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Digitale strategier 1



Jean-Léon Gérôme, 1900



Den klassiske strategi-proces fejler fordi

Rummer ikke kompleksiteten

Glemmer interessenterne

Statisk og stiv

Svær at gennemføre

Ingen buy-in





Design Thinking processen

EMPATHIZE DEFINE IDEATE PROTOTYPE TEST IMPLEMENT

UNDER S TAND EXP LOR E MAT E R I A L I Z E

Research og 
opnå empati for 
de ønsker og 
udfordringer som 
brugerne har.

Anvend den 
indsamlede viden 
til at identificere 
centrale 
problemstillinger 
der skal løses.

Tegn så mange 
løsninger som 
muligt via kreativ 
ideudvikling.

Gør de bedste 
ideer testbare 
igennem 
håndgribelige og 
realistiske 
prototyper.

Udfør tests af 
prototyperne og 
indfang feedback 
og læring. Iterer
og optimer 
løsningen.

Dokumenter og 
implementer den 
endelige løsning. 
Fortsæt med at 
teste, lære og 
iterere undervejs.
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Strategi for IT og 
Forretning 
smelter sammen

Digitaliseringsstrategi

Forretningsstrategi

IT-Strategi

Forretningsdrevet it-strategi eller 
Teknologidrevet forretningsstrategi?



DNA 
Digital Leder 

Den Digitale Leder (organisation) kombinerer digitale 
kapabiliteter og lederskabskapabiliteter for at opnå 

en ydeevne, der er større end hvad den enkelte 
dimension kan levere alene
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Lederskabs kapabiliteter

HVAD: Anvendelse af digital teknologi til at 
transformere kundeoplevelser, operationelle 

processer og forretningsmodeller

HVORDAN: Succesrige transformationer 
afhænger ikke kun af implementeringen af 

nye teknologier, men lige så meget af, 
hvordan organisationen driver og evner at 
eksekvere på den digitale transformation

Organisationer som agerer 
succesfuldt i en ny digital verden
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Lederskabs kapabiliteter

Digital Bevidst  Fashionable
• Mange ukoordinerede og avancerede digitale 

indsatser (såsom sociale, mobile) i siloer
• Ingen overordnet vision
• Underudviklet koordinering
• Digital kultur kan eksistere i siloer

Digital Leder
• Stærk overordnet digital vision
• God Governance
• Mange digitale initiativer, der genererer 

forretningsværdi på målbare måder
• Stærk digital kultur

Digital Bevidst  Konservativ
• Overordnet digital vision findes, men kan være 

underudviklet
• Få avancerede digitale funktioner, 
• Stærk digital Governance på tværs af siloer
• Er ved at tage aktive skridt for at opbygge 

digitale kompetencer og kultur

Digital Begynder
• Ledelse skeptisk over for avanceret digital 

teknologiers forretningsværdi
• Måske udføres nogle eksperimenter
• Umoden digital kultur

Digital organisationer
Organisationer kan opdeles i 4 forskellige typer - Begyndere, Fashionable, Konservative og Digital Leder. 





Forskning viser, at en Digital Leder skaber højere omsætning og er mere rentable, end andre 
virksomheder i samme branche.

Kilde: Tilpasset fra George Westerman, Maël Tannou, Didier Bonnet, Patrick Ferraris, and Andrew McAfee, “The Digital Advantage: How Digital Leaders Outperform their Peers in Every Industry,”

Hvorfor er det relevant udvikle organisationen til Digital Leder?
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Lederskabs kapabiliteter

INDTÆGTSGENERERING / 9% mere i omsætning 

+6%

-4%

+9%

-10%

Indicators: Revenue / Employee, Fixed asset turnover

-11%

-24%

+26%

+9%

Indicators: EBIT margin, Net profit margin

RENTABILITET / 26% mere rentable



Den Digitale Leder mestrer både opbygning af Digital Kapabilitet og Lederskabskapabilitet, som består af en række unikke discipliner, der hjælper med at 
transformere organisationen til en moderne digital organisation. Kapabiliteterne styrker organisationens evne til at udnytte teknologi til at agere på en mere 
konkurrencedygtigt måde. Vigtigheden af de enkelte unikke discipliner varierer fra organisation til organisation. 

Den Digitale Leder mestrer 6 kapabiliteter

Digitalt lederskab
& eksekvering

Innovation & 
Forretningsudvikling Digital funding Digitale strategier

Digital 
organisationsstruktur

& roller

Tvær-organisatorisk-
samarbejde & teams

Digital talent Digital kultur

Portefølje-, Projekt 
ledelse & Gevinst

realisering

Klar ansvarsfordeling 
for digitale løsninger

& initiativer

Principper for 
teknologi arkitektur

IT
operating model

Indsigt i kunde 
& adfærd

Samskabelse af
digitale løsninger

Problemfrit & 
personaliseret 

kundeoplevelse

Services & 
forretningsmodeller

via partnerskaber

Effektiv operationel
backbone

Konfigurer bar
digital platform

Udnytte nye 
teknologier (eks. 

SMACIT)

Ekstern 
samarbejdsplatform

Data Foundation Transparens via 
Analytics

Analytics som 
beslutningsmotor

Data anvendelse 
til nye Services &  

Forretningsmodeller

Strategi
& Lederskab

Organisation
& Kultur

Governance

Kunder

Teknologi

Data
Digital 
Kapabilitet

Lederskabs
Kapabilitet

Klar strategi
& transformations-

plan

Engageret
organisation

Succesfuld 
eksekvering

af transformationen

Stærk kunde
oplevelse

Effektiv & fleksibel
platform

Data drevet

Kapabiliteter Discipliner Resultat

Inspireret af: Designed for Digital – Jeanne W. Ross



Klassisk proces for udarbejdelse af den digitale strategi 

UDEFRA-IND ANALYSE INDEFRA-UD ANALYSE STRATEGI PLAN AFLEVERING STRATEGISK FOKUSOPSTART

Projektetablering

Kick-off

1

2

Præsentation & godkendelse

Evaluering

1

2

1

2

3

System arkitektur
& proces understøttelse

Designed for digital 
best practice

As-is & to-be scenarier

1

2

3

Trends, drivers , 
best practice &  
succeskriterier

i markedet

Kundebehov,  
værditilbud og 

forretningsmodel 

As-is & to-be scenarier

1

2

3

Endelig fastlæggelse af 
to-be målbillede & vej 

dertil

Strategiske 
fokusområder & mål

Strategiske 
initiativer & mål 

1
Konkretisering af 

strategiske initiativer

Must-win-battles, 
prioritering, business 

case & roadmap

2

Governance
& Gevinst realisering

3

Grundlæggende 
færdigheder3 Aftale videre forløb3

Fa
se

r
A

n
al

ys
er



Design Thinking i udarbejdelse af den digitale strategi 

UDEFRA-IND ANALYSE INDEFRA-UD ANALYSE STRATEGI PLAN AFLEVERING STRATEGISK FOKUSOPSTARTFa
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EMPATHIZE DEFINE IDEATE PROTOTYPE TEST IMPLEMENT

UNDER S TAND EXP LOR E MAT E R I A L I Z E
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Hvorfor Design 
Thinking? 2



Design Thinking

“Design Thinking is a human-centered
approach to innovation that draws from 
the designer's toolkit to integrate the 
needs of people, the possibilities of 
technology, and the requirements for 
business success.”

Tim Brown, Executive Chair at IDEO



Design Thinking processen

EMPATHIZE DEFINE IDEATE PROTOTYPE TEST IMPLEMENT

UNDER S TAND EXP LOR E MAT E R I A L I Z E

Research og 
opnå empati for 
de ønsker og 
udfordringer som 
brugerne har.

Anvend den 
indsamlede viden 
til at identificere 
centrale 
problemstillinger 
der skal løses.

Tegn så mange 
løsninger som 
muligt via kreativ 
ideudvikling.

Gør de bedste 
ideer testbare 
igennem 
håndgribelige og 
realistiske 
prototyper.

Udfør tests af 
prototyperne og 
indfang feedback 
og læring. Iterer
og optimer 
løsningen.

Dokumenter og 
implementer den 
endelige løsning. 
Fortsæt med at 
teste, lære og 
iterere undervejs.
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Value

Det brugerne 
og kunderne 
ønsker

Det økonomisk 
levedygtige

Det teknisk og 
forretningsmæssigt 

gennemførlige

Anvendelsen af Design Thinking

Når det har betydning for mennesker

Innovation sweet-spot

Hos Devoteam anvendes Design Thinking til at få et udefra-
ind perspektiv i et hvilket som helst projekt. Uanset om 
opgaven er en analyse, en strategi eller implementering af et 
system er det afgørende at få inddraget de stakeholdere og 
interessenter som står til at blive påvirket.

Ved at afdække, forstå og validere disse menneskers 
behov skabes den bedste forudsætning for at lykkes med 
projektet.

Design Thinking har sin styrke i at kunne identificere og 
operere i det sweet-spot der ligger imellem de behov og 
ønsker stakeholderne har, det økonomisk levedygtige og 
det teknisk og forretningsmæssigt gennemførlige.

Design Thinking tilgangen tager udgangspunkt i 
stakeholderes og interessenternes behov og igennem 
kreative iterationer og validering findes de mulige løsninger 
som både er gennemførlige og skaber mest mulig værdi.
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Design Thinking I Devoteam

20

Produkter og services

Intern IT og processer

Analyser
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Design Thinking i 
den digitale strategi 3



Design Thinking som strategiværktøj

Rummer ikke kompleksiteten

Glemmer interessenterne

Statisk og stiv

Svær at gennemføre

Ingen buy-in

Forudser og håndterer kompleksitet

Inddrager interessenterne

Agil og iterativ

Eksekverer tidligt og ofte

Alle kan mærke den udfolde sig



Design Thinking strategiproces

Fokus 4

Fokus 5

Hvor er vi?
Modenheds og 
gapanalyse

Hvor skal vi 
hen?

Discovery workshop. 
Udvælgelse af 

overordnet vision og 
fokusområder på 

vejen dertil

Fokus 2

Fokus 3

Fokus 1

Hvorfor er 
vi hvor vi 

er?

Hvad er 
hoved-

årsagerne?

Hvordan 
løser vi 

det?

Igangsæt 
piloter og 
prototyper

Mål på 
effekten

Opskaler 
succeser



Kundeværdi

Være predictive

Organisering

Kultur

Dataværktøjer

Caseeksempel

Hvor er vi?
Modenheds og 
gapanalyse

Hvor skal vi 
hen?

Discovery workshop. 
Udvælgelse af 

overordnet vision og 
fokusområder på 

vejen dertil

Hvorfor er 
vi hvor vi 

er?

Hvad er 
hoved-

årsagerne?

Hvordan 
løser vi 

det?

Igangsæt 
piloter og 
prototyper

Mål på 
effekten

Opskaler 
succeser

Strategi for at blive til en datadreven 
organisation



Caseeksempel
Fokusområde - Dataværktøjer

Dataværktøjer

Bruges de?

Hvorfor/hvorfor 
ikke? 

Er de 
tilgængelige?

Hvilken 
fortælling er 
der omkring 
brugen af dem?

Manglende 
værktøjer

Manglende 
udbredelse

Manglende 
fortælling om 
værdi

Eksisterende 
værktøjer kan 
bruges bedre

Implementering 
af nye værktøjer

Visning af 
værdien af data 
for kunder og 
medarbejdere

Uddannelse og 
udbredelse af 
dataværktøjer

Pilot på nyt 
dataværktøj

Visualisering af 
forretningsdata

Visualisering af 
kundedata og 
profiler i 
kundecenter

Måling på brug af 
og efterspørgsel 
på data

Måling på brug af 
værktøjer

Måling på 
medarbejder-
tilfredshed

Måling på 
kundetilfredshed

Lær af erfaringer

Opskalér
/implementer 
værktøjer i flere 
afdelinger

Udbred læringer og 
best practice

Udbred positive 
fortællinger

EMPATHIZE DEFINE IDEATE PROTOTYPE TEST IMPLEMENT

UNDER S TAND EXP LOR E MAT E R I A L I Z E



Caseeksempel
Fokusområde - Organisering

Organisering

Hvordan er vi 
organiseret i 
dag?

Hvem ejer data 
og udstiller 
det?

Er det svært at 
få adgang til?

Forstår 
organisationen 
hvad data kan 
give deres 
arbejde?

Låst og 
siloopdelt 
organisering

Svært at få 
adgang til data

Manglende 
kendskab

Manglende 
viden om 
hvordan det kan 
bruges

Flydende 
organisering
(”Bestil en 
dataanalytiker”)

Proces for 
nemmere adgang 
til dataanalyser

Udbredelse af 
kendskab og 
værdi

Pilot på flydende 
organisering i 
udvalgte 
projektteams

Visualisering og 
fortælling af 
værdi og 
succeshistorier

Pilot på nye data 
KPI’er

Måling på brug af 
data i 
pilotprojekter

Måling på 
kendskab til 
dataværdi

Måling på 
medarbejder-
tilfredshed

Måling på 
kundetilfredshed

Lær af erfaringer

Opskalér flydende 
organisering

Udbred læringer og 
best practice

Udbred positive 
fortællinger

EMPATHIZE DEFINE IDEATE PROTOTYPE TEST IMPLEMENT

UNDER S TAND EXP LOR E MAT E R I A L I Z E



Design Thinking strategiproces

Fokus 4

Fokus 5

Hvor er vi?
Modenheds og 
gapanalyse

Hvor skal vi 
hen?

Discovery workshop. 
Udvælgelse af 

overordnet vision og 
fokusområder på 

vejen dertil

Fokus 2

Fokus 3

Fokus 1

Hvorfor er 
vi hvor vi 

er?

Hvad er 
hoved-

årsagerne?

Hvordan 
løser vi 

det?

Igangsæt 
piloter og 
prototyper

Mål på 
effekten

Opskaler 
succeser
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Kontakt

Rasmus Arendal
rasmus.arendal@devoteam.com 

+45 61336526

Anders Hoffgaard
Anders.hoffgaard@devoteam.com

+45 20903846
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