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HANDLER OM MEGET ANDET END TEKNOLOGI
Mange virksomheder er presset af den accelererede digitale udvikling. Det betyder, at deres digitale strategier forældes langt
hurtigere end forventet. Og fordi flere områder og processer digitaliseres og automatiseres, øges behovet for digital transformation.
Digital transformation handler dog ikke kun om teknologi og teknologisk udvikling - det handler også om mennesker. Man kan
simpelthen ikke skabe varige forandringer i en organisation, uden samtidig at kreere et miljø, som fremmer den omstillingsparathed
og det digitale mindset hos medarbejderne, der gør det muligt at gennemføre den digitale transformation i praksis.
Det handler om forandring og omstillingsparathed
Når man hører buzzwords som digitalisering og digital transformation omtalt, så ledes
tankerne meget ofte hen på teknologi og IT. Det er meget naturligt, men selvom en digital
transformation er teknologidrevet, handler det i virkeligheden meget lidt om teknologi. Reelt
handler det om mennesker, strategi og processer, samt de udviklingsmuligheder og det
forretningspotentiale en succesfuld digital transformation vil kunne skabe. Og nøglen til at
forstå, hvordan man arbejder med at skabe en digital transformation, handler om forandring
og omstillingsparathed.
- Den gamle påstand om at ”det eneste konstante er forandringer” tegner vel et meget præcist
billede af, hvordan vores virkelighed ser ud i øjeblikket. Da Coronapandemien ramte os, så vi
hvordan vores verden pludselig kan ændre sig fra den ene dag til den anden – og hvordan
vores hverdag og arbejdsliv kan blive forandret af en disruption, som ikke er teknologiskabt;
men selvom digitaliseringen er accelereret med flere år under Corona, og det har krævet
en enorm digital omstillingsparathed hos virksomheder, organisationer og medarbejdere at
tilpasse sig den nye situation, så er det måske i virkeligheden vores mindset, og vores forandrede forhold til teknologien - dvs. måden vi bruger og udnytter den på, der har forandret sig
allermest, fortæller Rikke Knudsen, Head of Business Consulting i NetDesign.

OM NETDESIGN
• NetDesign er en it- og konsulentvirksomhed, som
er specialist i at hjælpe danske virksomheder og
offentlige organisationer med deres digitale transformation og forretningskritiske it-systemer.
• NetDesign er eksperter i at designe, levere, vedligeholde og drifte løsninger inden for
Collaboration, Cyber Security, Digital Infrastructure,
og Customer Engagement.
• NetDesign rådgiver bl.a. virksomheder og organisationer om, hvordan de får det optimale ud af deres
investeringer i it-sikkerhed, netværk samt digitale
kommunikations- og samarbejdsløsninger.
• NetDesign har eksisteret i over 30 år. Virksomheden
har ca. 320 medarbejdere og er en del af TDC
Erhverv og Nuuday.
Se mere om Business Consulting i NetDesign her:
https://www.netdesign.dk/business-consulting

Teknologien var til stede
Coronapandemien betød, at mange virksomheder måtte om- eller opprioritere deres digitale
strategier og sætte turbo på deres digitale beslutningsprocesser, fordi den omfattende nedlukning af samfundet truede mange virksomheders eksistensgrundlag. Derfor blev hele eller
store dele af forretningen i hast flyttet online, og der blev vist en enorm tillid til IT-afdelingerne,
som arbejdede i døgndrift for at få IT-systemerne hurtigt op at køre, så alle medarbejdere
havde adgang til de nødvendige kommunikations- og samarbejdsløsninger hjemmefra.
- At alt dette overhovedet kunne lade sig gøre at skabe så store digitale forandringer på så
kort tid, viser, at teknologien var til stede, og at mange virksomheder var langt mere digitalt
modne og meget mere omstillingsparate end først antaget. Det siger noget om, hvor meget,
og hvor hurtigt, man kan flytte tingene, når der er støtte og opbakning, og alle arbejder sammen, forklarer Rikke Knudsen.

markant mere digitale de seneste år, hvilket aflæses tydeligt i vores ændrede adfærds- og
indkøbsmønstre. Den forandring kommer uden tvivl til at spille en meget stor rolle fremover,
når virksomheder tilrettelægger deres digitale strategier og skal planlægge, hvordan de skal
udvikle og udvide deres digitale transformation, forklarer Rikke Knudsen.

Fremtidens vindervirksomheder er digitale
For mange virksomheder har presset fra digitaliseringsbølgen været et wake-up call, som,
måske mere af nød end af lyst, har tvunget dem til at genbesøge og revurdere deres digitale
strategier, men det har været nødvendigt, hvis man vil overleve, for verden har ændret sig og
konkurrencen er benhård.
- Som jeg ser det, er det helt enkelt: de virksomheder, som er villige til at genbesøge og
revidere deres digitale strategier, så de passer til den nye virkelighed - samtidig med at de
formår at få medarbejderne med sig, bliver fremtidens vindervirksomheder. Det forudsætter
naturligvis, at man er omstillingsparat, kan se fordelene ved digitaliseringen og kan se,
hvordan man, ved at udnytte teknologierne bedre, kan fremme effektiviteten, innovationen og
nytænkningen i virksomheden – og dermed også skabe en mere attraktiv arbejdsplads, som
får bedre muligheder for at udnytte sit vækst- og udviklingspotentiale, siger Rikke Knudsen.
Digital transformation kommer ikke af sig selv
Men tingene kommer ikke af sig selv. Det kræver både mod, nysgerrighed og en veludviklet
evne til at udfordre mainstreamtankegangen og status quo, hvis man skal lykkes med at skabe
en omfattende digital transformation i en organisation.
- Forandringerne kommer ikke af sig selv, og varige forandringer er umulige at skabe, hvis
man ikke samtidig arbejder målrettet med at fremme en digital kultur og et digitalt mindset
hos medarbejderne på tværs af organisationen. Samtidig er det yderst vigtigt at sikre, at man
er i stand til at identificere de områder, hvor det giver størst værdi at arbejde med de digitale
teknologier, forklarer Rikke Knudsen.

Barrierer forsvinder, når vores mindset ændrer sig
Efterhånden som hjemmearbejde og onlinemøder er blevet det nye normale, er mange barri
erer forsvundet, i takt med at vores mindset har ændret sig. Vi har taget mere af vores personlige liv med ind i vores professionelle liv, og vi har oplevet helt nye sider af hinanden. Ting vi
altid har ment skulle gøres face-to-face, har vist sig sagtens at kunne lade sig gøre online.
- Vi har deltaget i onlinemøder, webinarer og workshops med chefer og kolleger, som er blevet
inviteret hjem i stuen, med på gåturen til en ”Walk & Talk”, til online yoga og virtuel fredagsbar. Vi har mødt hinandens børn, når de dukkede op på skærmen for at få hjælp til opgaver i
hjemmeskolen, og vores grænser mellem arbejde og fritid har rykket sig. Der er blevet højere
til loftet, efterhånden som forståelsen og tolerancen er vokset i takt med, at vi har overgivet os
til situationen, fortæller Rikke Knudsen.

Få hjælp til at skabe forandringen
At skabe større digitale forandringer i en organisation, og synliggøre, hvor forandrings- og tilpasningsbehovet er størst, hvor udviklingspotentialet gemmer sig, og hvordan transformations
processen skal drives, for at blive en succes, kræver både tid og mange ressourcer. Det er
ikke noget alle virksomheder har. Derfor har NetDesign Business Consulting.
- Det at skabe forandringer i organisationer er en kompleks og langvarig proces. Udover over
blik og nøje planlægning, kræver det nemlig også et stort indblik i konkrete teknologier, samt
en bred forretningsmæssig forståelse, forklarer Rikke Knudsen. Og hun fortsætter
- I Business Consulting fokuserer vi på at hjælpe vores kunder med at udvikle og modernisere
deres digitale strategier. Fordi vi netop arbejder i krydsfeltet mellem forretningen og IT, er
vi i stand til at synliggøre, hvordan vores kunder kan øge værdien af deres IT-investeringer
på tværs af hele organisationen, og hvordan de kan få medarbejderne til at adoptere de nye
systemer og værktøjer via vidensdeling og uddannelse.

Digital transformation er en rejse – ikke en destination
Den omstillingsproces, vi har været igennem, har lært os, at der findes mange gode digitale
løsninger, som kan være med til at styrke forretningen. Omvendt har vi også set, hvor sårbare
vi er, hvis vi ikke har den rigtige teknologi og de nødvendige digitale værktøjer til rådighed.
Mange steder er man allerede rigtig godt i gang med at se på, hvordan man kan udnytte
teknologien mere optimalt fremadrettet, så man får mere ud af investeringen i IT, men i
virkeligheden er det en proces, som aldrig rigtig slutter.
- Der er ingen tvivl om, at den digitale udvikling vil fortsætte i de kommende år, hvor flere
nye generationer af digitalt indfødte unge, som stiller høje krav til virksomhedernes digitale
modenhed, træder ind på arbejdsmarkedet. Samtidig er vi, som kunder og forbrugere, blevet

Styrken ligger i alt det, vi kan udnytte teknologien til
Rikke Knudsen understreger, at det er vigtigt at interessere sig for digitaliseringen og holde sig
orienteret om, hvordan nye teknologier som f.eks. IoT, 5G og Machine Learning kan være med
til at styrke og udvikle forretningen.
- Udviklingens fjende er ikke IT, ny teknologi, nye systemer eller nye platforme – det er der
imod gammel og forældet teknologi. Der ligger en enorm styrke i de nye teknologier – ikke
fordi de gør mennesker bedre til at gøre det, de allerede gør i dag, men fordi de giver mennesker, og dermed også virksomheder nye muligheder for at gøre noget, de aldrig har kunnet før.
Det er det, der gør den digitale transformationsproces så fantastisk spændende og udfordrende
at arbejde med, fortæller Rikke Knudsen

