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GODT NYTÅR!
DER ER MANGE MENINGER OG HOLDNINGER, MEN ÉN TING ER SIKKERT. 

Digitaliseringen ændrer adskillige forretningsmodeller og industrier. Nye digitale  
spillere slår igennem på markederne, før man når at stave til r-o-b-o-t, og de etablerede 
brancher halser e�er i kapløb med udviklingen. 

For fortsat at skabe værdi for kunder, medarbejdere og aktionærer er det nødvendigt,  
at organisationer forholder sig til de nye spilleregler på markederne. Kommer man for 
sent i gang, er det svært at indhente en ny agil spiller, der ikke er tynget af en stor  
organisation og etablerede beslutningsstrukturer, og som har digitaliseringens logik 
forankret i sit DNA. 

I dette årsskri� får du vores perspektiver på, hvad der skal til, for at organisationer  
kan udnytte potentialet i den digitale udvikling. Vi håber, det vil inspirere og gøre jeres 
arbejde med digital transformation fokuseret og værdiskabende.
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DIGITAL TRANSFORMATION  
SKAL DRIVES AF STRATEGI  
– IKKE TEKNOLOGI
DIGITALISERING BETYDER FORANDRING.

Når vi i H&B arbejder med digitalisering, fokuserer vi på digital transformation. Det vil sige: Organisationers evne  
til at udnytte teknologi til at transformere forretningen, så den følger med den digitale udvikling og er i stand til  
at gribe de muligheder, der viser sig.   

Opskri�en på succes �ndes ikke i den rene teknologi, men i en veleksekveret strategi hvor teknologiske 
muligheder sættes i spil. Det er ikke nok, at topledelsen sætter sig ind i de seneste digitale trends og tendenser. 
Der skal handling bag – for verden venter ikke på, at vi får diskuteret alverdens scenarier til bunds. 

En god digital strategi opbygger digital bevidsthed i organisationen. Den giver en forståelse for branchens  
udvikling, konkurrentbilledet, digitale muligheder, ændringer i kundernes behov og påvirkninger af den  
eksisterende forretningsmodel. Og for at skabe reel forankring skal strategien eksekveres på en måde, der  
sikrer agilitet på tværs af strukturer, kulturer og lederskab. 

Uden agilitet er det umuligt for organisationer at vinde på markeder, der be�nder sig midt i digitaliseringsorkanen. 



HVOR DIGITALT MODEN  
ER DIN ORGANISATION?
SUCCES I DET DIGITALE LANDSKAB HANDLER IKKE KUN OM AT INVESTERE I DIGITALE KOMPETENCER.

Det handler lige så meget om en ændring af kulturen, som kun stærkt lederskab fra topledelsen kan inspirere til. 
Organisationer med stærke digitale kompetencer er o�e gode til at skabe toplinje, mens organisationer med en 
stærk og agil kultur er gode til at øge pro�tabiliteten. Organisationer, der kombinerer de to, er i stand til at skabe 
en konkurrencemæssig fordel og udvikle både top- og bundlinje. 

Som navnet indikerer, har modellen Digital modenhed til hensigt at hjælpe topledere med at de�nere, hvor  
digitalt modne deres organisationer er i dag og identi�cere muligheder for at udvikle deres digitale lederskab. 

Akserne i modellen viser organisationens digitale bevidsthed og organisatoriske modenhed. Digital bevidsthed er 
et mål på, hvor langt organisationen er med at indsamle informationer om, tage stilling til og handle på digitale, 
strategiske muligheder, og organisatorisk modenhed relaterer sig til organisationens agilitetsniveau. 
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Grad af agilitet & kreativitet

D
IG

IT
AL

 B
EV

ID
ST

H
ED

G
ra

d 
af

 fo
rs

tå
el

se
 &

 st
ill

in
gt

ag
en

LAV HØJ

Zigzaggere

Digitale ledere

Begyndere

Konservative

LAV

HØJ

DIGITALE LEDERE
Her er organisationerne fuldt ud digitalt  
kørende og kan formodentlig høste frugterne af 
deres indsatser i form af gladere medarbejdere, 
kunder og aktionærer. De digitale ledere har ofte 
en klar digital vision kombineret med et stærkt 
digitalt lederskab og skaber derfor effektfulde 
forandringer. De arbejder hele tiden målrettet  
på at forbedre organisationens performance via  
nye teknologier, som de hurtigt og effektivt  
implementerer gennem agile processer  
og mindset. 

BEGYNDERE
Her ser vi organisationer, der som regel ikke er 
i gang med den digitale transformation. Ofte er 
de ikke bevidste om den indflydelse, den digitale 
udvikling kan få på deres organisation, og derfor 
ignorerer de trusler fra nye digitale forretnings- 
modeller. Toplederne i disse organisationer bør 
spørge sig selv, om de ønsker at drive  
forandring – eller lade forandring drive dem. 

KONSERVATIVE
Disse organisationer har stor viden om den  
digitale udvikling og har ofte også en digital 
strategi. Men de agerer ikke så hurtigt som 
konkurrenterne i markedet. Inden for  
organisationens fire vægge er forandrings- 
hastigheden lav, og den digitale strategi  
udmønter sig derfor sjældent i præcis det,  
der var visionen. 

ZIGZAGGERE
En stærk organisation med lav digital bevidsthed 
resulterer i, at organisationen zigzagger og skifter 
fokus fra trend til trend. Den stærke, agile kultur 
gør, at organisationerne ofte vil kunne handle 
hurtigt på digitale muligheder, men fordi de ikke 
har en langsigtet strategi, mangler de fokus på at 
udleve mulighederne på effektiv vis. Tiltag drives 
ikke til ende og ender som halve løsninger. 



DIGITAL TRANSFORMATION  
– I  FIRE  PERSPEKTIVER 
KUNDEOPLEVELSERNE SKAL ENDNU MERE I CENTRUM.

Kunderne er mere opmærksomme end nogensinde og forventer hurtig respons og digital opmærksomhed.  
De vender hurtigt ryggen til virksomheder, som ikke harmonerer med deres værdier og behov.

En konsistent og positiv kundeoplevelse er en god måde at sikre, at kunderne er engagerede og involverede  
– og loyale. Men det er en omfattende proces, fordi kunder i dag kan interagere med organisationen på alle tider 
af døgnet på et hav af kanaler. Derfor er det nødvendigt med nye end-to-end-strategier for kundeoplevelser. 

Hvert kontaktpunkt tæller, og de organisationer, der vil i front på kundeoplevelsen, skal konstant spørge sig selv, 
hvordan de �erner friktion og gør det nemmere at være kunde – gennem hele kunderejsen. 

Sværest kan det være at træ�e beslutninger om at trække stikket på eksisterende løsninger, systemer og  
processer – men det er o�e nødvendigt. I digitaliseringens tidsalder er der ikke plads til at have darlings.  
Det, der ikke skaber værdi, bør stoppes med det samme. Tænk hellere på, hvad der kunne være i stedet.
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FORBEDRINGSPOTENTIALE I DE INTERNE PROCESSER.

Det kan være fristende kun at se på de direkte kundevendte funktioner, når man arbejder med  
digital transformation. Men det kan være mindst lige så værdifuldt at transformere de interne processer.  
Transformationen bør fokusere på:

         NEDBRYDNING AF SILOER        AUTOMATISERING        DATADREVNE BESLUTNINGER 

Siloer kan være hæmmende for ethvert samarbejde, og i tilfælde, hvor man internt i en organisation ikke formår  
at dele information og data på tværs, stiller man sig selv dårligt i forhold til konkurrenterne. 

Automatisering af repetitive opgaver, for eksempel gennem anvendelse af robotter, kan gøre organisationer i 
stand til at fokusere på strategiske og udviklende opgaver, da det frigør tid til kreativitet og innovation. 

Datadrevne beslutninger er en nødvendighed, hvis man vil slå konkurrenterne. Men data i sig selv skaber ingen værdi. 
Data skal kvalitetssikres, og beslutningsprocesserne skal være agile, så organisationen kan handle fra dag til dag. 

DEN ORGANISATORISKE AGILITET ER ALFA OG OMEGA.

I relation til digital transformation er seks designprincipper relevante at skele til: 

        AGILITET        SKALERBARHED        KUNDEFOKUS         DATAORIENTERING        INNOVATION        ÅBENHED 

En organisation, der besidder disse kvaliteter, vil have gode forudsætninger for hurtigt at kunne mobilisere  
samarbejde på tværs, have hurtige beslutningsgange, være åben over for at lære af fejl og dermed kunne eksekvere. 

Store organisationer med traditionelle strukturer, processer og systemer arbejder som regel med omfattende  
projekter, der kører over længere tid med faste tidslinjer og faste budgetter. Fremadrettet er vi nødt til at bruge 
sprints og andre scrum-metoder til at få gennemført projekter hurtigt, med mindst muligt spild og med åbenhed 
for at ændre beslutninger undervejs, hvis det viser sig fornu�igt.



VI MÅ IKKE GLEMME DEN MENNESKELIGE DIMENSION.

Som i de �este andre transformationer spiller ledelse en afgørende rolle for succes. Det gælder også, når vi  
taler digital transformation. Den menneskelige dimension af digital transformation kan beskrives gennem  
�re tætforbundne og grundlæggende elementer: 

TOPLEDER MED TYDELIG VISION 

DIGITALT MINDSET 

LEDELSESMODEL BASERET PÅ TILLID 

KULTUR CENTRERET OM ÅBENHED OG AUTONOMI

En topleder med en tydelig vision og åbenhed over for digitale muligheder sætter organisationen i stand til  
at agere. Toplederen kan træ�e beslutninger i kaos og kommunikere visionen klart til sin organisation. 

Det digitale mindset kommer til udtryk, når vi ser organisationens medarbejdere handle på mulighederne og  
ved egen kra� arbejde i retning af visionen. 

En ledelsesmodel baseret på tillid fremmer åbenhed, autonomi og samarbejde – og skaber plads til, at  
medarbejderne kan eksperimentere. Hvis man lader nye digitale værktøjer understøtte ledelsesmodellen,  
vil medarbejderne være digitalt forbundne – snarere end de�neret af kontorfællesskaber. 

Mindset og kultur er afgørende for, at en digital transformation bliver en succes. Det kræver o�e fokus på  
digitale kompetencer, agile principper og kulturændringer i organisationen. 
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TALER DU DIGITALT?  
TOP 10 TEKNOLOGIER FOR DIREKTØRER

MACHINE LEARNING 
En computer, der genkender mønstre ud fra eksempler 
og data, lærer at generalisere, �nde nye eksempler og 
træ�e ”intelligente beslutninger”.
 
INTERNET OF THINGS (IOT)
Objekter, der bliver forbundne og kan styres via  
internettet. Teknologien har tre modenhedsniveauer: 
Monitorering og kontrol, optimering og autonomi. 

ROBOTAUTOMATISERING
Robotso�ware, der udfører regelbaserede opgaver på en 
computer. Der er to typer robotautomatisering:  
Robotics Process Automation (RPA) og Robotics  
Desktop Automation (RDA).

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) 
Programmerede maskiner, der i større eller mindre grad 
kan e�erligne ét eller �ere aspekter af menneskelig 
intelligens, for eksempel evnen til at tænke abstrakt, 
analysere, problemløse og genkende mønstre. 

BIG DATA ANALYTICS 
Analyser af enorme mængder ustrukturerede data  
(computergenererede og menneskeskabte), der hyppigt 
ændrer sig og opdateres. 

3D-PRINT 
En additiv produktionsmetode, der lag på lag bygger  
et tredimensionelt objekt. Der �ndes allerede nu en  
række forskellige printere, der kan printe med alt fra 
plastik og metal til gips og cement. 

DRONER
Ubemandede lu�fartøjer, der er udstyret med sensorer, 
som kan udski�es alt e�er opgavetype. Droner er i  
Danmark især udbredte i mediebranchen, hvor de  
anvendes til produktion af �lm, video og tv-programmer.

CLOUD COMPUTING 
En fællesbetegnelse for so�wareydelser (applikationer),  
der leveres over internettet af en tredjepart og således ikke 
er direkte installeret på din enhed. Der �ndes tre typer af 
cloud computing: So�ware as a Service (SaaS), Platform as  
a Service (PaaS) og Infrastructure as a Service (IaaS). 

INTELLIGENTE ASSISTENTER (BOTS) 
Et arti�cial intelligence-so�ware, der er designet til at  
automatisere simple opgaver, man normalt selv ville  
udføre. Dette kunne eksempelvis være bestilling af  
take-away, udarbejdelse af to-do-lister, mødeindkaldelser, 
public service-informationer eller kundeservice. 

BLOCKCHAIN OG BITCOIN 
En digital valuta, der kan bruges til at betale for varer  
eller opbevare værdi. Bitcoin handles på børser og er  
ikke styret af en central organisation eller centralbank.  
Prisen bestemmes udelukkende på baggrund af udbud  
og e�erspørgsel. 
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I H&BÅRET DER GIK

I ÅRETS LØB HAR VI LØST OPGAVER INDEN FOR OMRÅDER SOM:

KONCERNSTRATEGI
Udvikling af koncernstrategi, der skaber tydelige koncernfordele for  
porteføljeselskab og ejere og sikrer en tydelig governance og styring.

TRANSFORMATION
Understøttelse af intern transformation i forbindelse med implementering  
af strategi og operating model.

DIGITALISERINGSSTRATEGI
Udvikling af digitaliseringsstrategi, der skaber nye muligheder for at udvikle 
forretningen og giver virksomheden en markedsmæssig førerposition.

AKTIVT FAMILIEEJERSKAB
Gennemførelse af program, der sikrer et fortsat godt og aktivt familieejerskab.

KUNDESTRATEGI
Udarbejdelse af kundestrategi og kundeorienteret lederudvikling, der  
skaber værdi, sammenhæng og fælles retning til glæde for både kunder  
og medarbejdere. 

OPEX-STRATEGI
Udvikling og eksekvering af program, der reducerer virksomhedens omkostninger.



ÅRETS UDGIVELSER 

NYT SAMARBEJDE MED NOVARO

For at hjælpe organisationer sikkert igennem arbejdet med digital  
automatisering, har vi etableret et samarbejde med NOVARO.  
NOVARO er specialister i robotautomatisering. Vores fokus er at sikre  
en værdiskabende implementering og transformation af organisationen.

ÅRETS UDGIVELSER 



 H&B
Vi er topledelsens rådgiver. Vi hjælper organisationer til at opnå  
toppræstationer ved at løse komplekse udfordringer og skabe  
succesfulde transformationer, fra analyse og strategi til eksekvering  
og forankring. For mennesker og med mennesker.

hildebrandtbrandi.com


