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• Digitalisering kan defineres som transformationen af oplysninger og 
processer til digitalt format, hvilket muliggør effektiv computerbehandling

• Teknologier som data analyse og kunstig intelligens bliver mere og mere 
udbredt hvilket vil resultere i betydelige effektivitetsgevinster og påvirke 
mange dele af samfundet samt konkurrencen blandt virksomheder

• Digitalisering i virksomheder vil ofte fokusere på de overordnede kategorier 
nedenfor, med forskelligt digitalt potentiale og modenhed blandt brancher

• Digitaliseringen har også betydning for menneskelig adfærd - denne 
præsentation har til formål, at facilitere en dialog om hvad fremtiden bringer

Introduktion til digitalisering

• Både Norden og EU-28 har haft en årlig vækstrate på 8% (CAGR)

• Sammenlignet med EU-28 har Norden en højere digitaliseringsgrad, 
hvilket kan give en forretningsmulighed for eksport af digitale løsninger 
og ekspertise

Drift og organisation
Produkter og 

tjenesteydelser
Salg og marketing

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2015 2016 2017 2018

Danmark Sverige Norge Finland EU-28

Digitaliseringen i virksomheder vokser løbende
-En score på 100% betyder, at alle virksomhedens processer er digitale. (I EU kaldes 
måleparameteret forretningsdigitalisering og E-handel)

Kilde: Europa-Kommissionen-digitale indre marked

Digital transformation handler ikke om 

teknologi - det handler om forandring
Peter Weill, MIT Center for Information Systems Research 
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Sammen med den generelle globaliseringstendens forventes strategien for 
et digitalt marked at forøge konkurrencen samt muligheder for handel på 
tværs af landegrænser

Digitalisering er højt på den politiske agenda

Digitalisering af samfundet er stigende på tværs af EU-indsatsområder
- måling viser positiv udvikling i indsatsområder fra 2014 til 2018, Norden

Kilde: Europa-Kommissionen EU forventer at strategien for et digitalt marked vil udvide den europæiske 
økonomi med 415 mia. EUR (ca. 4% af BNP) i 2020

Den største værditilvækst kommer fra: 
• Lavere priser 
• Højere produktivitet
• Øget videndeling

Eksempler på europæiske lovgivningsinitiativer 

• Lovgivning, der markant reducerer omkostninger for mobil roaming på 
tværs af Europa

• De-monopolisering af posttjenester for at reducere omkostninger til 
transport

• Modernisering af regler for ophavsret med fokus på digital og 
grænseoverskridende anvendelser (se digitalt indhold på tværs af grænser) 

Kilde: Europa-Kommissionen- digitale indre marked

EU 's strategi for et digitalt marked sigter mod at reducere 
barrierer og sikre bedre mulighed for erhvervsaktiviteter på 
tværs af EU 's grænser 
EU-Kommissionen

23%

8%

21%

31%

24%

Forbindelse: Humankapital Brug af Internet-
tjenester

Business
digitalisering og e-

handel

Digitale offentlige
tjenester

Kompetencer
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Companies must make their legacy business 
more productive to position themselves to 

leverage future innovations, both their own and 
their competitors

Embrace a constant state of innovation. 
Penetration of innovative offerings with existing 

customers and expanding into uncharted 
markets 

Incumbents need to radically transform the core 
business while scaling new businesses. But pivot 

too quickly, and companies will stretch 
themselves too thin financially

Disruption is evident but not life-threatening. 
Squeeze value from the core, maintaining cost 

leadership while making offerings more relevant 
to customers
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Kilde: Vedtaget fra Accenture, som vurderes 3.269 selskaber på globalt plan. Spørgsmål omfatter: indtrængning af disruptor virksomheder, etablerede spilleres finansielle resultater, innovation, brand dominans. 
Yderligere læsning: https://www.accenture.com/us-en/insight-leading-new-disruptability-index. Erhvervsydelser & byggeri er estimeret af Danske Bank

Betydning af digitalisering og teknologi er forskellig på tværs af brancher



6

Uber, verdens største taxaselskab, ejer ingen
køretøjer

Facebook, en indflydelsesrig reklame og nyhedskilde 
skaber begrænset indhold

Global Sources, en B2B handelsplatform har mere 
end 1 million købere globalt

Digitalisering giver anledning til dominerende platformsbaserede forretningsmodeller

Vil platforme eller deling af aktiver påvirke din branche?

Kunne en del af dit udstyrs behov blive sikret ved deleløsninger?

Kontorhoteller
GoMore

Optimering 
af landbrug

Platforme muliggør en mere effektiv deleøkonomi

• Øget udnyttelse af aktiver, da koordineringsomkostninger reduceres 
drastisk

• Potentialet afhænger af aktivet og anvendelsesfrekvens

• Det globale fokus på bæredygtighed vil med stor sandsynlighed sætte 
mere fokus på deling af aktiver

Platforme vil blive indgangen til kunden inden for visse brancher

?

• Platforme forbinder købere og sælgere og har oplevet en stigende 
markedsindflydelse på grund af digitalt fokus, bekvemmelighed, store 
budgetter, pris og gennemsigtighed

• Platformes største aktiv er antallet af brugere – ved dataanalyse af det 
store antal brugere uddrages unikke kundeindsigter, som blandt andet 
bruges til mere effektiv markedsføring
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Teknologi sætter nye standarder for bekvemmelighed (convenience)

Kundernes valg af indkøbskanal er drevet af en balance mellem to 
elementer:

Bekvemmelighed
(tidsforbrug, tilgængelighed af 

information, logistik osv.)

Opfattet værdi af køb (pris, 
skifteomkostninger, 

forretningsrelationer)

Er bekvemmelighed vigtig i din branche?

Vil billedet se anderledes ud om fem år? 

• Årligt abonnement på op til 119 USD

• Gratis fragt og hurtig levering

– To dages levering på de fleste produkter

– To timer for udvalgte produkter (f.eks. dagligvarer)

– Logistikydelser fra udvalgte restauranter (måltider til kunder)

• Bekvemmelighedsløsninger

– Amazon Alexa bestilling, dash-knapper, scannere, dørlåse

• Gratis streaming

– Video, musik og E-bøger - både eksternt produceret og eget indhold

Forbrugerne har taget godt imod Amazon Prime

• Det estimeres, at 64% af amerikanske husstande i 2017 havde 

tilmeldt sig et Amazon Prime abonnement

• Mere end 100 millioner abonnenter i USA, Storbritannien og Tyskland 

• Prime og fri fragt kræver betydelige investeringer og fortsatte 

omkostninger, og der er ingen klar indikation på om og hvor det er 

rentabelt

Case : Amazon Prime hæver standarden for bekvemmelighed 

Kilde:  Amazon, FDIH - & E-handel

?
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Generationer og ændring af menneskelig adfærd

Baby Boomers Generation X Millennials Generation Z

1945-1964 1965-1979 1980-1995 1996-2010

5,4 mill. 5,2 mio. 5,5 mill. 5,0 mio.

Nordisk befolkning

Antallet af digitalt indfødte stiger og alle generationer tilegner sig flere 
digitale kompetencer

Kilde: Nationale statistikker
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Digitale indfødte Født før 1980 Samlet befolkning:

af B2B- researchere er millenials46%

af research før et køb starter online. 
31% sker i butikken64%

Kilde: Google - The changing face B2B marketing

Kilde: Googles forbruger Barometer

købte bilen, de havde i tankerne, før de gik ind hos 
forhandleren75 %

Kilde: Bilbørsen
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Bedre finansielle resultater ved succesfuld digitalisering

Undersøgelser viser, at digitale ledere har bedre finansielle resultater

Kilde: Erhvervsministeriet 2017 – Redegørelse om Danmarks Digitale vækst

Kilde: Harvard Business / MIT - The Digital Business Divide white paper

Investeringsafkast for digitale projekter er svingende, hvilket understreger 
vigtigheden af de helt rigtige digitale kompetencer 

Kilde: McKinsey - The case for digital reinvention – 2.135 responses – Global company survey combined with 
collected financial data

37%

7%

55%

11%

Bruttomargin
(3 års Gns.)

Nettoresultat
(3 års Gns.)

Digitale mindre affektive
afdelinger

Digitale ledere

Afkast af 
investering

af digitale ledere siger de klarer sig bedre end 
konkurrenterne på time-to-market. For mindst digitale 
er dette tal 24% 

62%

En dansk undersøgelse viser en produktivitetsstigning på 
22% for højt digitaliserede virksomheder

Kilde:  PWC - SMV-puls måling. Finansiering Digitalisering. vækst 

af små og mellemstore virksomheder siger at 
ledelsesmæssig prioritering af digitalisering er 
afgørende for succes

49%

Kilde: The Boston Consulting Group – Digital maturity is paying off 
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Data som et aktiv

Nogle CEO’s vurderer, at kundedata er deres mest værdifulde aktiv, da det 

kan transformere deres evne til at tilpasse produkter og serviceydelser
KPMG
Growing pains, 2018 Global CEO Outlook

Brug af data kan også forbedre effektivitet og omkostninger 

Ved hjælp af big data til at
strømline markedsførings-
omkostninger

Reducer markedsførings-
omkostninger Op til 10%

Ved at bruge big data til 
efterspørgselsplanlægning

Reducer 
lageromkostninger Op til 30%

Ved hjælp af big data til 
optimere forsyningskæden

Reducer 
logistikomkostninger Op til 30%

Ved hjælp af big data til 
planlægning af 
arbejdsstyrken

Reducer sine 
serviceomkostninger Op til 20%

2,0%

1,5%

2,0%

1,5% 1,5%

Tvær- og opsalg Churn prevention Prisfastsættelse Fremme optimering Optimering af plads
og hylde

Værdien af data afhænger af branchen, hyppigheden af interaktion med 
kunden m.v. 

Kilde: McKinsey, at opnå forretningseffekt med data 

Kilde: McKinsey, at opnå forretningseffekt med data 

En McKinsey-undersøgelse af 100 + selskaber viser en positiv effekt på salg 
ved brug af data

... Vi startede med de lavthængende frugter: genbestilling af produkter og 

transaktionsanbefaling og har oplevet en stigning i konverteringsraterne på 

op til indeks 954 - dette er en solid business case for AI-drevet markedsføring
Alf Jorndahl
CRM og Marketing manager, VITA

Krydssalg Lavere kundetab Reklame tiltag
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Cybersikkerhed

Mener CEO’s at deres virksomhed er klar til at håndtere cyber-relaterede 
trusler?

39% 45% 37% 49%
29%
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Ransomware Kundeoplysninger

tyveri
Medarbejder-ledede

brud på
datasikkerheden

Klædt på Noget udarbejdet/ikke hvor vi skal

Kilde: KPMG 2017 Global CEO Outlook

Grundlæggende sikkerhed kan afværge ca. 80% af cyberangreb

Kilde: Center for cybersikkerhed, Danske Bank

Opdater operativsystemet med de nyeste sikkerheds-
opdateringer inden for to dage efter, at de er tilgængelige

Hav altid de seneste sikkerhedsopdateringer af programmer
som f.eks. Adobe Microsoft Office, Flash Player og Java 

Begræns antallet af brugerkonti, der har
administratorrettigheder

Udvikl en positivliste over applikationer, der kan 
anvendes for at undgå brug af ondsindet software

Sikkerhed

Potentiel risiko ved sikkerhedsbrud Cyberforsvar bør være en integreret del af organisationen

Integrer cyberforsvar i ledelsen og 
ansæt de rette tekniske 

kompetencer

Test løbende 
cyberforsvarsniveauet

Hav en reaktiv kapacitet når 
cyberangreb rammer

Alle medarbejdere skal være 
opmærksomme på 

sikkerhedspolitikkerne

• Et ransomware-angreb er når et offers system bliver hacket og låst af en kryptering. 
Før det kan låses op skal ofret betale en løsesum

• I 2017 blev Mærsk ramt af en ransomware-angreb. De måtte geninstallere en hel 
ny infrastruktur med 4.000 nye servere, 45.000 nye pc'er. Cyberangrebet varede 
11 dage og Mærsk tabte mio. USD 250-300 som følge af angrebet

• En af verdens største producenter af aluminium (Norsk Hydro), var et mål i marts 
2019. Ransomware påvirkede driften på flere forretningsområder. To uger efter 
bevægede selskabet sig gradvist fremad mod normal forretning

Kilde: Maersk.com, Saint-Gobain.com hydro.dk

Ikke hvor vi skal være

Tyveri af 
kundeoplysninger
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Digitale kompetencer er en knap ressource - partnerskaber kan accelerere 
digitaliseringen

Høj andel af virksomheder med IT stillinger, der er svære at besætte
(% af virksomheder, der forsøgte at rekruttere informations- og kommunikations teknologi (IKT) 
specialister)

Kilde: Europa-Kommissionen

Partnerskab med Google, Microsoft m.v. giver adgang til avancerede 
produkter, viden og arbejdskraft

Fundament klar til kunstig intelligens

Google har stor erfaring med maskinlæring og kunstig 

intelligens og kan hjælpe dig med at lave bedre analyser

Fokus på analyse, ikke infrastruktur

Google håndterer performance, skalerbarhed, tilgængelighed, 

sikkerhed og compliance

Fleksibilitet

Google leverer produkter, der kan håndtere petabytes af data

Kilde: Microsoft

Det svensk baserede rejsebureau Apollo (REWE-koncernen) anvendte 
Microsoft Azure med god succes

• 90% af Apollos medarbejdere er afhængige af deres Customer 
Relationship Management system i deres daglige arbejde. Derfor var de 
skeptiske ved at flytte deres 128 forretningsprocesser til skyen

• Det vigtigste mål var at finde den nemmeste vej til at flytte deres database 
til skyen

• Cloud-løsningen gjorde det muligt for Apollo at automatisere indsamlingen 
af pasinformation, en afgørende information fra 70.000 passagerer. Dette 
var tidligere en manuel proces, svarende til 2,5 fuldtidsansatte 
medarbejdere

• Ved at samle data, kan Apollo sikre, at alle medarbejdere har de samme 
data og dermed levere et højere serviceniveau til kunderne

61% 60%

40%

60%

Danmark Sverige Norge Finland

2015 2016 (2017) 2018.

Kilde: Google

Vi reducerede vores manuelle processer med 95% uden at skrive en 
eneste linje kode og med absolut nul investering. Der blev blot anvendt 
standard Dynamics 365-værktøjer
Johnny Nilsson

Kundeansvarlig indsigt, Apollo
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IT-budgetter er stigende, men virksomhederne støder også på hindringer

Hvad ser virksomheder som barrierer for digital transformation?

af nordiske CEO’s føler sig rustet til 
at tackle en radikal forandring58%

Kilde: Dell teknologier, Digital transformation indeks II, globale benchmark

34%

33%

27%

27%

24%

23%

Data privacy & sikkerhed corncers

Mangel på budget og ressourcer

Mangel på den højre in-house skillset

Regulering og lovgivningsmæssige ændringer

Umodne digital kultur

Informations-overload

IT-budgetter fortsætter med at stige i højt tempo
(Er dit IT-budget steget, faldet eller forblevet det samme i de seneste 12 måneder?)

Kilde: Harvey Nash og KPMG-CIO survey 2018
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49%
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Øget Den samme Kilde: KPMG-nordiske CEO outlook 2018

Data sikkerhed

Mangel på in house kompetencer

Umoden digital kulturr
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Source:  PWC - SMV-pulse measurement. Financing. Digitalisation. Growth. 

Kilde: Dansk IT – tilpasset af Danske Bank

Overblik

• Lav et overblik over din forretning eller nuværende værdikæde
• Kortlæg centrale processer ifht. indtjening og omkostninger

1

Lokaliser værdiskabelsen i dag og i fremtiden

• Forstå hvor værdien skabes for kunderne
• Hvad er kundernes behov i dag og om fem år

2

Udnyt dit netværk

• Få viden og erfaring fra dit netværk 

• Undersøg mulige partnerskaber, hvor det er relevant 

3

Lav eksekverbare trin

• Bryd transformationen ned i mindre trin
• Prioriter handlinger med den største effekt og kortere tidshorisont

4

Digitalisering vil påvirke medarbejderne

• Vær opmærksom forandringsprocessen og løbende kommunikation
5

54% 
arbejder med 

digitalisering af 
salgs- & 

marketing-
kanaler

61% 
arbejder med 

digitalisering af 
driften

33%
digitaliserer 
produkter og 

services

Små og mellemstore virksomheder fokuserer på at digitalisere drift og salgTrinvis plan til at arbejde med digitalisering

Operationalisering af digitaliseringsprocessen 
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IMPORTANT NOTICE

This presentation has been prepared by Danske Bank A/S. It is provided for informational purposes only and should be viewed solely in conjunction with the oral presentation provided
by Danske Bank. It does not constitute or form part of, and shall under no circumstances be considered as, an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase or sell any relevant
financial instruments (i.e. financial instruments mentioned herein or other financial instruments of any issuer mentioned herein and/or options, warrants, rights or other interests with
respect to any such financial instruments) (“Relevant Financial Instruments”). Kindly note that our advice is not independent and relates to Danske Bank products only.

The presentation has been prepared independently and solely on the basis of publicly available information which Danske Bank considers to be reliable. Whilst reasonable care has been
taken to ensure that its contents are not untrue or misleading, no representation is made as to its accuracy or completeness, and Danske Bank, its affiliates and subsidiaries accept no
liability whatsoever for any direct or consequential loss, including without limitation any loss of profits, arising from reliance on this presentation.

Danske Bank, its affiliates, subsidiaries and staff may perform services for or solicit business from any issuer mentioned herein and may hold long or short positions in, or otherwise be
interested in, the financial instruments mentioned herein. The Equity and Corporate Bonds analysts of Danske Bank and undertakings with which the Equity and Corporate Bonds
analysts have close links are, however, not permitted to invest in financial instruments which are covered by the relevant Equity or Corporate Bonds analyst or the research sector to
which the analyst is linked.

Danske Bank is authorized and subject to regulation by the Danish Financial Supervisory Authority and is subject to the rules and regulation of the relevant regulators in all other
jurisdictions where it conducts business. Danske Bank is subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority (UK) and Prudential Regulation Authority (UK). Details on the
extent of the regulation by the FCA and PRA are available from Danske Bank upon request.

This presentation is not intended for retail customers in the United Kingdom or the United States.

This presentation is protected by copyright and is intended solely for the designated addressee. It may not be reproduced or distributed, in whole or in part, by any recipient for any
purpose without Danske Bank’s prior written consent.


