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Det afgørende nye
o Hastigheden 

o Den måde data bliver tilgængelig på 

o Borgernes (medarbejdernes) forventning & krav

Påstand
Vi står overfor en transformation – det kræver andre 
værktøjer og tilgange end alm. forandringsledelse – både 
for organisationen og for os som ledere



Her står I…

• Standardiserede administrative 
systemer 

• Optimerede IT-platforme
• Robotics/automatiseret 

sagsbehandling
• Nye fagsystemer
• Nyt økonomisystem
• Videndelingssystemer
• Machine learning
• Kommunikationsplatforme
• Data, data, data

• Læringsteknologier
• Velfærdsteknologi
• Brugerplatforme – selvbetjening
• Devices, tracking- og 

sensorteknologi
• Internet of Things
• Mobilteknologi - Apps
• Mekaniske robotter (spise, 

selvkørende..)
• Kunstig intelligens 
• Virtual reality – augmented reality
• Sociale medier
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Megatrends

Individualiseret og 
proaktivitet

Connectivity og 
predictive services

Networking, enganging
og attractive

Apps og platforme

Dele-økonomi og 
Sharing platforme

Papirløs, økologi og re-

newable energy

Hurtige leverancer og 
automatisering 

Maskinerne gør det  for 
os

Personalisering og 
connectivity

Digitale 
forventninger og 

simplicitet

Sharing og miljø-
bevidsthed

Hastighed og 
automatisering

Kilde: Pernille Kræmmergaard, Digitaliseringsinstituttet



Kunden køber et 
produkt, der opfylder et 

specifikt behov. Vi får 
kun præcis det vi køber.

Udover produktet 
køber vi en række 

services, der gør det 
nemmere at få fuld 
gavn, af det vi har 

anskaffet os.

Vi får en løsning der 
ikke længere er knyttet 
til et produkt vi skal eje, 
men til et problem der 

skal løses. Det er 
individuelt tilpasset 
vores unikke behov.

PRODUKT SERVICE LØSNING

Fra produkt til løsning til ….

WIN/WIN
Samtidig med at vi 

forbruger en løsning, er 
vi også med til at løse 
et større problem, eks. 

via bæredygtighed, 
genrbug, donationer ell. 

Lign.



Mikro-logistik og nabohjælp
Vigo er en platform der drives af REMA1000. den matcher 

folk der har brug for hjælp til indkøb, med folk der har brug 

for at hjælpe andre/tjene lidt ekstra eller få motion….

Løser REMAs problem med mikro logistik og skaber møde 

mellem mennesker.

Win/Win/win ?
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Digitalisering driver nye forretningsmodeller frem

o Rene platformsvirksomheder

o Modulløsninger der kan sættes ind i alle andre produkter

o Ydelser baseret på Blockchain teknologi

o Deleøkonomi 

o Vidensdeling der bliver til produktsalg 

o Overskudskapacitet og CSR 

o Netværksbaserede virksomheder 

o Abonnementsejerskab 

o Crowdsourcing : Bountify

o Individualiserede abonnementer



Unicorns : startups med en markedsværdi på >$1 mia



Medarbejderne ser det komme…



Borgerne er allerede digitale og forventer det!
På fem år er andelen af dem, 
der aldrig anvender internet, 
faldet fra 12 pct. til 5 pct.Den største relative 

stigning er målt hos de 
ældste borgere, hvor der 
er sket en stigning på 46 
pct. fra 2014 til 2016

Kilde: Danmarks Statistik, It-anvendelse i befolkningen 
2016



Teknologierne?



Plateau
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Kunstig intelligens, bigdata og robotter Robotter kan være både fysiske eller helt digitale. Kunstig intelligens (AI) 
er ”hjernen” bag en robot. AI er algoritmer, der bruger computerkraft og (big) data til tænke eller opføre sig 
autonomt. AI kan se sammenhænge mennesket ikke kan se selv. De mest almindelige robotter i dag er Robot 
Proces Automation (RPA) som kan overtage standardiserede digitale processer som at flytte data eller udfylde 
formular etc. Udviklingen går mod, at avancerede AI robotter kan udføre mere og mere komplekse opgaver.

Virtual reality og augmented reality Virtual Reality (VR) er en teknologi, hvor en skærm fører dig ind i et digitalt 
univers. Virtual reality kan få os til at føle, at vi er et andet sted, uden vi fysisk er være det. Augmented Reality 
(AR) er et digitalt lag og data ovenpå virkeligheden, du får gennem et display – måske mest kendt fra Googles 
Glass’ satsning eller Pockemon Go.

Internet of things Internet of Things er en betegnelse for alle de ting, der i dag er forbundet til internettet. Det 
kan være alt fra simple sensorer, der måler, lys i et lokale, luftforurening, hjerteslag af en person, til de 1,6 mia. 
nye smartphones, der hvert år kobles på nettet.

Deleøkonomi og blockchain Hele tanken bag deleøkonomien og ´adgang over ejerskab´ bygger på en bedre 
ressourceanvendelse, hvor ting ”streames”, udlånes og byttes på kryds og tværs af de digitale platforme. 
Blockchain er basalt set en distribueret database, som er ekstrem vanskelig at manipulere. Med blockchain-
teknologien kan vi for første gang skabe digitale identiteter, der ikke kan kopieres og skabe tillid på nettet. Det kan 
bruges til at bygge en valuta (f.eks. bitcoins), skabe markedspladser eller såkaldt smarte kontrakter. 

Data, privatliv, transparens og sikkerhed Data, privatliv, transparens og sikkerhed, dækker over et bredt felt af 
teknologiske symptomer og kendetegn, der gør sig gældende i digitaliseringen. De fire emner åbner op for mange 
spørgsmål i forhold til tillid, etik og moral.

Kilde : Nye teknologiers påvirkning af og perspektiver for danske kommuner – KL, 2018



Det strategiske landskab I står overfor

Avanceret datadrevet teknologi”Simpel” teknologi

Service re-
designes ift. 

brugerne
(ny 

forretningsmodel 
skabes)

Ingen forandring i 
hvad og hvordan 
vi leverer service 

til borgerne.



Servicemodellen er mere 
eller mindre uforandret, 
men data indhentes og 
bruges langt mere 
avanceret. 

Eksempler fra den kommunale verden

Avanceret datadrevet teknologi”Simpel” teknologi

Service re-designes og 
gentænkes. Nye digitale 
løsninger anvendes, men 
data anvendes 
hovedsageligt som før.

Service re-
designes ift. 

brugerne
(ny 

forretningsmodel 
skabes)

Ingen forandring i 
hvad og hvordan 
vi leverer service 

til borgerne.

Udnyttelse af teknologi, der 
ikke medfører ny brug af 
data eller grundlæggende 
ændring i den måde, service 
leveres på til borgerne.

Service er fuldstændig re-
designet og data deles, 
bruges proaktivt (prædiktivt) 
og involverende. 
Kommunens rolle er under 
forandring.



Beslutningen 
om bygningen

Måden den 
bygges / 

dokumenteres

Brugernes brug 
af bygningen

Daglig drift 
Vedligehold, 

tilsyn og 
reparation

Ejerens brug af 
bygningen

Digital ejendomsdrift



Robotplæneklipper 
& opstregning

Robotsagsbehandler 
(RPA)

https://www.youtube.com/watch?v=LEt2A9w9JbY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=loOR-nz9DGY


Droner til 
trafikovervågning

Trafikplatform



Nye forretningsmodeller



Hvordan ændre digitalisering den kommunale 
forretningsmodel på sigt ?

Relationen til borgerne
• En helt ny indsigt i borgernes 

adfærd og præferencer
• Nye måder at engagere og være i 

dialog med borgerne - samskabelse
• Forudsigelighed – nudging
• Vi er alle i relation med hinanden 

hele tiden 

Den ydelse vi kan levere til borgerne
• Forebyggende – pga viden og data
• Tilgængelighed – kommunen stiller 

platforme og ”kapacitet” til 
rådighed

• Skræddersy service til individuelle 
behov

Sætte medarbejderne ”fri”
• Frigøre tid fra adm. til værdiskabende 

aktiviteter
• Mere fleksible arbejdsforhold 
• Bedre vidensdeling
• Skaber rum for udvikling og 

afprøvning af ideer 

Optimere selve ”driften” i 
organisationen
• Bedre udnyttelse af ressourcer / 

lavere omkostninger
• Hurtigere omstilling til nye krav og 

behov

Forretningsstrategi = digitaliseringsstrategi
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Når digitalisering er med til at udviske grænser og 
aktivere borgerne på helt nye måder…

o Digitale arkiver leveret af borgerne 

o DinGeo.dk

o Tip kommunen

o Waze



Brug af offentlige 
data
DINGEO

Ren datasammensætning. Historien om en 
mand der skal skulle købe hos, og blev 
træt af at skulle slå op i 7 forskellige 
offentlige registre. Derfor lavede han bare 
sin egen løsning.

Gratis – næste ingen 
udviklingsomkostninger
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Kompetencer i organisationen – hvad gør de bedste 
organisationer?

o Har en bevidst kompetencestrategi 

o Skelner mellem brugskompetencer og digitalt mindset

o Udvikler kompetencer hos medarbejdere på alle niveauer inden 
for digital transformation 

o Tilbyder interne læringsplatforme, kurser, online webinarer, 
mesterlære, laboratorier etc. indenfor digitalisering og digital 
transformation 

o Indarbejder digitale kompetencer i rekrutterings-, evaluerings- og 
belønningsstrukturer 

o Indarbejder "digitale kompetencer" i stillingsopslag; evaluerer og 
følger op på digitale kompetencer i MUS-samtaler; belønner 
medarbejdere baseret på deres digitale kompetencer 

o Ansætter skæve profiler
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3 Typiske profiler i forhold til brugerkompetencer

Du er ikke helt fortrolig med 
systemerne, og du føler, at det 
er pinligt og tidskrævende at 
spørge nogen til råds

Du er bange for at lave fejl, og du 
vil helst have andre til at gøre 
det for dig

Du bliver nogle gange nervøs, 
når du skal lære et nyt it-system 
at kende, og du vil helst gøre 
ligesom du plejer

Du er tryg ved systemerne og 
glad for de muligheder, de giver 
dig

Du føler, at det er lidt bøvlet, når 
der kommer nye systemer, men 
du ved, at de hjælpe dig i dit 
arbejde, når du først er i gang

Du klarer det meste selv, når 
bare du har en manual eller ved, 
hvor du kan søge hjælp

Du kan blive utryg og irriteret 
over nye systemer, især hvis du 
ikke kan se formålet med dem, 
eller du ikke får den nødvendige 
oplæring

Du kender smutvejene, bruger 
de avancerede funktioner og er 
klar til at udforske nye 
muligheder

Du glæder dig til nye systemer, 
og du prøver dig frem på egen 
hånd i nye systemer

Du er interesseret og nysgerrig 
på ny teknologi, apps og nye 
dimser

Du er ofte foregangsmand for 
nye løsninger eller forbedringer

Du kan føle dig begrænset af it-
sikkerhedsregler

Den tøvende

Den velvillige

Den udforskende
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Digitalt mindset – er meget mere end brugskompetencer 

• Digital mindset beskriver en ”modenhed”, hvor niveauet hos den enkelte 
medarbejder afhænger af situationen og it-løsningen.

• Modenheden beskriver, hvordan medarbejderen griber digitale 
muligheder an – fx drives de af et indre engagement eller har brug for at 
blive hjulpet på vej.

• Alle niveauer er på hver deres måde motiveret for at indgå i den digitale 
udvikling.

• Har man først lært strukturen og digitale spilleregler at kende, så tør man 
godt vove sig videre og udforske nye digitale muligheder. 
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Partnerskaber – hvad gør de bedste virksomheder ?

o Opbygger og indgår i gensidigt givende samarbejde med partnere  
o Indgår samarbejde med leverandører, freelancere, software-huse etc. og 

eventuelt også med konkurrenter på udvalgte områder; tænker i relationer 
fremfor kontrakter; opfatter kunden/borgeren som en samarbejdspartner  

o Imødekommer egne og partneres forventninger, både 
kompetencemæssigt og økonomisk 
o Overvejer både hvordan en relation er givende for en selv, såvel som for 

samarbejdspartneren; arbejder for at gøre sig attraktiv for andre at 
samarbejde med  

o Formår kompetent at integrere ydelser og services fra partnere i egne 
serviceleverancer/produkter, og/eller selv at bidrage til andres 
o Integrerer services og produkter fra andre i egne services eller produkter for at 

levere sømløse brugeroplevelser; bidrager uden vanskeligheder og interne 
diskussioner til andres serviceleverancer; faciliterer samarbejde mellem 
partnere 



Kilde : Nye teknologiers påvirkning af og perspektiver for danske kommuner – KL, 2018
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