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Digitalisering udefra og ind 

lle elsker digitale løsninger, som er lette at anvende og løser det problem, man vil have dem til at løse. Desværre 
er det langt fra alle digitale løsninger, der lever op til dette.  

Hvordan kan du vide, om din organisations digitale løsning fungerer? Er det et tilfredsstillende 
succeskriterie, at mange anvender den? De fleste vil efter lidt eftertanke svare, at der nok skal mere til end blot 
anvendelsesgraden. Anvendelsesgraden kan jo se nok så høj ud, men hvis IT er den eneste kanal, der findes, så viser den 
jo blot, hvor mange der kan finde den eneste dør, der er.  

I dette afsnit vil vi give et perspektiv på, hvordan man løser problemstillingen med at forstå effektiviteten af en 
organisations digitale løsninger.  

IT skal forstås i relation til organisationen som helhed 
Vi advokerer for, at systemisk ledelsestænkning er et bedre alternativ til servicefabrikkens styrings- og 

kontroltænkning. Indenfor det systemiske perspektiv drejer det sig om at forstå og forandre organisationen som en helhed, 
og organisationens digitale løsninger er en vigtig del af denne helhed. Dette står i skarp kontrast til servicefabrikkens 
tilgang, hvor digitale løsninger udvikles og anvendes til specifikke dele i den afgrænsede og funktionelt opdelte 
organisationsstruktur, hvor fokus er på at udvikle prædefinerede standardiserede løsninger. Det fører til IT-løsninger, der 
ender med at gøre det forkerte mere rigtigt i stedet for effektive løsninger, der gør de rigtige ting rigtigt.  

Udgangspunktet for digitale løsninger bør derfor være en forståelse af, hvordan de spiller sammen med helheden. Den 
relevante helhed omfatter alle de dele, der tilsammen hjælper kunderne, og effektiviteten bestemmes ud fra helhedens 
evne til at skabe værdi for dem.  

IT er en støtteproces, ligesom fx HR og økonomi. Det er illustreret i Figur 1, hvor formålet med støtteprocesser 
generelt kan beskrives som at hjælpe kerneflowet til at fungere og fungere bedre i relation til at levere formålet.  

Figur 1 Støtteprocessers relation til kerneflowet 

Selvom støtteprocesser ikke er i direkte kontakt med kunderne på daglig basis, sikrer formuleringen, at de altid har 
formålet fra kundernes perspektiv i sigte – præcis som resten af organisationen.  

IT skiller sig ud fra andre støtteprocesser, da det er en integreret del af alle serviceorganisationers infrastruktur. Derfor 
er IT-systemer en afgørende del af kerneflowet, som direkte hjælper kunderne. Det ændrer ikke på formålet med IT, men 
det understreger vigtigheden af, at man har et velfungerende IT-støttesystem. 

A 
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På trods af øget digitalisering og enorme investeringer i digitale infrastrukturer er det desværre oftest mere undtagelsen 
end reglen, når IT-løsningerne hjælper med at forbedre helhedens effektivitet og dermed levere formålet til kunderne.  

I bogen Dangerous Enthusiasms illustrerer Goldfinch og Gauldi, at 30 % af IT-projekter helt fejler, mens 60 % fejler 
i forhold til specifikationerne. Andre stederii kan man læse, at 70 % af softwareprojekter fejler i forhold til at levere på 
specifikationerne i relation til forventede omkostninger, tidsplaner, features eller på samtlige af de nævnte parametre. 
Seddon fortæller på en forelæsning, at han har set eksempler, hvor 80 % af de skrevne softwarekoder aldrig anvendes. De 
høje fejlprocenter udgør et massivt forbedringspotentiale, da organisationerne betaler svimlende summer for IT-
udviklingen, men altså ofte ender med uanvendelige løsninger. 

Professor Søren Lauesen fra IT-Universitetet i København udtaler om de mange forfejlede danske statslige 
digitaliseringsprojekter: ”Fælles for projekterne gælder, at man ikke vidste, hvordan man skulle stille krav til it-systemet. 
Problemet er, at man møder kunden med en lang liste med krav, som systemet skal opfylde. Derved giver man ikke 
leverandøren nogen frihed, og det betyder, at man ikke får en smidig arbejdsgang (…)”iii 

Lauesen udtaler i artiklen, at staten skal tilbage på skolebænken. For at opnå den største effekt, burde man måske 
flytte skolebænken ud i arbejdet i stedet. 

Efter at have analyseret Den Digitale Tinglysning, Rejsekortet, Polsag, EFI og Sundhedsplatformen beskriver Lauesen 
en række konkrete årsager til, hvorfor disse IT-systemer har fejlet:  

- Man identificerer ikke brugerens behov og win-win. 
- Man beskriver ikke krav, der dækker kundens behov. 
- Man gaber over for store opgaver. 
- Man designer brugerfladen for sent.  
- Man oplever overraskelser, når forskellige systemer skal integreres. 

Som en løsning på disse problemer anbefaler han, at man undersøger, hvordan de faktiske brugere af IT-systemet 
anvender løsningen, og prøver at sætte sig ind i deres behov. Han anbefaler en eksperimenterende tilgang, hvor man laver 
IT-kravspecifikationen ud fra en forståelse af, hvilken opgave IT-systemet skal løse for brugeren, og at man fremstiller 
det, i stedet for at beskrive systemet ned i mindste detalje på forhånd. Start hellere i mindre skala med et mindre antal 
brugere, og lav nogle pilotforsøg, lyder Lauesens anbefaling. Det lyder unægtelig som en bedre tilgang, og denne mere 
agile metode står i stærk kontrast til vandfaldsmodellen, hvor de fleste kravspecifikationer skal forudsiges fra projektets 
start. 

Oversætter man Lauesens brugerperspektiv til vores terminologi, betyder det, at digitale løsninger skal forbedre evnen 
til at levere et formål, som er defineret og valideret af kunderne. IT skal understøtte de værdiskabende arbejdstrin, og så 
skal IT hjælpe til at levere på det, som betyder noget for kunderne. Når vi evaluerer effektiviteten af de digitale løsninger, 
er det således disse parametre, som udgør grundlaget for at vurdere helhedens effektivitet. 

Dette fokus sikrer, at man først og fremmest løser det rigtige problem for kunden, og det hjælper til at sikre, at IT 
bliver en del af en samlet oplevelse for kunderne. Desuden muliggør det en mere effektiv anvendelse af de digitale 
løsninger, hvor man tager stilling til, om man designer løsninger med ’IT-features’, som er smarte, men ligegyldige for 
kunderne, eller med ’benefits’, som rent faktisk skaber værdi for dem. Det, at sige nej til IT-features, som ikke skaber reel 
værdi for kunderne, kan spare organisationer for mange IT-udviklingskroner.  

Digitale faldgruber 
I Riv servicefabrikkerne ned beskriver vi forskellen mellem intentioner og den ledelsesmæssige tænkning, som skal 

realisere intentionerne. Det var historien om lederen på ølkassen, og om det han ikke sagde, da han fortalte om de gode 
intentioner. For udviklingen af Sundhedsplatformen var de gode intentioner defineret i visionen: ”At gøre det lettere at 
gøre det godt.”iv Det skulle blive lettere for patienten, bedre for sundhedspersonalet, og enklere at optimere kvalitet og 
efficiens på hospitalerne. Hvem ville ikke have det? Visionen fejlede altså ikke noget. Derfor må de velkendte problemer 
med Sundhedsplatformen ligge gemt i den praktiske udførelse af visionen, der startede med valget af leverandør. Loft 
beskriver i bogen Ledelse på afveje, hvordan valget af leverandør i høj grad blev baseret på IT-systemets evne til at kunne 
levere ledelsesinformation i form af kontrol og aktivitetsmålinger, mens fagpersonalet kun overfladisk blev inddraget i 
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udviklingen. I udvælgelsesfasen besøgte man blandt andet hospitaler i USA, hvor man anvendte det samme IT-system. 
Men på studiebesøgene bevægede man sig aldrig væk fra direktionsgangene og ud på hospitalsstuerne, og man brugte 
aldrig tid med dem, der anvendte systemerne til dagligt.  

Den primære opgave, som systemet var designet til at løse, var at styre aktiviteter og omkostninger, så der 
efterfølgende kunne faktureres til patienterne, hvilket var en særdeles vigtig opgave i det forsikringstunge amerikanske 
sundhedssystem. På trods af, at vi i Danmark primært har et offentligt finansieret sundhedsvæsen, blev systemet købt, 
fordi de underliggende mekanismer i systemet matchede ledelsens ambitioner om styring og kontrol. Hvis man relaterer 
dette til afsnittet Måling, styring og finansiering i social- og sundhedsservicefabrikken1, hvor vi omtaler 
sundhedssystemets DRG-system, så er det ikke svært at se, hvorfor man fra et ledelsesperspektiv, med aktiviteter og 
omkostninger som omdrejningspunkt, kunne se fornuften i systemet. 

I andre organisationer starter man med omkostningsbesparelser som formålet med digitalisering. Her tager man 
udgangspunkt i det, man allerede gør, og fokuserer på at gøre det digitalt i stedet. Man antager, at den digitale 
automatisering af processer fører til besparelser. Denne tilgang kan for eksempel føre til, at man laver en digital copy/paste 
af nuværende blanketter, men hvis spørgsmålene i blanketterne ikke fungerer godt for kunderne, så overføres problemerne 
blot til digitale formater.  

Da et byggesagskontor studerede den digitale ansøgningsproces, som alle borgere skulle igennem for at få en 
byggetilladelse, lærte de, at omkring 50 % af ansøgningerne manglede oplysninger. Da de sammenlignede det med den 
gamle papirblanket, viste det præcis den samme andel af manglende oplysninger. Den digitale ansøgningsløsning gjorde 
med andre ord ingen forskel i forhold til at få indsamlet de korrekte oplysninger og opnå ’et oplyst grundlag’ i 
sagsbehandlingen. Derudover havde den digitale indgang gjort det sværere for borgerne at komme i dialog med 
byggesagsbehandlerne, mens driften af IT-løsningen førte til en stigning i omkostningerne. I dette tilfælde blev man 
således mere efficient i forhold til at få oplysninger indsendt, men problemet lå i, at man ikke fik de rigtige og relevante 
oplysninger. Hele processen fra start til slut blev derfor mindre effektiv, fordi man havde besværliggjort processen for 
borgerne.  

I andre tilfælde presser man digitale løsninger ud til alle kunderne, som andre i systemet efterfølgende skal rydde op 
efter, når de ikke fungerer. Dermed kommer andre dele af systemet til at stå for den del af omkostningerne, som vedrører 
oprydningsarbejdet. Som vi så tidligere med IT-firmaet, hvor IT-udviklernes løsning skabte ekstra arbejde i supporten, så 
presses ballonen på ét sted, men udvider sig blot et andet sted, og det skaber problemer.  

Det er den samme dynamik, man ser, når borgere, som ikke forstår den digitale selvbetjening, går til kommunen for 
at få hjælp. Først hjælper borgerservice borgeren med at logge ind, hvorefter en socialrådgiver hjælper med selve 
ansøgningsprocessen. Det resulterer i mange involverede medarbejdere, som kun ser fragmenter af borgerens behov. 
Borgeroplevelsen bliver karakteriseret af, at ingen tager ansvar, og processen koster umådeligt meget mere, end den burde.   

Desværre ses disse negative systemiske konsekvenser ikke i evalueringen af digitale løsninger, da det ikke er noget, 
man måler på. I servicefabrikkens velkendte målingsperspektiv måler man kun på den direkte effekt af 
digitaliseringstiltagene. Anvender man salgsbonus, måler man på, hvor meget man sælger. Anvender man aktivitetsmål, 
måler man på antal aktiviteter, og implementerer man digitale løsninger, så måler man på, hvor mange, der anvender dem. 
Anvendelsesgraden vil i de fleste tilfælde stige – ikke fordi kunderne er glade og tilfredse med løsningen, men fordi den 
ganske enkelt er den eneste mulighed. Det eneste man kan udlede fra anvendelsesgraden, er derfor, hvor mange personer 
der har indtastet oplysninger i løsningen.  

Udover anvendelsesgraden kan man måle omkostningseffektiviteten på transaktionsbasis. Hvad sparer man ved at 
kunden henvender sig digitalt i forhold til fysisk eller på telefonen? Dette fører igen til en måling, der udelader de 
systemiske omkostninger, som bliver spredt på mange forskellige budgetter, når den digitale kanal ikke tjener formålet 
for kunderne. Målinger af transaktionsomkostninger i de enkelte kanaler giver således aldrig et retvisende billede af de 
totale omkostninger.  

Ingen af målingerne viser, om den digitale løsning har hjulpet kunderne i relation til formålet. 

 
1 Riv servicefabrikkerne ned s. 64.  
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 I det offentlige er der mange, som ser et problem med usammenhængende borgerforløb. Borgere, som ender med at 
blive projektledere i deres eget sygdomsforløb, fordi ingen har overblikket, og hvor ingen tager ansvar for patienten. Eller 
familier, med behov for støtte til at leve et godt liv, der udsættes for et utal af forskellige faggrupper og specialister, og 
som i mange tilfælde oplever det mere som et overgreb end en hjælpende hånd, fordi ingen ser helheden, og alle sender 
videre til andre. Dette er en kontekst, hvori der ofte sker fejl, og hvor dem med størst behov for hjælp tabes på gulvet. Det 
er også en kontekst, hvori det fagprofessionelle personale oplever en frustration over ikke at kunne løse de problemer, 
som opstår, og hvor stress er en naturlig del af arbejdet.  

I kontekster som disse forsøger man med IT at løse sammenhængsproblemet ved at lave et fælles IT-system, hvor alle 
har adgang til alles oplysninger. Denne type løsning bygger på antagelserne om, at alle har tid til at indtaste egne og læse 
alle andres oplysninger, må få adgang til oplysningerne, og at alle forstår dem. Det antages, at oplysninger repræsenterer 
det, der er nødvendigt for at kunne hjælpe borgerne effektivt.  

Desværre er det vores erfaring, at der ikke er tid til hverken at læse eller indtaste oplysninger korrekt. Fagtermer 
misforstås imellem faggrupper. Medarbejdere er i tvivl om, hvor de må kigge i systemerne. Der er problemer med 
tavshedspligt og fortrolige oplysninger. Og vigtigst af alt, så er de oplysninger, som indtastes, ofte irrelevante i forhold 
til at udarbejde en effektiv løsning for borgeren. Disse IT-løsninger koster milliarder. Milliarder, som kunne investeres 
bedre i kerneflowet.  

Måske burde man ikke løse alt digitalt for alle. 

For at kunne vurdere, om en digital løsning virker, er det vigtigt at have en konkret metode, der tager højde for de 
systemiske effekter af løsningen. Udgangspunktet bør være en forståelse af det problem, de digitale løsninger skal løse i 
forhold til at få helheden til at fungere og fungere bedre ud fra kundernes formål. 

I næste afsnit vil vi med udgangspunkt i et transaktionelt ansøgningssystem afdække, hvordan man kan evaluere 
digitale løsninger fra et systemisk perspektiv.  
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IT-løsninger i et transaktionelt ansøgningssystem 

Det problem, transaktionelle ansøgningssystemer skal løse, hver gang en kunde placerer en efterspørgsel på 
organisationen, kan beskrives i fem principielle værdiskabende arbejdstrin (Figur 2):  

Figur 2 Principielle værdiskabende arbejdstrin i en ansøgningsproces 

1. Forstå behovet hos dem, systemet er til for: Forstå, hvilket problem, behov eller opgave kunden vil have løst, og 
forstå, hvad der betyder noget for dem. 

2. Indhent relevante oplysninger i forhold til den individuelle værdi: Sørg for at indsamle og forstå de oplysninger, 
som er relevante i relation til kundens individuelle værdi.  

3. Lav en vurdering ud fra den individuelle værdi: Lav en vurdering ud fra formål, krav og regler. 
4. Vælg den rigtige løsning: Træf et valg af løsning på baggrund af de foregående trin. 
5. Udfør servicen til kunden: Levér servicen i henhold til foregående trin. Kunden modtager en service, som 

modsvarer behovet i relation til formålet. 

De principielle værdiskabende arbejdstrin skal altså udføres for at kunne levere formålet med servicen. En 
organisations effektivitet afhænger derfor af, i hvor høj grad den er i stand til at udføre disse trin perfekt hver gang. 

Hvis et af de værdiskabende trin ikke udføres korrekt, vil det altid medføre ekstra arbejde og dermed omkostninger. 
Hvis man fx ikke forstår den individuelle værdi, er det svært at indsamle korrekte oplysninger. Indsamler man ikke 
korrekte oplysninger, bliver vurderingen ikke korrekt, og kunden modtager efterfølgende en løsning, som ikke modsvarer 
behovet. Det kan medføre, at kunden henvender sig med en klagesag, en ny ansøgning, en telefonsamtale eller en mail. 
Og det kan resultere i, at kunden bevidst eller ubevidst vælger at beholde en løsning, som ikke stemmer med det behov, 
vedkommende har. Der er mange muligheder, men resultatet bliver altid højere omkostninger, dårligere oplevelser for 
kunden og mindre arbejdsglæde for de medarbejdere, der skal rydde op. Alt sammen som en konsekvens af, at man ikke 
udførte de principielle arbejdstrin rigtigt.  

Når udviklingen af IT-løsninger designes, så de støtter op omkring udførelsen af de værdiskabende trin, bliver 
konsekvensen altid forbedringer. Derfor bør serviceorganisationer altid fokusere på dette. Hvis man fokuserer på hele 
tiden at blive bedre til at udføre de værdiskabende trin i arbejdet, så bliver konsekvenserne altid større værdi for kunderne, 
større arbejdsglæde, lavere omkostninger og større omsætning.  

Kontrasten mellem det principielle problem og almen praksis 
Ovenstående principielle proces (Figur 2) vil være ens for næsten alle ansøgningsprocesser, men på tværs af 

organisationer varierer det meget, hvor store dele af processen man har valgt at digitalisere. Nogle digitaliserer blot 
ansøgningssituationen, hvor kunderne selv ansøger på nettet, mens andre digitaliserer hele processen.  

Læg mærke til, at de værdiskabende trin repræsenterer det virkelige problem, som skal løses. Et problem, som er 
defineret ud fra kundernes perspektiv. I praksis bliver der imidlertid ikke taget udgangspunkt i hverken formålet eller de 
værdiskabende trin i udviklingen af digitale løsninger. Der tages i stedet udgangspunkt i, hvad IT-systemet kan, og 
efterfølgende presses løsningen ud i organisationen. Man ser derfor ikke det virkelige problem, og man løser som 
konsekvens et helt andet i praksis. 
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Lad os se på et typisk eksempel: 

Figur 3 Digitalisering af en ansøgningsproces i praksis 

Figur 3 illustrerer forskellen mellem de værdiskabende trin og almen praksis. Som det ses, bliver den digitale løsning 
implicit bygget på en række antagelser, der påvirker den praktiske anvendelse af løsningen. Hvis vi starter udefra, hvor 
kunden selv ansøger via en digital front, antages det, at alle kunder både forstår og kan oversætte deres behov. Derfor går 
man ud fra, at de kan indtaste de rigtige oplysninger i systemet. Når organisationen modtager oplysningerne, antages det, 
at hvis oplysningerne ser rigtige ud, så er de også rigtige. Man antager altså, at man har forstået behovet, og at man har 
modtaget de rigtige oplysninger (værdiskabende trin 1 og 2). Når man efterfølgende træffer afgørelser på baggrund af 
oplysningerne, antages det, at den løsning kunden modtager også modsvarer kundens behov. 

Hele processen beror på, at det er kundens ansvar at indsende korrekte oplysninger til organisationen. Hvis kunden 
har indtastet forkerte oplysninger, ligger ansvaret på kundens skuldre, og hvis resultatet bliver, at kunden får noget 
bevilget på et fejlagtigt grundlag, betragtes det som bedrageri. Kommer sagen for retten, vinder organisationen som regel, 
fordi den juridiske afdeling altid har hjulpet til med at formulere spørgsmål og standardbetingelser, som kunden skal 
acceptere i løbet af ansøgningsprocessen. 

Denne praksis skaber en række udfordringer, når de grundlæggende antagelser omkring kunderne ikke stemmer 
overens med virkeligheden. Hele processen baseres på en antagelse om, at alle kunders krav til servicen er éns, og at dette 
bedst tilgodeses, ved at de alle hjælper sig selv i anvendelsen af den samme standardiserede IT-løsning. Men alle kunder 
er ikke éns. I service er der, som vi allerede har etableret, stor variation i kundernes efterspørgsel og deres individuelle 
værdier. Deres krav til servicen varierer derfor også, og det har en række ganske virkelige konsekvenser for både kunderne 
og organisationen, som skal hjælpe dem. Det betyder bl.a., 

- at nogle kunder har brug for hjælp til at forstå, hvad de skal gøre, hvordan de skal gøre det, og hvorfor de 
skal gøre det 

- at de oplysninger organisationen modtager ikke altid repræsenterer behovet hos kunden 
- at det ikke altid er rigtigt, selvom det ser rigtigt ud 
- at kunden ikke altid indtaster alle de oplysninger, som kræves for at kunne behandle ansøgningen. 

Hvis man ikke tager højde for disse punkter, får det en række systemiske konsekvenser: Kunderne kontakter 
organisationen med ikke-værdiskabende efterspørgsel, som skal håndteres. Organisationen anvender jura til rygdækning, 
når oplysningerne viser sig ikke at stemme. Det medfører mere kontrol efter endt sagsbehandling. Der bruges tid på at 
indsamle manglende oplysninger. Kunderne får for lidt, for meget eller forkert i forhold til deres behov. Der opstår flere 
transaktioner. Private organisationer mister kunder, fordi de opgiver i løbet af processen. Behovet for at tilpasse IT-
løsningen vokser, og IT-afdelingen bliver en knap ressource, som man vælger at udvide. Alt i alt resulterer det i dårligere 
service, lavere arbejdsglæde, højere omkostninger og fald i omsætning. 

Nedenstående Figur 4 illustrerer mange af de almindelige konsekvenser ved denne form for digitalisering i praksis: 
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Figur 4 Konsekvenser af praksis 

I en myndighed med et automatiseret ansøgningssystem, hvor IT-systemet selv kunne træffe myndighedsafgørelser, 
argumenterede man for, at hvis blot 90 % af alle ansøgninger går lige igennem systemet, så er det ’godt nok’. Så 
retfærdiggør det, at der er nogle, som ikke får det rigtige. Langt størstedelen går det jo godt med. Problemet var, at man 
ikke kunne understøtte de 90 % med data, der beviste, at den antagelse var korrekt. Da de studerede, hvad det vil sige, at 
en ansøgning ’går lige igennem’, viste det sig, at den automatiske proces gav et skævt billede af virkeligheden. Hvis 
kunden fx først ansøgte med forkerte oplysninger i forhold til behovet, men rigtige i forhold til, at IT-løsningen kunne 
træffe en afgørelse, så blev der truffet en hurtig automatisk afgørelse. Denne afgørelse var juridisk set korrekt, og den 
talte med som en af de 90 %, der gik lige igennem, men faktum var, at man havde truffet en afgørelse på baggrund af 
forkerte oplysninger. Man vidste det bare ikke. Da man vurderede den digitale løsning og dens effekt på omkostningerne 
medregnedes det ikke, at kunden efterfølgende ringede ind, fordi han havde opdaget, at afgørelsen var truffet på et forkert 
grundlag. Man inkluderede heller ikke omkostninger til oprettelse af ’ny’ sag i systemet, eller når en medarbejder manuelt 
skulle trevle den gamle sag op og efterfølgende lave udregninger for at ændre udbetalinger tilbage i tid – og disse scenarier 
udspillede sig ofte. 

Den virkelige procentdel, som ’gik lige igennem’ lå på 20-50 %, afhængigt af kundetypen. Man kan undre sig. Ville 
man mon have købt IT-løsningen, hvis den blev solgt på at kunne håndtere 20-50 % af kunderne, men ikke på forhånd 
kunne sige, hvilke 20-50 % det var? Ville du købe en bil, som kun starter i 50 % af tilfældene? Det virker jo som et håbløst 
køb, men det er desværre ofte det, vi ser med digitale løsninger. Et af problemerne er, at det kan være svært at se, om de 
virker. Som kunde og bruger af IT-løsningerne er det dog aldrig svært at vurdere, og det er derfor her, man bør kigge hen 
for at forstå, om bilen kan starte. 

Amazons grundlægger, Jeff Bezos, sagde i 1999v, at det for ham ikke var vigtigt, om Amazon var en 100 % 
internetbaseret virksomhed. Det vigtigste for ham var, hvordan virksomheden kunne levere den bedste kundeværdi og 
service, og det, sagde han, blev de kun bedre til gennem et meget stærkt fokus på det, som betyder noget for kunderne. I 
1999 betød det for Amazon, at man var i stand til at få produkterne rettidigt til kunderne, og det er stadigvæk et vigtigt 
parameter. Amazon er blevet ekstremt dygtige til at levere på de principielle ting, som ikke ændrer sig: Det er let, de har 
varerne på lager, det er billigt, og du får produktet hurtigt. Det er enkle faktorer, men det er ikke simpelt at gøre i praksis. 

Hvis du nu ikke arbejder for Amazon, vil det, der betyder noget for dine kunder, være meget afhængig af, hvilket 
formål din organisation har. Men præcis som hos Amazon, så bør udgangspunktet være det, der betyder noget for 
kunderne, og det gælder for alle løsningsmetoder. Vi skal med andre ord ikke begrænse løsninger til at være udelukkende 
digitale, face2face eller telefoniske, men derimod lade de metoder, som beviseligt fungerer, vinde. 
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Hvordan man vurderer, om digitale løsninger virker 
Kriteriet for succesfuld udvikling af digitale løsninger er, at de hjælper organisationen til at give kunderne formål i 

relation til deres individuelle værdi. Derfor bør det altid være udgangspunktet for en vurdering af, om digitale løsninger 
fungerer eller ej. 

I afsnittet Kvalitet, måling og variation i serviceorganisationer2 præsenteres et udefra og ind-perspektiv på måling. 
Begrebet kapabilitetsmålinger introduceres, og det har til formål at måle på det, der betyder noget for kunderne i relation 
til formålet. Når kapabilitetsmålinger udledes fra arbejdet og viser organisationens evne til at opnå formålet, kan de også 
anvendes til at forstå og forbedre arbejdet. Det gør dem derfor ideelle til at hjælpe med at forstå, hvor godt de integrerede 
digitale løsninger fungerer i processerne.  

Først og fremmest drejer det sig om at finde relevante kapabilitetsmålinger, der kobler sig til de værdiskabende 
arbejdstrin (se Figur 2). Da det er vigtigt for kunderne, at de i sidste ende modtager en løsning, som modsvarer deres 
behov (trin 5), bør man tage udgangspunkt i, hvorvidt de værdiskabende arbejdstrin udføres korrekt. Derfor er det næste 
logiske skridt at blive nysgerrig og måle på, hvor godt processen med de værdiskabende trin fungerer fra kundernes 
perspektiv. Det kan man gøre ved at stille følgende spørgsmål:  

- Hvor ofte får vi fyldestgørende oplysninger fra kunden, så vi kan forstå behovet? 
- Hvor ofte laver vi en korrekt vurdering ud fra det virkelige behov? 
- Hvor ofte leverer vi på det, som betyder noget for kunden? 
- Hvor ofte får kunden en løsning/service, som modsvarer behovet rigtigt første gang? 
- Hvor lang tid tager processen fra kundernes perspektiv? 
- Hvor stor en andel af efterspørgslen fra kunderne er ikke-værdiskabende? 

Måling af disse parametre giver indblik i organisationens evne til at opnå formålet. Den bedste metode til at få data 
på målingerne er ved at studere et end to end-forløb for en tilfældigt udvalgt stikprøve af kunder. Det drejer som om at 
måle, hvad der faktisk er sket for specifikke kunder fra start til slut. Ved at gøre det bygger man gradvist viden op, der 
informerer om, hvor god eller dårlig kundeoplevelsen har været. Samtidig giver processen og målingerne indblik i, hvor 
godt IT understøtter arbejdet, og man bliver i stand til at evaluere effekten af IT som metode til at få arbejdet til at fungere 
(se Figur 5). 

Figur 5 Kapabilitetsspørgsmål - hvor godt leverer vi på det, som betyder noget? 

Ovenstående spørgsmål afføder målinger, som afspejler organisations nuværende evne til at udføre det arbejde, den 
skal udføre for at hjælpe kunderne. Skulle kapabilitetsanalysen vise, at det ikke er hverken let eller friktionsfrit for 
kunderne, og at ting tager lang tid, så bliver det næste skridt at forstå, hvilken rolle de digitale løsninger spiller i forhold 
til, hvorfor det forholder sig sådan. Denne årsagssammenhæng hjælper til at forstå de operationelle konsekvenser af de 
nuværende digitale løsninger på præstationen, og den udgør derfor en vigtig brik i forståelsen af, om de digitale løsninger 
fungerer efter hensigten.  

 
2 Riv servicefabrikkerne ned s. 30 
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Digitale løsninger er, som alle andre systemforhold, bestemmende for, hvor godt eller dårligt arbejdet fungerer. Figur 
6 illustrerer nogle af de systemiske dysfunktioner, der opstår, når man digitaliserer i en kontekst med en høj grad af 
variation. 

 

For at forstå årsagerne til, hvorfor man vælger at designe IT-systemer på denne måde, er vi igen nødt til at se på de 
antagelser, løsningerne bygger på. En af de overordnede antagelser i servicefabrikkens digitale fokus er, at man igennem 
digitalisering, kan minimere transaktionsomkostningerne. Man antager, at det er billigere, hvis kunderne kontakter 
organisationen via digitale kanaler, så man gør alt for at skubbe dem den vej ind. Derudover ser ledelsen i servicefabrikken 
digitale løsninger som ideelle, fordi de kan være med til at skubbe udviklingen i retning af en standardiseret, centraliseret 
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og automatiseret sagsbehandling. Tænk sig, hvor billigt det ville blive, hvis man automatiserede alt og derfor ikke 
behøvede menneskelig involvering? 

Primært er årsagerne til anvendelse af digitale løsninger således relateret til at minimere omkostningerne. Man kan 
godt lide at sige, at det også drejer sig om at gøre oplevelsen for kunderne mere enkel, men i praksis er dette et sekundært 
fokus og ikke noget, man har målinger på.  

Udfordringen med dette perspektiv på digitale løsninger er, at de ignorerer problemet med variation. Ledelsen i 
servicefabrikken har et blindt øje til de systemiske omkostninger, relateret til de digitale løsninger. De formår måske at 
minimere transaktionsomkostninger, men skaber i processen blot flere transaktioner, hvilket medfører en forøgelse af de 
totale omkostninger. Det gør, at man fokuserer på femøren og lader daleren rulle. Man fyrer sagsbehandlerne og 
kundeservicemedarbejderne, mens IT-afdelingerne vokser både internt og eksternt. 
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Få mere ud af de digitale løsninger 

Den bedste måde at udvikle effektive IT-løsninger, som kunder og brugere elsker, er at trække IT udvikling ind på det 
rigtige tidspunkt – og som Seddonvi pointerer, er det til sidst i en forandringsproces.  

Hvis man overvejer at indføre digitale løsninger, bør man således ikke starte med IT. Som vi så tidligere begynder en 
god forandring med en grundig forståelse af det organisatoriske problem. Det er derfor også her, man bør starte med IT-
forandringer. I Studér-fasen blotlægges problemerne med det nuværende system, men man finder også rammerne til det 
nye i form af 1) formålet, 2) det, som betyder noget og 3) det værdiskabende arbejde. I Eksperimentér-fasen udvikles en 
prototype på et nyt system, hvor medarbejderne redefinerer arbejdets design, målinger, roller og ansvar. Den 
eksperimentelle proces udmunder i en meget konkret forståelse af, hvad IT skal hjælpe med. Er der tale om et IT-system, 
som understøtter medarbejderne i deres arbejde, kan medarbejderne helt nøjagtigt formulere, hvilke problemer IT-
løsningen skal hjælpe til at løse. Det er derfor essentielt, at IT-udviklere involveres i Eksperimentér-fasen, så de forstår, 
hvilke principper IT skal understøtte i det nye design af arbejdet, og så de helt konkret lærer, hvilket problem IT skal løse 
for til sidst at forstå de nye IT-kravspecifikationer. IT-udviklerne er herefter godt klædt på til at introducere, hvordan IT 
kan hjælpe med at løse problemerne, og de kan skabe de konkrete ændringer eller udvikle helt nye løsninger i Normalisér-
fasen. Processen er skitseret i Figur 7. 

Figur 7 Princip: Træk IT ind til sidst 

Sagsbehandlerne i et forsikringsselskab konstaterede, at de havde svært ved at komme i kontakt med deres kunder. En 
af årsagerne var ganske enkelt, at man ringede fra skjult nummer og sendte formelle breve som de to eneste 
kommunikationsformer. Det passede især ikke den yngre del af kunderne, som helst kommunikerede via kanaler som 
SMS, almindelig mail, Skype osv. Sagsbehandlerne identificerede et behov for, at de kunne være fleksible i deres 
kommunikation med kunderne, så det blev muligt at kommunikere på den måde, kunderne foretrak. Kundernes foretrukne 
kommunikationskanal varierede. Derfor krævede det fleksibilitet i sagsbehandlernes kommunikationsmuligheder og 
dermed et behov for IT-løsninger, som kunne understøtte denne fleksibilitet. 

Når medarbejdere har identificeret den mest effektive måde at håndtere kunder på i en systemisk løsning, og IT-
udviklerne har forstået løsningen, er det effektive næste skridt at lade IT-udviklerne ’sidde på skødet af medarbejderne’. 
Herved kan man begynde en iterativ proces, hvor det handler om at teste i det små og validere med kunderne og brugerne, 
om de digitale løsninger løser problemet eller blot skaber nye. Medarbejderne ved mest om, hvordan arbejdet udføres, og 
IT-udviklerne er eksperter i at udvikle digitale muligheder. Det er vigtigt, at der ikke indbygges roller, der skal ’oversætte’ 
behovet mellem dem, der kan kode, og medarbejderne, som skal anvende løsningen. Gør man det, øges procestiden, og 
resultatet forringes. Der kan godt være behov for kompetencer, som bygger bro mellem medarbejderne og IT-udviklerne 
ved at hjælpe med at synliggøre behovet i arbejdet og relatere det til IT-udviklingsmulighederne. Men rollen som 
oversætter skal ses som en support til de to parters samarbejde og problemløsning – den må ikke stå imellem dem. 

Det er således en ny eksperimentfase for IT-støtteprocessen, der igangsættes. Når man implementerer de nye løsninger 
og skal evaluere virkningsgraden, anvender man samme parametre, som kerneflowet har fundet frem til. Det er altså de 
kapabilitetsmålinger, som er relateret til det, der betyder noget for kunderne. Denne eksperimenterende tilgang vil ikke 
være ny for IT-verdenen. De bedste IT-løsninger udvikles allerede gennem en eksperimenterende og agil tilgang til 
udvikling. 
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Grundlaget for alt arbejdet i denne type af udvikling skal altid bestå af valid information, og IT skal altid bygges op 
omkring det værdiskabende arbejde. IT udvikles herved eksperimenterende og agilt til at løse de rigtige problemer. Her 
er det vigtigt, at IT får hjælp til at forstå, hvad de rigtige problemer er.  

Gør man det, vil det resultere i IT-løsninger, som koster mindre og skaber mere værdi. Satte man bare 10 % af IT-
udviklingsbudgettet af til først at gennemgå Studér-fasen og herved forstå det rigtige problem, ville det betale sig tifold 
tilbage, fordi det ville løse de rigtige problemer, forebygge nye og skabe mere værdi for organisationens kunder. IT ville 
udvikle sig til den vigtige støtteproces, som IT er og skal være. 

I en boligforening i Portsmouth, Sydengland, har man udviklet en reparationsservicevii, som kan udføre reparationer 
på det tidspunkt, udlejeren vil have det gjort, samtidig med at man halverede omkostningerne. Man udviklede i samarbejde 
med en mindre IT-leverandør en digital løsning, som understøttede det værdiskabende arbejde, der bestod i 1) at forstå 
problemet, 2) at få adgang til lejligheden og 3) at udføre reparationen. Ud over at understøtte en effektiv reparationsservice 
var prisen for IT-systemet under en halv mio. danske kroner. En sjældenhed, når det gælder specialdesignede IT-løsninger.  

Reparationsservicen vandt en pris for bedste serviceinnovation af professor og managementguruen Gary Hamels 
Management Innovation eXchange i 20103. Med det rigtige perspektiv og med den rigtige metode kan det altså godt lade 
sig gøre at udvikle effektive og billige IT-løsninger. Det er dyrt, når man mislykkes. 

  

 
3 I bogen Freedom from Command & Control – a better way to make the work beskriver Seddon i detaljen, hvad man 
lærte under Studér-fasen af reparationsservicen i Portsmouth Housing Association. 
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Hele bogen kan bestilles på landets internet boghandler i hardback og på 

www.rivservicefabrikkernened.dk. 
 

Lydbogen kan streames på alle større platforme. 
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