017-2018 er udarbejdet af eksperter fra Rambøll
Management Consulting. Hvert år videreudvikler teamet bag IT i
praksis® spørgeskema, databearbejdningsmetode og koncepter,
som udgør grundlaget for IT i praksis®

Steen Christensen
Director
stec@ramboll.com
5161 7878

Mathias Holdsbjerg-Larsen
Konsulent og projektleder på
IT i praksis®
mhl@ramboll.com
5161 2178

Nils Roien
Senior Manager
nilr@ramboll,.com
5161 8040

Asger Højen Danielsen
Seinor Manager
ashd@ramboll.com
511 7986

Peter Holbech
Seniorkonsulent
peth@ramboll.com
5161 8254

Jacob Fink
Seniorkonsulent
jacf@ramboll.com
5161 7233

BAGGRUND

Peter Pietras
Seniorkonsulent
peps@ramboll.com
5161 5611

Niels Elmegaard
Konsulent
nel@ramboll.com
5161 2957

Søren Skaarup
Seniorkonsulent
skaa@ramboll.com
5161 8871

Lene Bojsen-Møller
Manager
lbm@ramboll.com
5161 8213
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OM RAMBØLL MANAGEMENT
CONSULTING
Rambøll Management Consulting er
et af Nordens førende konsulenthuse
og en integreret del af Rambøll
Gruppen, som i alt beskæftiger mere
end 13.000 medarbejdere fordelt på
35 lande.
Rambøll Management Consulting
agerer som en betroet partner for
private virksomheder og som en
aktiv medspiller i udviklingen af

Digital strategi
Vi hjælper vores kunder
med at udvikle digitale
strategier, så de kan realisere potentialerne i den
digitale verden.

Sikkerhed &
risikostyring
Vi hjælper vores kunder
med etablering af cybersikkerhed, risikostyring
og compliance.

kernevelfærden i den offentlige
sektor. Vores rådgivning hviler
på et strategisk og analytisk
fundament, datadrevet indsigt
og et stærkt blik for nødvendige,
forandringsrelaterede processer. For
at sikre den bedst mulige løsning for
vores kunder benytter vi muligheden
for at håndplukke eksperter og
sammensætte teams fra hele Rambøll
Gruppen, på tværs af fagområder og
lande.

It-strategi & governance
Vi hjælper vores kunder
med at udvikle forretningsbaserede it-strategier og veje til en vellykket
eksekvering.

It-anskaffelse &
kontrakter
Vi hjælper vores kunder
med at implementere og
realisere de forretningsmæssige gevinster af
ændrede processer, it-services og produkter.

IT i praksis® er udarbejdet af Rambøll
Management Consultings Business
Technology og Digitalisering-practice,
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:

It-organisering
Vi hjælper vores kunder
med at udvikle IT Operating Models og finde
de bedste snit mellem
opgavevaretagelse internt
og eksternt.

It-program &
projektledelse
Vi hjælper vores kunder
med at implementere
digitaliseringsstrategier
og it-initiativer med et
stærkt fokus på at undgå
de mange faldgruber i
strategieksekveringen.

Forretnings- & it-arkitektur
Vi hjælper vores kunder
med at udvikle deres forretnings- og it-arkitektur
for at forbedre performance og skærpe konkurrencefordele.

IT Service
Management
Vi hjælper vores kunder
med udvikling af deres
IT Service Management,
ofte med it-organisationen
som integrator af eksternt
producerede services.

FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT VENLIGST:

Læs mere her

Steen Christensen
Director

Mathias Holdsbjerg-Larsen
Konsulent og projektleder på
IT i praksis®

stec@ramboll.com
5161 7878

mhl@ramboll.com
5161 2178
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