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Situationsanalyse

Hvorfor digital transform
ation?

Hvor og hvordan skal vi digitalisere?

Strategivalg

2. Vurder din  
organisation
Det er dig, der skal vur-
dere, om en transformation 
kommer til at fungere i den 
nuværende kontekst.

9. Brug din politiske 
ledelse
Der er flere ledelsesrum, 
du skal spænde over og 
koordinere. 

4. Vær risikovillig
Du skal være klar til at navigere i 
ukendt farvand – det kan kræve 
nye kompetencer, eller at du får 
inddraget andres blik.

6. Skab en  
begejstrende fortælling
Gør den digital transforma-
tion simpel i din rammesæt-
ning og kommunikation. 5. Skab ejerskab  

i din organisation
Fokuser din forandringsledelse 
på at skabe en inddragende 
kultur, og få din organisation 
med ombord. 

3. Læg din  
transformationsstrategi
Sæt få, enkle mål, og sammen-
sæt din overordnede portefølje 
for effektivisering, fornyelse og 
radikal fornyelse. 

1. Stil de dumme spørgsmål
Du skal sikre, at I har en holdbar business-
case og løser et veldefineret borgerbehov, 
inden projektet sættes i søen. 

7. Vælg arbejdsfor-
mer efter formålet
Vælg det rigtige mix 
af organisations- og 
arbejdsformer. 

8. Skab simple,  
værdifulde løsninger
Saml borgere, medarbejdere, 
leverandører og politikere i 
udviklingsarbejdet. 

Digital transformation  
med borgeren i centrum



Lovgivningsmæssig ramme

ØkonomiKultur

Digitalisering

Borgerbehov
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Identificer  
brugerbehov

Ideudvikl 
løsninger

Definer  
problemet

Byg og test  
prototyper



Strategisk retning: Har vi en strategisk ret-
ning for transformationen, så vi kan prioritere 
opgaver efter strategisk vigtighed?

Businesscase: 
Har vi en holdbar 
businesscase for 
transformationen?

Borgercentrering og 
samskabelse: Har vi 
sikret borgeren i fokus 
i både mindset og me-
tode?

Kultur: Har vi skabt en kultur, hvor trans-
formationen kan lykkes? / Har vi intern 
opbakning til transformationen?

Arbejdsformer og organisering: 
Understøtter vores arbejdsformer 
transformationen?

Kompetencer og 
viden: Har vi de nød-
vendige kompetencer 
til transformation?

Datainformeret: Har vi 
datakvalitet og de nød-
vendige processer på 
plads til at gennemføre 
transformationen?

Teknologier: Har vi adgang til de nød-
vendige teknologier, der skal under-
støtte transformationen?
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Ydelser
(skabe mere værdi)

Interne processer
(reducere omkostninger)

Effektiviser 
processer

Gentænk 
services

Moderniser 
eksisterende

borgerservices

Gentænk din 
"forretning"
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Gentænk 
services

Moderniser 
eksisterende

borgerservices

Gentænk din 
"forretning"



Spydspidsprojekter

Samlet proces

Udvalgte 
projekter

Udvalgte medarbejdereAlle medarbejdere

Alle projekter



Innovationsgrad

Risikovillighed

Effektiviser 
processer

Gentænk 
services

Moderniser 
eksisterende

borgerservices

Gentænk din 
"forretning"



Innovationsgrad

Plus

Fortid Fremtid

Minus

De mere skeptiske
Det går nok over

Optimisterne
Lad os rykke på det nu!

De mest passive
Lyder godt, men bliver 
svært at føre ud i livet

Vagthundene
Vi skal passe på, at vi 

ikke mister noget. Der er 
compliancekrav, vi skal 

overholde.



1. Gør ansvarlig

5. Giv mulighed for feedback

2. Sikr aktiv deltagelse

6. Informer

3. Involver

4. Tag dialog
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Topleder
Ledelsesteam

Sæt en klar vision og et klart mål

Enheds/afdelingsleder
Taktisk og operationel planlægning  

for at nå mål

Medarbejdere
Metodeansvar og kreativ frihed til at nå mål 
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Ignorering – det går over1

Afvisning – dur ikke her2

Modspil – vil ikke3

Kæmper – imod4

Tvivl – måske virker det5

Medspil – vi prøver6

Accept – OK7



Fortællefisken

Hoved
Skab motivation

Krop
Skab forståelse

Hale
Skab lyst til handling



Paradigme 1
Regelbaseret instruks

Retssikkerhed og nulfejl

Faglig bureaukrat
Leder over andre

Paradigme 2 
Kontrakt- og resultatstyring

Benchmark og dokumentation

Manager
Leder gennem andre

Paradigme 3 
Værdiledelse

Innovationer og nye services

Coach
Leder med andre



Funktionel, hierarkisk  Matrix og centre Organisk, netværk

Borgere og andre aktører Borgere og andre aktører

Borgere  
og andre  
aktører



Borgere og  
andre aktører

Sagsudvikling  
i forvaltning

Dimensionering  
og budget

Skriftlig info  
til borger

Evt. decentrale  
services  
i institutioner

Traditionel kæde: Sagsekspedition (Funktionel, hierarkisk)

Borgere og  
andre aktører

Service- 
udvikling

Produktion af  
serviceløsninger

Dialog med 
borger

Dialog med 
 borgergruppe

Forretningspræget kæde: Borgerservice (Matrix og centre)

Borgere og  
andre aktører

Tidlig dialog 
om behov

Støtte til  
egenløsning Opfølgning

Udvikling med 
inddragelse af 
netværk

Videnskæde: Støtte til selvhjælp (Organisk, netværk)



Leverandør:
Muligheder

Borger:
Behov

Politisk:
Legitimitet

Medarbejder:
Faglighed

Topleder:
Økonomi og 

businesscase



Lav grad Høj grad

Hvilken grad af politisk legitimitet har vi brug for i konteksten?

Effektiviser 
processer

Gentænk 
services

Moderniser 
eksisterende

borgerservices

Gentænk din 
"forretning"



Grad af engagement og interesse

Scenarie 1:  
Politisk modstand:

Handling: Klæd dem  
rationelt på. De skal fx se de 

gode businesscases.

Scenarie 2: 
Politisk passivitet:

Handling: Klæd dem fagligt på. 
De skal på studieture, fx ud at 

røre ved en robot, så de kan se 
og mærke den nye teknologi.

Scenarie 3:
Politisk lydhørhed

Handling: Klæd dem strategisk 
på. De skal engageres via og 

forstå dilemmaer.



Dilemmaer du ofte vil møde som topleder af digitale transformationer. Hvor lægger du vægten?

Effektivisering

Primært top-down

Alle på samme tid

Forvaltnings-
struktur

Brændende 
platform

Lav grad

Udvikler selv

Lav grad

Radikal innovation

Primært bottom-up

Spydspidser

Projektorganisering

Begejstring

Høj grad

Udvikler i samarbejde 
med andre

Høj grad

Hvilken innovationsgrad er nødvendig i konteksten?

Hvilken involveringsgrad er rigtig i konteksten?

Hvordan opnår vi størst succes i udrulningen i konteksten?

Hvilken arbejdsfrom understøtter bedst formålet i konteksten?

Hvordan rammesætter jeg bedst transformationen i konteksten?

Hvilken grad af faglig indsigt har jeg som topleder brug for i konteksten?

Hvordan opnår vi størst succes med implementeringen i konteksten?

Hvilken grad af politisk legitimitet har vi brug for i konteksten?



Jeg har sikret en holdbar 
businesscase

Jeg har sikret borge-
rens behov i centrum

Jeg har sikret, at min orga-
nisation er klædt på til den 
digitale transformation

Jeg er selv klædt på 
til at lede den digitale 
transformation

Jeg har lagt en klar 
transformations-
strategi

Jeg har styr på 
min foran-
dringsledelse

Jeg har styr på 
min rammefor-
tælling

Jeg har sikret en 
kultur, hvor transfor-
mationen kan lykkes

Jeg har sikret, at arbejds-
formerne understøtter 
transformationen

Jeg har inddraget relevante 
perspektiver og fagligheder 
i udviklingsarbejdet

Jeg har inddraget min 
politiske ledelse

Jeg har etableret de  
nødvendige samarbejder 
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