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Spørgsmål Svar Kommentarer og erfaringer fra Corebase 
Der er en digital-/IT-strategi 
 

50%: ja 
50%: delvist eller nej  

At hver anden virksomhed har en digital strategi, er fint. Der er også over 80%, der svarer at det er vigtigt at virksomheden 
har en strategi indenfor it/digitalisering. 

Den digitale strategi hænger godt 
sammen med vores forretningsstrategi 

25%: ja 
56%: delvis eller nej 
19%: ved ikke 

Det ser ud til, at det kan være svært at gennemføre de digitale ambitioner. Vores erfaringer er også, at de fleste 
virksomheder i virkeligheden har en it-gæld – dvs. man er bagud med opdateringer på forretningskritiske applikationer ift. 
de anvisninger leverandørerne har. 
Alle svarer at det er vigtigt - eller delvist vigtigt - at forretning og digitalisering følges ad.  

Virksomheden betragter digitalisering 
som et middel til omsætningsforøgelse 

56%: ja 
38%: delvist eller nej 
6%  : ved ikke 

Langt de fleste betragter digitalisering som et middel til forøgelse af omsætningen.  
Risikoen for nye spillere på markedet er stor og vi må forvente stadig flere forretningsformer, der vil øge konkurrencen over 
for de mere traditionelle virksomheder.  
3 ud af 4 mener desuden, at det er vigtigt at bruge digitalisering som et middel til at øge omsætningen.  

Der er medlemmer i topledelsen med IT-
/digitale kompetencer 

19%: ja 
75%: delvist eller nej 
6%  : ved ikke 

Det er også vores erfaring, at der er mangel på viden omkring digitalisering i topledelserne.  
Mere end 50% mener, at det er meget vigtigt at der er personer i topledelsen med indsigt i de digitale muligheder – og ingen 
er uenige. 

Topledelsen deltager proaktivt med 
anbefalinger omkring digitalisering 

19%: ja 
62%: delvist eller nej  
19%: ved ikke 

Resultaterne af dette ligger naturligt i forlængelse af ovenstående svar. Det tyder derfor på, at digitale initiativer primært 
kommer længere nede i organisationen.  
Mere end 50% af svarerne mener, at det er vigtigt at topledelsen deltager proaktivt. 

Der bliver løbende ageret på 
virksomhedens digitale sundhedsniveau 

13%: ja 
68%: delvist eller nej 
19%: ved ikke 

At kun ca. hver tiende virksomhed løbende holder øje med sundhedstilstanden er risikabelt. Det hænger desværre godt 
sammen med vores billede af, at mange har en stor it-gæld.  
Over 50% svarer, at det er vigtigt at holde øje og ingen er uenige.  

Virksomheden betragter digitalisering 
som et middel til omkostningsminimering 

50%: ja 
44%: delvist eller nej 
6%  : ved ikke 

Også her betragter de fleste digitalisering som et middel til at reducere omkostninger. Det er bemærkelsesværdigt, at hver 
fjerde svarer, at de er helt eller delvist uenige i, at digitalisering skal være med at minimere omkostningerne.  
2 ud af 3 mener området er vigtigt 

Der prioriteres udviklings-/projektmidler 
i virksomheden til at undersøge og 
udnytte nye digitale muligheder 

31%: ja 
63%: delvist eller nej 
6%  : ved ikke 

At der i en tredjedel af virksomhederne prioriteres midler til digitalisering, er positivt. Men i betragtning af, at 75% svarer, at 
det er vigtigt og 25% at det er delvist vigtigt tyder på, at der er et gab mellem hvad virksomhederne ønsker og hvad de er i 
stand til.  

Virksomheden har en dedikeret 
projektfunktion der kan gennemføre 
digitale projekter  

25%: ja 
69%: delvist eller nej 
6%  : ved ikke 

I betragtning af, at de fleste virksomheder hele tiden har it-projekter, er det tankevækkende, at kun en fjerdedel har en 
dedikeret projektfunktion. Og det er også et af de største udfordringer i implementereingen som vi ser, at organisationerne 
ikke er gearet til at køre it-projekter. 
50% af svarerne mener, at det er vigtigt at man har en dedikeret projektfunktion.  

Virksomheden har kapacitet til at 
implementere nye digitale muligheder 

13%: ja 
81%: delvist eller nej 
6%  : ved ikke 

At kun lidt over 10% har kapacitet til at implementere nye digitale muligheder er et problem, eftersom udviklingen går så 
hurtigt.  
70% af svarerene mener da også at det er meget vigtigt.  

Virksomheden følger IT-leverandørernes 
anbefalinger vedr. vedligehold af IT-
systemerne 

13%: ja 
62%: delvist eller nej  
25%: ved ikke 

Når kun lidt mere en hver tiende virksomhed følger it-leverandørernes anbefalinger, understreger det vores mistanke om, at 
it-gælden vokser dag for dag. Dvs. i stedet for at tage landvindinger, vil virksomhederne sagte mere og mere bagud ift. de 
muligheder der er.  
45% mener, at det er vigtigt at man følger it-leverandørernes anbefalinger. 20% mener ikke det er vigtige. 

 


