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Potentialerne for forretningsudvikling og opti-
meringer gennem digitalisering og via internet of
things (IoT) er enorme. Helt præcist mener for-
skerne, at IoT de kommende 10 år vil generere en
omsætning på 14 billioner dollar. 

Men udviklingen sker ikke af sig selv, og man
kan beklageligvis ikke købe sig til en digital for-
retningsmodel eller en digital teknologi, som fik-
ser den digitale transformation for éns virksom-
hed. 

Som med al anden udvikling, virksomheder
har været igennem de sidste årtier – såsom cor-
porate communication, human resource manage-
ment og lignende – kræver det integration og
skræddersyning i forhold til den organisation og

let til forretningen, ellers bliver den bare et pro-
jekt eller en understrategi på strategien. Digitali-
seringen bør derimod være en integreret del af,
hvordan virksomheden sikrer at nå sine mål og
kontinuerligt udvikler sig.

Et godt eksempel på digital forretningudvik-
ling er virksomheden Cykelpartner.dk, som er en
af de virksomheder, der har sat strøm til forret-
ningen. De er allerede nået langt. Cykelpart-
ner.dk var en traditionel cykelhandler, der valgte
at overgå til e-handel i 2005, og de videreudvikle-
de deres forretning gennem integrationen af digi-
tale teknologier. I dag har virksomheden udviklet
sig til en fuldt digitaliseret forretning i alt fra
lagerstyring til markedsføring. Helt konkret bru-
ger de ansatte dataanalyse på salg af produkter
og liggetider til at planlægge både lagerlogistik
og lagerindretning. De anvender også realtids-
data til at analysere og justere markedsføringen,
og designvalget på hjemmesiden træffes ud fra
tests af trafik på hjemmesiden og salg. Virksom-
hedens digitalisering har bevirket, at den er vok-
set fra 7 ansatte til i dag at være Danmarks stør-
ste online cykelhandler til forbrugere med i alt 37
ansatte. Cykelpartner.dk har vundet Børsens
Gazelle-pris flere år i træk og vist, at en digital
forretningsstrategi ført rigtigt ud i livet kan
omsættes til vækst og markedsandele.
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Cykelpartner.dk lagde en digital forretningsstrategi og gik fra at være en fysisk butik til nu at være Danmarks største online cykelhandler. Arkivfoto: Miriam Dalsgaard

kontekst, det skal bruges i. Det gælder også for
digitalisering.

Digitaliseringen starter nemlig med det mind-
set, man tilgår den med: Ser ledelsen digitalise-
ring som en ressource, man kan købe eller
ansætte, eller betragter ledelsen digitalisering
som en læringsproces og en kompetence, som
skal udvikles og oparbejdes i virksomheden?

Reelt er der ikke tale om et "enten eller", men
nærmere om et "både og". For hvis virksomhe-
derne skal lykkes med at digitalisere deres forret-
ning, skal der tilføres, rekrutteres og uddannes
nye, digitale kompetencer. Men det dur ikke, at vi
får skabt et A- og B-hold i virksomhederne, hvor
kun nogle få udvalgte kan forstå og bruge data.
Det kan godt være, at ikke alle i en organisation
skal kunne kode eller lave dataanalyser, men alle
medarbejdere skal have kompetencerne til at
kunne bruge data til at træffe bedre beslutninger i
deres daglige forretnings- og arbejdsprocesser.

Men hvordan kommer man i gang? Hvordan
laver man transformationen fra en traditionel
virksomhed til en fuldt digitaliseret virksomhed
og værdikæde? Man skal starte med kerneforret-
ningen og virksomhedens forretningsstrategi. Stil
jer selv spørgsmålene: Hvad vil vi, og hvad er vi
sat i verden for? Det næste spørgsmål er så, hvor-
dan vi med digitalisering kan gøre vores eksiste-
rende og nye forretninger, produkter og service-
tilbud bedre, smartere og mere innovative? For
digitaliseringen af en virksomhed skal være kob-

Sæt strøm til din forretning!
Industri 4.0 banker på døren hos danske virksomheder. Digitalisering er den løftestang, 
som skal bringe de danske virksomheder ind i det næste årti. 
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