
 

Hvad kendetegner de SMV’er, der 
er lykkedes med at digital isere?

Hvad kan vi  lære af dem?

Hvordan kan vi  understøtte,  at 
endnu f lere SMV’er kommer i 
gang med den digitale rejse?

Det er nogle af  de spørgsmål, 
som analysen Succesfuld digi ta l 
t ransformation i SMV’er søger 
at besvare.  Læs de centrale 
konklusioner,  læringspunkter og 
anbefal inger 
i  denne folder.

SUCCESFULD 
DIGITAL 

TR ANSFORMATION 
I  SMV’ER



Kun hver femte mindre virksomhed har en høj grad af digita l iser ing, 
mens det gælder for  over ha lvdelen af  de større v i rksomheder.

SMV’ERNE HALTER 
EFTER I  DEN DIGITALE 
TR ANSFORMATION

ANDEL VIRKSOMHEDER MED EN HØJ GRAD AF DIGITALISERING, 
FORDELT PÅ STØRRELSE
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Men selv om SMV’erne genere l t  er  bagefter,  så er  der også gode 
eksempler  på mindre v i rksomheder,  der enten har gennemgået en 
succesfu ld d ig i ta l  t ransformat ion e l ler  har taget de første skr idt  på 
den dig i ta le re jse.

I  denne analyse har v i  undersøgt danske SMV’er,  som fået  succes 
med at  d ig i ta l isere,  og hvad v i  kan lære af  den måde, de har grebet 
d ig i ta l iser ingen an på og overvundet udfordr ingerne underve js. 

Manglende økonomi,  t id og v iden og kompetencer om dig i ta l iser ing 
f remhæves  o f te  som de  væsent l i gs te  bar r i e re r  fo r  SMV’e rnes 
d ig i ta l i se r ing .

REG LAB’s analyse v iser  imid ler t id,  at  det er  ledelsens mindset, 
der er  den hel t  afgørende faktor for  at  komme i  gang med den 
dig i ta le t ransformat ion.



     

LEDELSENS MINDSET ER 
DEN V IGT IGSTE FAKTOR 
FOR AT KOMME I  G ANG

Hvad kendetegner de succesfulde virksomhedsledere, som har 
taget beslutningen om gå i  gang med en digital iser ing?

 • De har et  udvik l ingsor ienteret mindset og er ikke bange
  for at  prøve nyt.
 • De har en v is forståelse for de digi ta le mul igheder, 
  men er  på ingen måder digi ta le eksperter.
 • De er i  stand t i l  at  gennemføre forandr ingsprocesser 
  og få medarbejdernes  opbakning.
 • De er modtagel ige for input og får  inspirat ion og viden 
  f ra mange ki lder.

Hvordan er de succesfulde SMV’er gået i gang med digitaliseringen?

 • De har taget ét  skr idt  og én standardløsning ad gangen,  
  f remfor at  lave en forkromet digi ta l iser ingsstrategi .  På den   
  måde har både ledelse og medarbejdere kunne følge med.
 • De har ikke lavet en grundig business case, men har haft    
   en velbegrundet tro på at den digi ta le løsning er en 

værdifuld invester ing.

Den “modtagelige” virksomhed lytter til og får viden fra forskellige kanaler
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DEN DIGITALE TR APPE 
-  FEM TRIN T IL  D IG ITAL 
TRANSFORMATION

Analysen viser, at der er fælles mønstre i  SMV’ernes digital iserings-
proces. I  deres digi ta le re jse bevæger SMV’erne sig typisk på 
en digi ta l  udvik l ings- og modenhedstrappe, der indeholder fem 
digi ta l iser ingstr in.

Centrale pointer fra digital iser ingstrappen

• De første tre tr in er relativt nemme at gå op ad.  Barr iererne  
  er  re lat ivt  små, fordi  der f indes mange standardløsninger og 

der ikke er behov for væsent l ige ændringer i  organisat ion og 
kompetencer.  Medarbejdere opkval i f iceres pr imært v ia efter-
uddannelse og “ learning by doing”.

 
• De sidste to tr in er t i l  gengæld markant vanskeligere at gå   
  op ad. Her er ta le om komplekse digi ta le teknologier,  som skal 

specialudvik les,  og krav om dybe digi ta le kompetencer og 
markante ændringer i  organisat ion. De nye kompetencebehov 
dækkes pr imært v ia nyansættelser af  især akademikere.

• De første succesoplevelser med digital iser ing  giver mod 
 på   at  for tsætte den digi ta le re jse.

• Tidl ig digital iser ing af kerneprocesser  kickstarter den 
 v idere  digi ta le transformation. Det er  således vigt igt  hurt igt 
 at  have fokus på at implementere digi ta le løsninger t i l  at 
 understøtte kerneopgaverne.

• Selv de succesfulde SMV’er har oplevet udfordr inger   
  under vejs,  fx med at besti l le de rette it- løsninger, idet de 
 “analoge” SMV’er ikke taler samme “sprog” som it-leverandørerne.

Trappen er en idealmodel -  digital iser ing er ikke alt id en 
l ineær proces

SMV’erne følger ikke nødvendigvis trappemodel len s lavisk. 
Virksomhederne kan i  praksis godt spr inge nogle tr in over e l ler 
ikke nødvendigvis tage dem i  den givne rækkefølge. Blandt 
casene er der også f lere eksempler på SMV’er,  der efter  at  have 
taget en række tr in opad ’går t i lbage’ ad trappen for at  forbedre, 
hvad de har gjort  på nogle af  de første tr in.

Analysen viser også, at  der helt  natur l igt  v i l  være forskel  på,  hvor 
langt op ad st igen virksomhederne i  s idste ende kan og vi l  nå. 
Og ikke al le v i rksomheder har samme endegyldige mål om - el ler 
mulighed for - at nå tr in 5 og digital isere selve forretningsmodellen. 



DEN DIGITALE 
TRAPPEMODEL 

Model len v iser  de fem tr in i  d ig i ta l iser ingstrappen og i l lustrerer, 
at  det for  a lvor b l iver  vanskel igt ,  når SMV’erne skal  bevæge s ig 
f ra de t re nederste t r in t i l  de to øverste. 

Endvidere v iser  model len,  at  v i rksomheders d ig i ta l iser ingsre jse både 
kan gå mod højere effekt iv iser ing og mod mere merværdi-skabelse 
som fx  nye e l le r  forbedrede serv ices og produkter.  Of te  v i l  både 
graden a f  merværd iskabe lse og e ffekt iv iser ingsgev insterne øges, 
når  v i rksomheden bevæger  s ig  opad på d ig i ta l i ser ingst r inene.

VIRKSOMHEDERS DIGITALE TRANSFORMATION OG MODENHED 
TRIN FOR TRIN
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HVAD KAN V I  LÆRE AF 
DE INTERNATIONALE 
ERFARINGER?

Det  e r  i kke  kun i  Danmark ,  a t  der  e r  fokus  på  den d ig i ta le 
t rans format ion .  Over  he le  verden arbe jdes  der  på  a t  s ty rke 
v i rksomhedernes  anvende lse  a f  de  d ig i ta le  tekno log ie r.  Vi 
har  i  p ro jek te t  undersøgt  fem in te rnat iona le  t i l tag ,  der  rummer 
spændende perspekt iver  og  insp i ra t ion  fo r  den danske indsats .

Det drejer  s ig om følgende:

• Smar t Industr y,  Holland: 
 Nye vidensamarbejder om digi ta le teknologier

• SMV 4.0 Kompetencecentre, Tyskland: 
 Sammenhængende palet  af  digi ta le ydelser

• Omsti l l ingsmotoren, Norge: 
 Kompetenceløftsprojekter for SMV’er,  drevet af  k lynger

• Go Digital ,  Singapore: 
 Branchespecif ik vej ledning om digi ta le løsninger

• Udacity,  USA:  onl ine-baseret undervisning i  i t- teknologier

På tværs af  de internat ionale cases tegner der s ig nogle fæl les 
t i lgange og metoder,  som vi  kan lade os inspirere af  i  den danske 
indsats:

• Håndholdte indsatser og praksisnær viden,  som t i lpasses de  
 enkelte v i rksomheders konkrete udfordr inger og behov. 

• Test- og demolabs  g iver SMV’erne bedre mul ighed for at 
  st i f te bekendtskab med nye digi ta le teknologier i  praksis og 

afprøve helt  nye digi ta le produkter og løsninger. 
 
• Regionale par tnerskaber og geograf isk nærhed  er  v igt ig for  
 at  nå SMV’erne.
 
• Sammenhængende afklar ings-,  konkretiser ings- og     
  vej ledningsfor løb, hvor SMV’erne kan få hjælp hele vejen fra 

in i t ia l  inspirat ion t i l  innovat ion og implementer ing. 
 
• Kompetenceudvikl ing  t i lpasset de dynamiske og hurt igt    
 ski f tende videnbehov i  v i rksomhederne. 

• Fokus på at ændre ledelsens mindset  i  retning af  de nye   
 d igi ta le forretningsformer,  bl .a.  v ia forandr ingsledelse.



 Flere SMV’er skal motiveres til at begynde den digitale rejse

 • Styrk v i rksomhedernes adgang t i l  praks isnær inspi rat ion 
  og v iden om dig i ta l iser ing,  b l .a.  f ra regionale og lokale   
  erhvervsnetværk,  erhvervsråd og k lynger.
 • T i lbud om håndholdte afk lar ings- og konkret iser ingsfor løb,    
   hvor SMV’erne får hjælp t i l  at afdække, hvor digitale løsninger 

i  praks is kan gøre en forskel . 

 SMV’er skal bl ive bedre t i l  at vælge og implementere 
 digitale løsninger på tr in 1-3

 • Giv SMV’er i  de in i t ia le d ig i ta l iser ingstr in adgang t i l  d ig i ta le  
   sp idskompetencer gennem specia l is t-deleordninger,  hvor 

f lere v i rksomheder deles om en dig i ta l  specia l is t .
 • Giv SMV’er bedre adgang t i l  uv i ld ig sparr ing f ra et   korps 
  af  cert i f icerede dig i ta le ve j ledere,  der kan ve j lede v i rksom-
  heder om dig i ta l iser ing,  b la.  best i l l ing af  d ig i ta le løsninger.

 Digital  forandr ingsledelse er alpha-omega, hvis f lere   
 SMV’er skal lykkes med deres digitale rejser

 • Øget fokus b landt erhvervsfremmeaktører  og de offent l ige   
   rådgivn ingst i lbud på de krav som dig i ta l  t ransformat ion 

sætter  t i l  forandr ingsledelse i  SMV’erne.
 • Bedre adgang for  SMV’erne t i l  re levant og målret tet    
   kompetenceudvik l ing inden for  d ig i ta le 

forandr ingsledelsesprocesser, fx i  form af korte, f leksible og 
praksisnære kurser.

 Flere skal bevæge sig op på de øvre tr in og i  gang med de  
 avancerede digitale teknologier 

 • Øg SMV’ernes mul ighed for  at  st i f te bekendtskab med og   
   a fprøve nye d ig i ta le løsninger og teknologier  gennem åbne 

dig i ta le test-  og forsøgsværksteder.
 • Lad de førende dig i ta le v i rksomheder inspi rere og h jælpe   
   andre SMV’er,  så de nyeste er far inger med de nye tekno-
  log ier  kommer de næste i  rækken t i l  gode.
 • F lere medarbejdere skal  have d ig i ta le kompetencer    
   kombineret  med forretn ingsforståe lse.  Der bør være fokus 

herpå hos uddannelses- og ef teruddannelsesaktører,  da 
ef terspørgslen hos SMV’erne er  stor.

SÅDAN FREMMER VI SMV’ERS 
DIGITALE TRANSFORMATION
- ANBEFALINGER TIL EN 
STYRKET INDSATS
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ANBEFALINGER TIL SMV’ERNES 
DIGITALE TRANSFORMATION
- FRA MOTIVERING TIL BEVÆGELSE 
OP AD DIGITALISERINGSTRAPPEN

OM FOKUSANALYSEN SUCCESFULD DIGITAL 
TRANSFORMATION I SMV’ER

Denne folder baserer sig på analyseresultater og konklusioner fra 
fokusanalysen Succesfuld digital transformation i SMV’er, der 
er gennemført i 2018 af REG LAB i samarbejde med Erhvervs-
styrelsen, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nord-
jyl land, Region Midtjyl land, Region Syddanmark, Akademikerne, 
DTU, Guldborgsund kommune, VIBORGEgnens Erhvervsråd og 
Vej le kommune.

Formålet med fokusanalysen er at bl ive klogere på, hvad der 
karakteriserer succesfuld digital transformation blandt SMV’er 
og hvad vi kan lære af dette. Der udført dybdegående interviews 
med 40 SMV’er på tværs af brancher, størrelse, geografi og 
teknologier.

Fokusanalysen består af følgende “delprodukter”:

• Delrapport 1 om succesfuld digital transformation i SMV’er
• Delrapport 2 om SMV’ernes kompetencebehov og strategier
• Inspirationskatalog med anbefal inger t i l  den danske   
 indsats samt fem cases internationale pol icy
• SMV-casekatalog med 17 casestudier

Analysen er udarbejdet af Oxford Research og Hanne Shapiro 
Futures for REG LAB.

DIGITAL FORANDRINGSLEDELSE

-  Digitale demo labs
-  Inspiration og hjælp 
 fra førende digitale 
 virksomheder
-  Flere medarbejdere 
 med digitale 
 kompetencer og 
 forretningsforståelse

-  Praksisnær 
 inspiration og viden
-  Håndholdte afklarings-   
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 forløb

-  Deleordninger af  
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-  Uvildig sparring fra  
  certificerede digitale 

vejledere


