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FORORD
TEKNOLOGIERNE ER HER, OG
FREMTIDEN ER LIGE OM HJØRNET
Med en stigende grad af digitale produkter – også i
servicesektoren – får virksomhederne flere muligheder for at levere individuelle løsninger og skræddersyede services uden, at det koster ekstra. Vi
kommer i fremtiden til at se en større efterspørgsel
efter kvalitet og smarte, innovative løsninger til
kunden. Som servicebranche er vi godt rustet til
den udfordring, men vi kan hele tiden forbedre os.
Denne analyse, udarbejdet af konsulentvirksomheden DareDisrupt i samarbejde med DI Service,
er startskuddet på en indsats, hvor vi sætter fokus
på den digitale omstilling af servicesektoren, og
som skal understøtte medlemsvirksomhederne
med denne opgave.

KURSER, WORKSHOPS OG STUDIETUR

Igennem relevante kurser, studieture og rådgivning
fra eksperter hjælper vi DI Service medlemmerne
med at gribe de nye, teknologiske muligheder og
samtidig hjælper med at undgå de faldgruber, som
også er en del af den nye digitale virkelighed.
Det er en simpel men vigtig pointe, at digitale services kommer til at fylde mere – også i servicevirksomhederne. Konkurrencen kommer ikke længere kun fra den traditionelle branche, men også fra
andre aktører og helt nye teknologier, eksempelvis
fra platformsøkonomien.
Der vil i de kommende år opstå flere af denne type
brancheglidninger og derved nye konkurrenter, ligesom der også vil opstå markeder for nye opgaver
og services. De muligheder skal vi som branche gå
i møde med åben pande og gribe de muligheder,
der opstår.

AUTOMATISERING OG EN STØRRE BRUG AF DATA

Den teknologiske udvikling giver også helt nye
muligheder for at skabe værdi og for at levere nye
serviceydelser. Vi ser allerede i dag, hvordan vi kan
automatisere en række services, og at kunder efterspørger en højere grad af digital interaktion og
en større brug af data.
Heldigvis kan vi se, at DI Service medlemmerne
allerede har investeret i nye teknologier og måske
endnu vigtigere, kan vi se, at 40% har planer om at
investere i nye, digitale løsninger indenfor de næste 24 måneder.

OPSUMMERET ER DER FIRE SPØRGSMÅL,
SOM DU SOM VIRKSOMHED MED FORDEL
KAN STILLE DIG SELV:

> Hvordan kommer jeg i gang med de nye
teknologier?
> Hvordan sikrer jeg de rigtige kompetencer
til, at vi som virksomhed er succesfulde i
fremtiden?
> Hvordan kommer jeg i gang med at bruge
data til at effektivisere?
> Hvordan skaber vi mere værdi både for
kunden og på bundlinjen igennem ny
teknologi?
Det er vigtige spørgsmål, som er nemme at stille
og ofte komplicerede, at svare på. Transformation
skal ske i den enkelte virksomhed, men med startskuddet på DI Service digitale indsats vil vi sigte
efter at hjælpe med de relevante værktøjer, indspark og rådgivning, så servicebranchen er godt
rustet til at gribe de nye teknologiske muligheder.
God læselyst!
Jakob Scharff
Branchedirektør
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OPSUMMERING

TEKNOLOGIER DER FORANDRER
SERVICELANDSKABET

HVORDAN KAN DU BRUGE DET I DIN
VIRKSOMHED?

Servicesektoren skal som andre sektorer forberede sig på en fremtid i forandring. Nye teknologier og den digitale udvikling giver virksomheder
hidtil usete muligheder. På side 9 beskrives de fem
vigtigste teknologier og deres betydning for servicesektoren. Teknologierne ændrer nemlig ikke
kun selve servicen og hvordan vi leverer den – de
ændrer også kundernes behov, hvordan og hvor vi
interagerer med dem, hvem vores konkurrenter er,
og virksomhedens interne processer.

Det gælder om at komme i gang! På side 32 gives
der svar på tre klassiske spørgsmål om hvordan
man kommer i gang med de nye teknologier og digitalisering. Der peges blandt andet på behovet for
at skabe en forståelse for teknologierne så din virksomhed kan vurdere, hvor det primære potentiale
ligger. Det er også et centralt skridt at forholde sig
til, om man har de rigtige kompetencer til at komme i gang. En vigtig del af dette, er at kunne være
åben for nye typer medarbejdere og partnerskaber.
Dernæst kan man kigge på sine eksisterende datakilder og blive klar og tydelig i hvad det er, man
gerne vil opnå i for eksempel arbejdet med data.

DE VIGTIGSTE TENDENSER

Rapporten stiller på side 22 skarpt på de tendenser,
som særligt den teknologiske udvikling skaber for
danske servicevirksomheder. I servicesektoren, er
der især fire tendenser, som du skal have for øje.
> Data bliver centralt i alle dele af
virksomheden. Data vil gøre det muligt at
give individualiserede serviceløsninger
> Automatisering og effektivisering kan sikre at
vores ansatte har tid til de mest værdiskabende
opgaver
> Digitale platforme vil skabe transparens for
kunderne og skabe nye typer af virksomheder
og partnerskaber
> Udviklingen stiller krav om nye kompetencer
og nye modeller for partnerskaber

Endeligt er det selvfølgelig helt centralt, at man
tager stilling til hvordan man strategisk vil vinde
kunder og markedsandele. På side 33 kan du finde
inspiration til fire måder at skabe værdi og konkurrencefordele i den fremtidige strategiske udvikling
af din virksomhed. Skal du være effektiv underleverandør eller teknologiekspert eller platformsejer eller differentiere dig på bæredygtighed og at
være samfundsansvarlig?
Uanset hvad du vælger, er det vigtigste råd at komme i gang! Start i det små med afgrænsede projekter, søg inspiration i andre brancher og afdæk, hvor
det største potentiale er for netop din virksomhed.
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INTERNET OF THINGS (IOT)

NÅR ALT BLIVER DIGITALISERET OG FORBUNDET

NYE SERVICE MULIGHEDER

Vi tænker oftest på internettet som en kommunikationsplatform til mennesker. Det er nemt at
glemme, at vi mennesker faktisk er i mindretal. De
fleste enheder på internettet er nemlig ikke mennesker men ting. Populært kalder vi det for Internet of Things eller bare IoT.

Allerede i 2008 var der flere ting end mennesker på
internettet, og det forventes, at der i 2025 vil være
mere end 75 milliarder forbundne IoT-enheder på
nettet. I dag bruger cirka en tredjedel af danske
virksomheder sensorer og IoT.

I takt med, at teknologi bliver mindre og billigere,
kan den anvendes i flere sammenhænge. Det gælder både sensorer, der opsamler data omkring
f.eks. bygninger og vasketøj, hvor medarbejdere
og biler befinder sig samt radioteknologi, der deler data med andre sensorer eller computere. Man
kan sige, at sensorerne giver vores fysiske omgivelser en form for stemme, intelligens og en mulighed for at reagere og interagere med andre fysiske objekter. De ting, vi omgiver os med, begynder
pludseligt at opføre sig på måder, som er belejlige
og bekvemme for os. Vi kalder det ‘verden vågner’.
Der sker en voldsom udvikling i størrelsen, prisen
og ydeevnen af sensorer. I takt med, at computeren og ikke mindst sensorerne bliver billigere,
mindre og mere energieffektive, vokser antallet af
anvendelsesmuligheder. Det er på mange måder
fantasien og evnen til at bruge data intelligent og
hensigtsmæssigt, der sætter begrænsningerne for
mulighederne ved IoT.

De mange IoT-komponenter giver mulighed for
nye løsninger overalt i vores samfund – også i den
immaterielle servicesektor, hvor det er hænder
fremfor hardware, som oftest udfører opgaverne.
Der er primært to anvendelsesområder for IoT i
servicesektoren:
> IoT kan forlænge de menneskelige kompetencer, så f.eks. kiropraktoren kan understøtte
behandlingsforløbet uden for klinikken med
et smart-plaster, der overvåger patientens
holdning.
> IoT kan optimere de menneskelige ressourcer
ved at levere realtids-informationer om f.eks.
behovet for rengøring af et toilet eller tømning
af en skraldespand. På samme måde kan disse
informationer bruges af kunstig intelligens til
at finde mønstre i anvendelse, slid eller fejl og
forudsige behov.
IoT kan altså bruges både til at forlænge og til at
optimere de menneskelige ydelser.
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>  VÆKSTDRIVERE
• Det globale IoT-marked forventes at stige fra 1 trillion (altså 1.000.000.000.000.000.000) kr. i 2018 til
10 trillioner kr. i 2025
• Sensorerne bliver mindre, billigere og mere energieffektive, og dermed vokser antallet af
anvendelsesmuligheder. De mindste sensorer kan indføres i blodbanen, og de billigste koster under
en krone
• IoT-apparater generer mere end 500 zettabytes (det svarer til 1 trillion gigabytes) data pr. år
• Markant stigning i antallet af data sensorer med et stigende skub på standardiserede sensorer, der
giver mulighed for fuldt forbundne og sammenhængende værdikæder
• Højere grad af standardiserede IoT-løsninger
• 5G-internet med plads til langt højere datahastighed og mindre forsinkelse

Hver 3. virksomhed i
Danmark bruger sensorer
og IoT. For DI Service
medlemmer er sensorer
den 3. vigtigste teknologi
for deres forretning. 17%
har investeret i teknologien
de seneste 24 måneder.

> CASE: BERENDSEN
Berendsen har udviklet platformen SmartTextiles, hvor der gennem mikrochips i tekstiler som f.eks. arbejdstøj og gulvmopper gives fuldt overblik og kontrol af tekstilforbrug
og -beholdning for deres kunder.
Det betyder, at Berendsens kunder kan se præcist, hvornår tøj og tekstiler bliver lånt og
afleveret af deres medarbejdere. Derudover kan de få et realtids-overblik over, hvor alle
deres tekstiler befinder sig, fra de afhentes, til de bliver vasket og leveret tilbage igen.
Den indsigt er med til at sikre, at der altid er rent tøj klar til medarbejderne, hvilket sparer tid, som ellers skulle bruges på at lede efter tøjet eller bestille nyt. For Lolland Kommune, der har implementeret løsningen, har det medført, at tidsforbruget på arbejdstøj
næsten er elimineret. Derudover er kommunens tidligere problem med tøjsvind og ekstraregninger for mistet tøj elimineret.
Berendsen får igennem denne brugsdata en bedre indsigt i kundernes interaktion med
deres produkter. Den indsigt giver dem mulighed for at optimere deres ydelser og produkter, så de passer til den individuelle kunde. Kombinationen af chips og data, giver
nemlig detaljeret dokumentation af tekstilerne, og derved får Berendsen også mulighed
for at effektivisere vaskeriprocessen og leverancerne, så miljøet skånes mest muligt.
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DATA ANALYTICS & KUNSTIG
INTELLIGENS

FIND MENING I STORE MÆNGDER AF DATA

KUNSTIG INTELLIGENS

Computere og algoritmer kan se mønstre og skabe
mening fra store komplekse datasæt. Google Maps
kan på baggrund af data fra tusindevis af mobiltelefoners position guide dig den hurtigste vej gennem trafikken, og EasyPark kan på baggrund af
data fra anvendelsen af deres app fortælle dig, hvor
du har størst sandsynlighed for at finde en parkeringsplads.

Kunstig intelligens er et vanskeligt begreb at definere. Når vi taler om det i dag, er det næsten altid
i form af maskinlæring. Altså, at vi på baggrund af
en masse data, træner en maskine til at kunne drage konklusioner. Maskinlæring kan i dag anvendes
i meget smalle funktioner, det vil sige, at maskinen
trænes til at kunne udføre en og kun en helt særlig
ting, f.eks. at køre en støvsuger rundt i stuen eller
forudsige, hvornår den skal serviceres. Det kan
den blive rigtig god til, men hvis du beder den om
at forudsige vejret eller kende forskel på en hund
og en kat, vil den være hjælpeløs.

Alt, hvad du foretager dig i den digitale verden,
samles ind og gemmes for senere at kunne analyseres og bruges til at skabe nye indsigter. Vi danner
som mennesker massive mængder data hver eneste dag. På verdensplan producerer vi 2,5 quintillion (1 efterfulgt af 27 nuller) bytes data dagligt, og
det antages, at verdens samlede datamængde bliver fordoblet cirka hver andet år.
Data analytics beskriver den proces, hvor man undersøger og afkoder store datasæt til at fortolke,
forklare og skabe nye indsigter. Det kan gøres ved
simple ligninger eller i mere kompliceret form
med kunstig intelligens, når der skal skabes sammenhæng i uoverskuelig og ustrukturerede mængder data.

Maskinlæring kan naturligt nok tage udgangspunkt i tal og tekst, men som noget forholdsvist
nyt kan maskinen også genkende billeder og oversætte lyd til ord og sammenhænge.
For servicevirksomheder er data og kunstig intelligens relevant i både den interne optimering og
i udvikling af nye services til kunderne. Det kan
også bruges til f.eks. at kunne styrke forudsigelighed i opgaver og ressourcetræk.

65% af DI Services medlemmer mener,

at data i høj grad bidrager positivt til
deres virksomheds resultat, og 11%
har investeret i teknologien.

>  VÆKSTDRIVERE
• Større computerregnekraft til lavere priser
•		 Mere avancerede algoritmer
•		 Stigende antal databaserede komponenter
fra f.eks. Internet of Things
•		 Den generelle eksponentielle, teknologiske
udvikling
• Kunstig intelligens-løsninger forventes at
bidrage til den globale økonomi med op til
100 trillioner kr. inden 2030 gennem øget
produktivitet og forbrug
• Kunstig intelligens forventes at automatisere
7 millioner jobs over de næste 20 år, men
skabe 7,2 millioner nye jobs
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AUTOMATISERING OG
ROBOTTER

ROBOTTERNE KOMMER

Robotter har været en fast del af den industrielle
produktion i mange år. Omringet af et gitter for at
beskytte de menneskelige kollegaer, har robotten
gentaget den præcis samme bevægelse gang efter
gang.
Den næste bølge af robotter adskiller sig først og
fremmest ved at kunne samarbejde med mennesker. Deres sensorer er nu så gode, at de ikke behøver at være spærret inde. Vi kan bruge robotter til
at støvsuge vores hjem, servere en kop kaffe eller
overvåge virksomhedens område.
En særlig version af robotter, som er interessante
for servicesektoren, er exoskeletons. Robotter,
man tager på som et slags mekanisk skelet, som
giver ekstra kræfter og udholdenhed i f.eks. overkrop og arme. Med denne type robotteknologi
får mennesker f.eks. mulighed for at blive støttet
i tunge løft. Det kan bruges i vaskeribranchen, når
rensetøj skal læsses på lastbiler eller til genop-

træning af patienter med funktionsnedsættelse. I
hjemmeplejen kan et exoskelet bruges til støtte,
når den ældre skal løftes, men hvad hvis den ældre
selv ejede et exoskelet? Så kunne personen løse
flere opgaver i hjemmet selv, undgå fald og derved
være mindre afhængig af eksterne til at støtte.

SOFTWAREROBOTTER OG AUTOMATISERING

Softwarerobotter har ikke et fysisk udtryk, men
fungerer alene på din computer. Her kan du løse
alt fra simple til meget komplekse digitale opgaver.
Disse typer robotter bliver oftest brugt som synonym for automatisering eller Robotics Process
Automisation (RPA). De arbejder som en usynlig
del af vores hverdag helt uden, at vi bemærker
dem.
RPA imiterer et menneskes anvendelse af computeren og gennemfører trivielle opgaver som f.eks.
at logge af og på systemer, lægge data ind, lave udregninger og træffe beslutninger. Mere komplekse

•		 Stigende antal robotter installeret i industrien
• Økonomisk incitament til at effektivisere
• Bedre og billigere RPA ready-to-use løsninger
• Udvikling af bedre og mere fleksible, fysiske robotter
• 55% af globale virksomheder udforsker automatiseringsmuligheder
• Dansk satsning på robotteknologi med økosystemer som Odense Robotics med +130 virksomheder

automatisering og adaptiv kunstig
intelligens 38% opdaterer deres systemer
og data manuelt uden nogen former med
automatisering.
RPA-løsninger bliver kombineret med avanceret, kunstig intelligens, så robotterne kan forstå
ustruktureret data, menneskelig kommunikation
som f.eks. mails samt at drage konklusioner ud fra
krydskontrol af data.
De digitale robotter bruges til at håndtere standardiserede, manuelle processer som f.eks. store
indtastningsopgaver, automatisk planlægning af

vagtskemaer eller møder, håndtering af fakturaer
og bogføring, rapportering på tværs af systemer,
automatisk udsendelse af mails eller arbejdssedler.
Softwarerobotter kan implementeres til en relativ
lav omkostning og minimerer samtidig risikoen
for fejl. Vikarbranchen vil kunne anvende RPA til
udsendelse af mails og anden kommunikation ved
rekruttering.

>

>  VÆKSTDRIVERE

8% af DI Service medlemmer bruger
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>  CASE
Danske Blue Ocean Robotics beskæftiger sig blandt andet med sociale træningsrobotter til læring-,
social- og sundhedsområdet. Virksomheden har f.eks. udviklet og bidraget til Multi-Tower robotten, der er
en mobil robot, som kan flytte patienter på en mere fleksibel måde og telepresence robotten Beam Pro og
VGo, der kan supplere fysiske sengetjek hos ældre med en mobilrobot med skærm og kamera monteret.
Blue Ocean Robotics udvikler robotter i partnerskaber med flere virksomheder, under navnet RoBi-X. De
er blandt andet med til at udvikle den næste generation af intelligente rengøringsmaskiner for Nilfisk.

Doosan en Sydkoreansk virksomhed, bruger 5G teknologi til fjernstyring af byggemaskiner i farlige
arbejdsmiljøer. ‘Teleoperations’, som det populært kaldes, giver mulighed for at styre f.eks. en gravko fra
en fjernstation. Det betyder, at en ansat i Norge med særlige kompetencer kan styre byggemaskiner i Sydkorea helt uden at være fysisk tilstede. Doosans løsning er den første af sin slags i verden. Udover direkte
videostreaming i høj kvalitet, der er nødvendig for fjernstyringselementet, er Doosan maskinerne intelligente og kan give 3D vejledning samt diagnosticere behov for vedligeholdelse og brugsmønstre i real-tid.

Japanske Mira Robotics har skabt en robot butler, der gør brug af samme ‘teleoperations teknologi.
Robotten kan hjælpe med opgaver i hjemmet som for eksempel at tømme vaskemaskinen og hænge tøj
op. I fremtiden skal robotten også kunne klare rengøring, madforberedelse eller tilsyn for ældre mennesker. I stedet for at gøre brug af software til at kontrollere robotterne, er det mennesker der styrer Mira
Robotics butleren via fjernstyring. Robotterne vil fra 2020 kunne lejes på abonnement til under 1.500 DKK
om måneden.

En restaurant i Tokyo, Dawn ver.ß, benytter teleoperations teknologien i en social ansvarlig kontekst. På
restauranten er der kun ansat robotter til at servicere gæsterne. Disse bliver styret af personer med ALS,
rygmarvsskader eller sygdomme, der på anden vis forhindrer dem i at forlade deres hjem. Robotterne
styres med øjnene, og OriHime-D, den 120 centimeter store robot, kan derigennem kommunikere med
gæster på restauranten, bevæge sig rundt og flytte genstande. De ansatte tjener det samme som deltidsansatte i Japan, og formålet med projektet har været at give uafhængighed til mennesker, der normalt ikke
har en chance for at været involveret i arbejdsmarkedet. Telepresence robotten har tovejs-video, kamera,
mikrofon og en højtaler. Robotten bliver også anvendt til at sikre at langtidssyge børn stadig kan indgå i
undervisning og deltage i sociale kontekster, selvom de ikke har mulighed for at møde op til skolegang.
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> CASE: RATIONEL
Servicelederens arbejdsmappe som mobilapplikation
Virksomheden Rationel har udviklet en digital løsning til at optimere og støtte deres serviceledere i arbejdet ude hos kunderne. Løsningen er en digitalisering af servicelederens tidligere fysiske mappe, der
indeholder tegninger, rengøringsbeskrivelser og kundeinformation. En mappe, der konstant skulle opdateres manuelt med overenskomsten, nye informationer fra kunden og diverse blanketter, og derfor tit var
forældet.

EN REVOLUTION I LOMMEN

Mobiltelefonen eller lommecomputeren, som den
måske mere retmæssigt burde kaldes, er nok det
mest tydelige tegn på den digitale omstilling. I 2017
havde ikke mindre end 88 pct. af danskerne en
smartphone, hvilke er den højeste andel i verden.
En ny, digital platform er en mulighed for at gentænke, hvor og hvordan vi møder vores kunder og
ansatte. Mobiltelefonens særlige karakter er, at vi
har den på os hele tiden. På den måde er den blevet en kontrolenhed mod resten af vores digitale
produkter og services. En slags cockpit til vores
digitale liv. Derfor skal mobiltelefonen også tænkes ind som en mulighed for at inddrage kunden i
serviceopgaven. Det kan være via opdateringer på
udførte eller planlagte opgaver, kontrol af udførte
opgaver eller supplerende oplysninger til den nysgerrige kunde.

De første smartphones kom på markedet i 2009.
Der var ikke mange tilgængelige applikationer, og
alt nyt var spændende. I dag er teknologien modnet til et niveau, hvor kunderne forventer at kunne
kommunikere via deres telefon.
Mange servicevirksomheder beskæftiger personale, som ikke sidder på kontor eller er i nærheden
af en traditionel PC. Her er mobiltelefonen den
platform, der muliggør digitalisering. Via medarbejdernes mobiltelefoner kan virksomheden kommunikere komplekse opgaver og opsamle data.
Det kunne f.eks. være instrukser til udførsel af en
særlig opgaver og timeregistrering.

SOCIALE TEKNOLOGIER

Mobiltelefonen har også været driver for udbredelsen af såkaldte sociale teknologier som f.eks.

DI Service medlemmer mener, at brug
af mobileapplikationer er den 2. vigtigste
teknologi for deres forretning. 30% af DI
Service medlemmer har allerede investeret
i mobilapplikationer. Indenfor de næste to
år, vil 40% investere i teknologien.

Ved at gøre disse informationer digitalt tilgængelig på iPad eller iPhones, har servicelederen fået mulighed
for konstant at få adgang til de sidste nye og opdaterede udgaver af alt fra arbejdsplaner, stamdata på
medarbejdere og kunder. Det optimerer servicelederens arbejde ud hos kunden og gør, at de kan levere en
endnu bedre service.
Den digitale løsning har medført en yderligere digitalisering af Rationels arbejdsgange. Virksomheden bruger nu løsningen til digital kvalitetskontrol, som servicelederen i samarbejde med kunden udfylder digitalt,
mens kontrollen bliver gennemført. Samtidig har Rationel samlet deres ansættelsesaftaler i løsningen.
Deres digitale løsning effektiviserer og videreudvikler både deres interne forretning samt deres møde med
kunderne.

Facebook. Teknologierne har fjernet barrieren for
kommunikation – ikke bare mellem virksomheden og dens kunder men også kunderne imellem.
Det kan føles utrygt, at kunderne via f.eks. Trustpilot kan dele deres oplevelse af virksomhedens
service uden virksomhedens kontrol. Men det kan
også bygges ind i produktet som f.eks., når Uber
beder deres kunder om at evaluere deres chauffører, og på den måde lader kunder udføre kvalitetskontrollen.

Det kan være svært at navigere i de mange forskellige platforme og udvælge, hvilke kanaler man skal
kommunikere i. Men kunderne vil i højere grad
forvente, at de kan komme i kontakt med serviceudbydere, når det passer dem. Derfor bliver øget
tilstedeværelse på de sociale platforme nødvendig,
og servicevirksomhederne skal nøje vælge deres
tone og måde at gå i dialog med kunderne på. For
eksempel gør flere virksomheder brug af chatbots
til at varetage kommunikationen med deres kunder udenfor de traditionelle åbningstider.

>  VÆKSTDRIVERE
• Økonomisk incitament til effektivisering
• Øget produktivitet ved brug af mobilapplikationer i arbejdsgange
•		 App-industriens generelle vækst
• Højere grad af standardtemplates til hjemmesider og applikationer
• Prisen på udvikling og lagring af applikationer og data i skyen falder
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AUGMENTED OG VIRTUAL
REALITY

MERE END SPIL OG UNDERHOLDNING

DEN VIRTUELLE VIRKELIGHED

De fleste, der har stiftet bekendtskab med enten
Virtuel Reality (VR) eller Augmented Reality (AR),
forbinder det med underholdning. Men de to teknologier er meget mere end det. VR kan bruges
både som en platform for uddannelse og træning
og som en social platform, hvor vi møder hinanden.
AR kan bruges til at instruere medarbejdere på en
langt mere nærværende måde.

Virtuel Reality skaber illusionen om at være et helt
andet sted, end du rent faktisk er. I al sin enkelthed,
er VR i dag en brille med to skærme, som man tager
på for at opleve og interagere i en computersimuleret
verden. Når du flytter dig rundt, ændrer billedet sig
samtidig og skaber en troværdig illusion af, at du er
et andet sted – lige der hvor filmen eller billedet er
taget. Forestil dig, at den virtuelle verden bliver lige
så overbevisende som den virkelige. Du kan opleve
nye lande eller situationer – helt risikofrit.

EN BERIGET VIRKELIGHED MED MEDARBEJDEREN
SOM ALTMULIGMAND

AR, eller beriget virkelighed på dansk, gør det muligt at overlejre virkeligheden med et digitalt lag
eller informationsfilter. Når den digitale og fysiske verden smelter sammen ved hjælp af sensorer,
video, grafik, lyd og data, får man mulighed for at
se objekter eller modtage information, som man
normalt ikke ville få. I dag sker det typisk via din
smartphone, og du har måske prøvet det med Pokèmon Go-spillet. AR kan også bruges via en brille
med en indbygget, gennemsigtig skærm, som f.eks.
Microsoft HoloLens. Et AR-headset eller briller
bruges, mens man udfører en opgave og kan give
brugbare informationer på stedet om potentielle
problemer og løsninger.
Når vi kan berige vores fysiske verden og apparater med informationer, kan vores medarbejdere
guides til at løse mere komplekse opgaver. F.eks.
kan rengøringshjælpen gennem informationerne i
AR undersøge og reparere kaffemaskinen uden, at
man behøver at sende en ekspert ud. Vi kan altså
øge bredden af, hvad vores medarbejdere kan løse
af opgaver uden behov for oplæring eller nye kompetencer. Det løfter medarbejderens evne til at løse
mere komplekse opgaver. Hvis man kan reparere
kaffemaskinen, elevatoren eller lyset gennem informationer fra AR, er der så behov for en elektriker?

VR bruges i dag særligt i uddannelse og træning af
medarbejdere. Det kan f.eks. bruges til at simulere
uvante, farlige situationer til f.eks. sikkerhedsvagter
og træne deres evne til at reagere og navigere i særlige situationer. VR kan også bruges som oplæring
af nyansatte eller give medarbejderne et indtryk af
de mange forskelligartede opgaver i facility management, inden man starter i jobbet.
Der er også rig mulighed for anvendelse af teknologien indenfor velfærdsområdet. I hjemmeplejen kan
VR bruges til at skabe en forståelse for de ældre, f.eks.

Wearable Technologies
som f.eks. AR-briller
eller smartdevices kan
booste medarbejderens produktivitet med

8,5%
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> CASE
Danske Khora, der udvikler Virtual Reality-løsninger, har i samarbejde med demenskonsulenter, plejecentre og patients@home, udviklet VR tilpasset til brug på plejecentre. Forskning viser, at dementes
livskvalitet – og i enkelte tilfælde deres kognitive evner – kan øges, hvis de oplever virkeligheden virtuelt.
Disse løsninger kommer både som spil, hvor man træner hukommelse, men også ved at lade den ældre besøge virtuelle steder, hvor de tidligere har været. Det kan for eksempel være gader i Italien eller historiske
bygninger. VR har bevist at kunne forbedre balance, gang og neurale forbindelser. En undersøgelse viser
også at spil designet til at træne multitasking evner hos ældre, kan bringe deres præstationer til niveauet
af en 20-årig efter kun en måneds træning.
VR-Rehab har skabt en VR-rehabiliteringsplatform, der leverer genoptræningsredskaber til kommuner
og private. Platformen kan bruges til alle borgergrupper. Gennem data om patient fremgang tilpasses træningen den enkelte borger samtidig med, at fremskridt dokumenteres. Det understøtter plejerens, fysioterapeutens og kiropraktorens arbejde, der vil være fuldt opdaterede på patientens udvikling. VR-Rehab
løsningen supporterer rehabiliteringssektoren der møder stigende krav til kvalitativ træning, samtidig med
at omkostninger skal reduceres.
Remote Assist til Microsofts HoloLens giver mulighed for at anvende Augmented Reality (AR) til at hjælpe teknikere eller serviceleverandører med at få assistance fra et erfarent team af en eller flere ekspertkollegaer. Brugerens synsfelt live-streames til for eksempel et supportteam af eksperter, der kan give dem
nyttige informationer, tegne og manipulere brugerens synsfelt og vejlede i reparation af udstyret på stedet.
Chevron, en amerikansk virksomhed, der har anlæg over hele verden, har gennem Remote Assist mulighed for at placere en hvilken som ekspert på en given lokation på under 1 minut gennem visning i realtid
med Hololens. Deres teknikere kan løse problemer mere effektivt ved at arbejde sammen fra flere forskellige steder, så der kan foretages mere effektiv fejlfinding samtidig med at omkostningerne kan reduceres.

kan plejepersonalet afprøve, hvordan det er at være
en gammel mand med høreproblemer og opleve livet fra patientens perspektiv. I Rødovre Kommune
bruger man f.eks. VR til at give demente muligheden
for at genopleve situationer og steder, som deres helbred ikke tillader dem at besøge, hvilket giver dem en
større livskvalitet. I den virtuelle verden kan man di-

strahere sindet hos personer og lindre smerte, frigive
stress og stimulere hjernen. VR kan også anvendes
til genoptræning af patienter og skabe mere stimulerende træningsomgivelser, hvilket fastholder motivationen. Og når patienten træner, opsamles data, så
programmet tilpasses, hvilket giver fysioterapeuten
hurtigere indsigt i patientens tilstand.

>  VÆKSTDRIVERE
• 5G internet med plads til højere datahastighed og mindre forsinkelse
• Prisen på hardware falder drastisk. En VR-brille koster nu mindre end den nyeste iPhone på
markedet, hvilket muliggør en eksplosion i udbredelse blandt befolkningen
• Smartphones vil i de kommende år være det primære interface for AR-løsninger, hvilket driver en
hurtigere udbredelse af teknologien
• Stigende antal af ‘digitale tvillinger’ f.eks. fysiske bygninger med dertilhørende virtuelle modeller.
Disse forventes at skulle ‘leve’ i en open source Augmented Reality Cloud, der bliver hele verdens
digitale tvilling
•		 Anvendelsesmuligheder i især underholdning, video, retail, uddannelse og til militært brug, driver
udviklingn af nye løsninger og forbedring af teknologierne
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SERVICESEKTORENS
UDVIKLING

Servicesektoren er en central del i vores hverdag
og i vores velfærdssamfund. Det er en branche, der
i høj grad er baseret på mennesker, og som oftest
foregår ude hos kunden. Den teknologiske udvikling giver helt nye muligheder for at skabe værdi
og levering af serviceydelser. Vi ser allerede i dag,
hvordan vi kan automatisere en række services, og
kunder efterspørger en højere grad af digital interaktion og en større brug af data.
Da mennesker og løn fylder meget i mange servicevirksomheder, kommer vi til at se mange tiltag, der sigter mod at automatisere og spare hænder. Men vi kommer også til at se et øget fokus på
den værdiskabelse, der ligger i den menneskelige
relation. Efterhånden som maskiner vil kunne
mere og mere, vil vi skulle forholde os mere tydeligt til, hvor det giver bedst mening og værdi, at det
er et menneske, der leverer en service, og hvornår
det er en maskine eller robot, der leverer servicen.
Det vil f.eks. gælde i plejesektoren og mange vagtopgaver.
Vi kommer også til at se, at der kommer flere muligheder for at skabe unikke løsninger, der adskiller sig fra konkurrenternes. Det kan være gennem
innovativ brug af teknologi i leveringen af services
eller i brug af data til at skabe endnu mere værdi
for kunden. Endelig kommer vi til at se bedre muligheder for at skabe individualisering af services.
Vi har gennem mange år arbejdet med den industrielle logik om stordriftsfordele og standardisering som vejen til effektiv værdiskabelse. Med en
stigende grad af digitale produkter – også i servicesektoren – får virksomhederne flere muligheder
for at levere individuelle løsninger og skræddersyede services – uden at det koster ekstra.

ET KIG PÅ BRANCHEN I DAG – VÆKST OG
SOCIALT ANSVAR

Som helhed er sektoren vokset med godt 32% i
omsætning på blot fire år, og i 2017 havde sektoren en samlet omsætning på i alt 147,8 milliarder
i Danmark. Selvom branchen er vokset mere end
alle erhverv samlet under ét, udgør den danske
serviceindustri kun en lille del af den samlede danske økonomi sammenlignet med andre europæiske lande. Der er altså rig mulighed for yderligere
vækst i den samlede sektor.
Vores servicesektor i Danmark er kendetegnet
ved at tage et stort socialt ansvar for det danske
arbejdsmarked. Virksomhederne i servicesektoren fungerer som en dynamo for at skabe job til
mennesker på kanten af arbejde samt støtte integrationen af nytilkomne flygtninge på det danske
arbejdsmarked. I Danren Bogdol A/S er arbejdsstyrken firedoblet siden 2012, og af de nuværende
500 ansatte har en stor del ikke dansk som modersmål samtidig med, at virksomheden samarbejder med lokale initiativer om at hjælpe socialt
udsatte kvinder tilbage på arbejdsmarkedet.

FREMTIDENS BRANCHE – KVALITATIVE KRITERIER
OG NYE FORVENTNINGER

I servicesektoren har der været et skarpt fokus på
effektivitet og pris. Vi har f.eks. set, at næsten hvert
tredje udbud af rengøring er blevet afgjort alene på
baggrund af prisen. Det er dels et udtryk for en generel tendens omkring offentlige udbud men også
et udtryk for, at kunderne kan have svært ved at
skelne mellem de nuværende leverandørers produkter. Vi kommer i fremtiden til at se en større
efterspørgsel efter differentiering og flere kvalitative kriterier. Dette er dels drevet af, at den samme
service vil kunne leveres på flere forskellige måder
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en standardiseret service. Efterhånden som data,
automatisering og digitale services kommer til at
fylde mere, kommer der også nye aktører ind fra
mere digitale brancher. Det kan f.eks. være ITvirksomheden, der er stærk på videoovervågning
og ansigtsgenkendelse, der bevæger sig ind på
vagtområdet. Eller en stærk digital platform, der
udbyder vikarløsninger.

Når der i højere grad tænkes på kundernes behov
eller på tværs af opgaver, bliver der mulighed for at
udnytte synergieffekter, der kan give bedre løsninger. En vigtig konkurrenceparameter bliver evnen
til at løse flere problemer for sine kunder på en
effektiv måde, når man alligevel er i kontakt med
dem.

Brancheglidninger klinger oftest negativt, men det
handler i alt sin enkelthed om at løse problemer
for en bestemt målgruppe med alt, hvad der er relevant og at finde bedre måder at løse deres problemer på – i og uden for sin nuværende branche. De
generelle tendenser går derfor mod at samle flere
services fremfor at holde dem adskilt.

PRODUKTER OG SERVICE FLYDER MERE SAMMEN

Det ses både, når udbud i højere grad efterspørger
kantine, vagt og rengøring i en samlet løsning, men
også når almindelige serviceopgaver bliver kombineret med sociale og samfundsmæssige opgaver,
som f.eks. jobtræningsforløb for langtidssygemeldte som en del af rengøringsudbud i kommuner eller De Forenede Dampvaskeriers samarbejde med Bydelsmødre for at få indvandrerkvinder
i job. Det kan være drevet af teknologi, som når
kunder efterspørger leverandører, der kan håndtere data på tværs af forskellige kundebehov. Men
det kan også være helt lavpraktisk, som når postvæsnet i Finland eksperimenterer med at tilbyde
græsslåning, når de alligevel er forbi folks hjem for
at dele post ud.
efterhånden, som vi indarbejder forskellige teknologier i kerneleverancerne. Det er også drevet af, at
kunderne kommer til at efterspørge en øget sammenhæng til både egne processer og data samt til
andre leverandørers ydelser og services.
Vi kommer til at opleve et skift fra at opfylde forventninger og levere specifikt output til at skulle
overgå forventninger og opnå større resultater.
Det fremtidige servicelandskab vil være i konstant forandring for at imødekomme ændringer i
forventninger, der aktiveres og forstærkes yderligere af den teknologiske udvikling. Standarden for
serviceydelser vil blive drevet af data, så kunderne
kan få individualiserede ydelser, der passer til deres forretning.
Serviceleverandørerne vil forventes at kunne indsamle data fra sensorer og IoT effektivt. De vil
også forventes at kunne udnytte eksisterende data

og ud fra det konstant at revidere deres ydelser, så
de leverer den bedst mulige kvalitet, mest effektivt
og på det rigtige tidspunkt. Som et minimum skal
servicevirksomhederne kunne reagere på kundens
behov i realtid og give mulighed for, at kunderne
kan have større kontrol over den service, de modtager.
På den lange bane bliver forventningerne til serviceleverandørerne, at de har evnen til at forudse
kundens behov, at de er forbundet, at de tilfører
data og værdi til kunden om deres forretning, samt
at de er tilgængelige 24/7.

BRANCHEGLIDNINGER

Som for så mange andre industrier, skaber forandringerne i vores omverden også nye muligheder
samt konkurrence fra nye sider. En af den nuværende servicesektors største kompetencer er effektivt at kunne få mange mennesker til at levere
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Service er i dag et afgørende konkurrenceparameter også for traditionelle industrivirksomheder,
hvilket har medført betydelige brancheglidninger.
Produktionsvirksomheder tilbyder i højere grad
deres produkter som en service, hvilket betyder,
at f.eks. hardware-virksomheder, der producerer
sikkerheds- og overvågningsudstyr, nu også varetager servicedelen. Populært talt siger man, at
alle produkter er en service, der venter på at ske.
Så de traditionelle servicevirksomheder har både
en mulighed og trussel i, at andre virksomheder og
markeder nu i højere grad begynder at tænke i alle
produkter som en service. Der er mange virksomheder, der i højere grad søger direkte relationer til
slutkunden gennem udvikling og lancering af nye
helhedsløsninger eller abonnementsordninger.
Der vil i de kommende år opstå flere af denne type
brancheglidninger og derved nye konkurrenter ligesom, der også vil opstå nye markeder for andre
typer af opgaver.

DI ANALYSE

FREMTIDENS SERVICESEKTOR

SIDE 26

DIGITALE PLATFORME

EN NY TYPE FORRETNINGSMODEL

Platformsøkonomien vokser, og det forventes, at
de digitale platforme indenfor fem år vil stå for
mere end 30% af den globale økonomiske aktivitet. I Danmark er antallet af digitale platformsbaserede virksomheder steget fra 10 til mere end 140
på blot tre år. De digitale platforme bringer fundamentale ændringer til den måde, vores industrier
traditionelt har været organiseret.
Det påvirker alle brancher – også service.
Platformsvirksomheder er kendetegnet ved at
være bindeled eller formidler mellem to eller flere
parter – oftest forbrugere og producenter. Denne
type virksomhed skaber altså en platform, der gør
det muligt for enten andre virksomheder og privatpersoner at skabe og sælge ydelser til andre. Forbindelsen mellem parterne og oftest også betaling
sker via platformen, mens udvekslingen af ydelsen
sker direkte mellem udbyder og bruger.
For vikarbranchen kan det f.eks. være en digital
platform, der sætter virksomheden med behov for
vikar i direkte forbindelse med vikaren på samme
måde, som vi f.eks. har set det med boliger på
Airbnb. For vagtbranchen kan det være en platform centreret omkring det fysiske udstyr – video,
sensorer og droner, hvor der så kan tilkøbes personale ad hoc.

MELLEMMANDEN ERSTATTES AF
DIGITAL PLATFORM

Generelt kan man sige, at platformen erstatter
den nuværende mellemmand mellem kunden og
de konkrete mennesker eller produkter, der løser
dette behov.

Forretningsmodellen for platformsvirksomhederne er en digital platform, der i høj grad er drevet
af de teknologiske fremskridt indenfor Cloud, IoT
og algoritmer. Det åbner op for nye måder, vi kan
arbejde på, hvem vi arbejder med, hvordan de er
ansat, hvor vi møder vores kunder, men også hvordan profitten fordeles.

FORSKELLIGE PLATFORME MED
FORSKELLIGE MULIGHEDER

Platforme findes på mange niveauer, fra platformsvirksomheder, der leverer deres egne tjenester og
produkter til platforme, der muliggør, at andre
virksomheder kan skabe deres egne platformsforretninger på toppen af disse. Eksemler på dette er
AppleStore og Amazon’s AWS, der giver digitale
værktøjer, der understøtter oprettelsen af andre
platforme.
Platforme er i stigende grad blevet et kapløb om
dominans. De virksomheder, der får kontrol over
den underliggende platform, kontrollerer kunderelationen og får fuld adgang til den opsamlede
data. Det giver mulighed for at skabe nye forretningsmodeller – oftest helt uden at eje produkterne eller dertilhørende services.
De mere velkendte typer platforme er forbrugerplatformstjenester som f.eks. Hilfr og Chabber for
rengøring og servering. Disse typer platforme betegnes som arbejdsplatforme og faciliterer fysiske
og digitale opgaver med alt fra hundeluftning til
grafisk design. Opgaver, der før blev udført af virksomheder, udbydes og udføres nu som enkeltopgaver af privatpersoner på forskellige platforme. Der
findes også platforme som UpWork og Worksome,
der tilbyder højtspecialiserede ansatte til længere
og mere komplekse projekter.
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Platformsvirksomheder medfører ændringer i
måden, vi har ansatte på, og hvilke opgaver vi kan
løse – for hvem er egentlig arbejdsgiveren på tjenester som UpWork? Og hvad betyder det for vikarbureauerne, når virksomheder nu nemt selv kan
finde arbejdskraft til bogholderi, webudvikling
eller andet kontorarbejde på disse platforme? I
2017 havde cirka 100.000 danskere tjent penge via
en platform. Det er særligt unge, lavtuddannede,
ledige, danskere med anden etnisk baggrund end
dansk samt midlertidigt ansatte, der tjener penge
via arbejdsplatforme som en supplerende indtægtskilde. Men det er også en mulighed for de
nuværende virksomheder. Når vi pludselig kan få
staff-on-demand, kan den enkelte servicevirksomhed løfte større og mere forskelligartede opgaver.
Adgangen til staff-on-demand gør også, at man
ikke længere behøver mange af de faste roller i
en virksomhed som f.eks. bogholder, webudvikler eller dataekspert men i stedet kan ansætte til
specifikke opgaver, hvilket gør at vi kan udvide og
udvikle vores virksomheder i nye retninger. Platformene reducerer adgangsbarrierer, og gør det
lettere for små, fleksible leverandører at nå nye
markeder, og kunder ved at reducere faste omkostninger, der ellers traditionel ville have været et
krav for at deltage i markedet.
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IOT PLATFORME OG ØKOSYSTEMER

Teknologier som Internet of Things (IoT) er med
til at drive fremgangen i platformsforretningsmodeller. Virksomheder som ISS implementerer sensorer og IoT teknologi i over 25.000 bygninger over
hele verden. Nilfisk skaber rengøringsmaskiner,
der kommunikerer med hinanden og andre systemer i bygninger. I business-to-business forretninger er der lige nu hundredvis af IoT-platforme, der
konkurrerer om at blive den førende platform. For
at IoT platforme skal blive en succes, stiller det i
højere grad krav til, at de har et forretningsøkosystem af partnere, der er med til at forstærke deres
dataindsigter. Vi ser, at det bliver en konkurrenceparameter, at man kan indgå og bidrage til kunder
og producenters datamiljøer og derved bidrage
til det samlede økosystem. Derfor skal små såvel
som større virksomheder forstå deres forretning
i et platforms-perspektiv. Det bliver i højere grad
vigtigere at skabe en forståelse for platformsforretningsmodellen og indtage en strategisk position,
end det bliver at eje et helt økosystem.
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SERVICEVIRKSOMHEDER I EN
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>  DATAFORBUSINESS
DataForBusiness er et online værktøj, der giver inspiration og retning til brug af data. Værktøjet giver dig
mulighed for at lave en her-og-nu kortlægning over din organisation, teknologi, ressourcer, din virksomheds
muligheder og barrierer. Hvor står din virksomhed nu, og hvor skal I hen?
Værktøjet giver et branche-benchmark og skaber en såkaldt gap-analyse. Her får man et overblik over niveau,
viden på dataanvendelse og mulighed for at få inspiration, der kan skabe forandringer og vækst.
DataForBusiness er et samarbejde mellem forskere, erhvervsinteresser, herunder DI, virksomheder og certificerede rådgivere. Modellen bag værktøjet DataForBusiness er blevet til på baggrund af et større studie af
databrug i danske virksomheder, og over 100 danske virksomheder har allerede brugt værktøjet.

REJSEN MOD EN DIGITAL, DATADREVET
FORRETNING

Data handler både om at skabe bedre services til
sine kunder, det handler om helt nye services, vi
ikke kender i dag og det handler ikke mindst om
at blive mere effektive i den måde, vi leverer vores
services på.
Servicevirksomheder kan opnå store gevinster,
skabe vækst og øge kvaliteten af den service, de leverer, hvis de bruger de store mængder af data, der
er tilgængelige for dem.
De fleste virksomheder ligger inde med data på deres kunder, deres ansatte, typer af opgaver, tidsforbrug og lignende. Derudover vil det stigende antal
IoT-komponenter i vores fysiske produkter omkring os også give mulighed for nye datakilder. Det
kan f.eks. komme fra chips i de ansattes arbejdstøj,
data fra den ældres fitness-ur eller et mødelokale,
der kan registrere behovet for rengøring alt efter,
om det har været i brug. Når man kombinerer disse
typer data, vil det lægge bund for nye datadrevne
forretningsmodeller for servicevirksomhederne.
Jo mere vi ved, dets bedre service kan der leveres.

ADGANG TIL DATA BLIVER AFGØRENDE

For at kunne tilbyde datadrevne servicemodeller, kræves det, at serviceudbyderne får adgang til
den nødvendige data. Noget data kan være svært
at tilgå på grund af lovgivning som f.eks. GDPRreglerne. Det gælder f.eks. helbredsdata. Andet
data kræver, at producenterne af de smarte komponenter åbner op og giver adgang. Data bliver
mere værdifuldt. Derfor kan det også forventes,
at komponentproducenterne vil gøre brug af deres indgående kendskab til egne produkter og an-

vendelsen af dem til selv at levere serviceydelser
omkring deres produkter. Vi kommer også til at se
en stigning i antallet af virksomheder, der vil opbygge store databaser for transaktioner og kundeaktiviteter indenfor specifikke brancher. Populært
sagt ‘Google-ficerer’ disse virksomheder sig til at
levere data-as-a-service, hvilket skaber nye forretningsmodeller og indtægtskilder. Omvendt giver
det også mindre virksomheder muligheder for at
tilkøbe sig adgang til data, der ellers ikke er tilgængelig for dem.

NYE ROLLER FOR SERVICEVIRKSOMHEDERNE

Servicevirksomheder der ikke har komponenter
med IoT eller store mængder af data fra kundetransaktion, vil skulle overveje, om de skal sikre
sig adgang til disse data for bedre at kunne forstå
deres kunder, markedet og skabe nye typer af løsninger.
For hvad bliver rollen for servicevirksomheder
uden adgang til data – bliver man som serviceleverandør ‘arme og ben’, hvor producenterne ejer
data, der ageres ud fra? Hvad betyder det for forudsigelighed, planlægning af ressourcer og ens marginer? Skal man som serviceleverandør selv gøre
brug af smarte støvsugere og have adgang til data
fra bygninger, så man derigennem får bedre råderum over ens rolle og måske selv kan bidrage med
data til bygningernes økosystem? Kommer kunden eller privatpersonen i stedet til at eje alt data,
så Fru Jensen bestemmer, hvem der får adgang? Og
hvordan agerer man som serviceudbyder, når man
ikke får samme indsigt til behovet hos den pågældende ældre, vil vi så i stadigt stigende grad levere
standardiserede ydelser?

Prøv det på: www.dataforbusiness.org

KOM I GANG MED AUTOMATISERING
OG BRUGEN AF DATA

Historien om automatisering og brug af data er
konstant i udvikling. Fra at starte med støtte til
intern beslutningstagning, automatisering af arbejdsopgaver til løbende underretning og nye informationsprodukter til en fuldt automatiseret
datadrevet forretning med en CDO – Chief Data
Officer.

Begreberne automatisering og kunstig intelligens
bruges oftest i flæng, men der er en klar forskel på
de to – både i kompleksiteten af opgaver de løser,
og i virksomheders modenhed til at arbejde med
dem. Automatisering er i sin enkelthed at benytte
hardware eller software til at gøre ting automatiske
uden behov for menneskelig interaktion. Kunstig
intelligens er derimod at gøre maskiner intelligente nok til at kunne simulere eller overgå menneskelig adfærd og intelligens. Nedenfor gives et
bud på starten på automatiseringsrejsen for virksomheder.
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AUTOMATISERINGSREJSEN

Niveau 0
Ingen data eller
automatisering

Niveau 1
Ad hoc og
eksperimentere

Niveau 2
Systematisk
automatisering

Niveau 3
Intelligent
workflow

AUTOMATISERINGSREJSEN
NIVEAU 0: INGEN DATA ELLER AUTOMATISERING

NIVEAU 2: SYSTEMATISK AUTOMATISERING

Robotterne kommer ikke for at stjæle dit job, de
kommer for at hjælpe ved at gøre arbejdet lettere
og mere effektivt, så din forretning og ansatte kan
fokusere på værdiskabende opgaver. I første omgang vil der kunne gøres meget med allerede udviklet software. Hvis din virksomhed udfører gentagende opgaver manuelt, er der et stort potentiale
for at spare tid for de ansatte.

Det næste niveau udbygger proces-automatisering
med kunstig intelligens som f.eks. natural language processing, der gør det muligt for robotterne at genkende mønstre i ustruktureret data som
f.eks. mails. Ved at tilføre intelligens og forståelse
til robotterne, kan systemet selv forstå at afsøge,
prioritere og respondere ud fra givne svarmuligheder. Det gøres f.eks. i kunderettede løsninger som
chatbots, der kan klare kommunikation med kunderne.

NIVEAU 1: AD HOC OG EKSPERIMENTERE

Den egentlige automatiseringsrejse starter oftest
med at fokusere på, hvordan vi kan forbedre, hvad
vi gør i dag, for at blive mere effektive og produktive. Der eksperimenteres med automatisering af
gentagne opgaver gennem Robotics Process Automation (RPA) på et case-by-case plan. Automatisering er procesdrevet og fokuserer på at afhjælpe
manuelle processer. Det kan f.eks. være gennem
simple koder, der automatiserer flytning af data
mellem systemer til afrapportering eller planlægning af vagtskemaer.

NIVEAU 3: INTELLIGENT WORKFLOW

På niveau 3 sker en større involvering af maskinlæring og kunstig intelligens til at løse mere komplekse opgaver. Automatisering bliver sammenkoblede, intelligente maskiner, der kan samle
f.eks. IoT-data og lære af de tilsluttede enheder og
træffe selvstændige beslutninger til at forbedre deres drift. Det kan f.eks. være effektivisering af vaskerier, hvor robotterne selv regulerer vasketid ud
fra, hvor beskidt tøjet er. På dette niveau taler man
om NextGen-automatisering i form af selv-healende IT-systemer, rådgivende robotter og end-to-end
automatisering på tværs af forretningen.
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BEHOV FOR NYE
KOMPETENCER

MANGEL PÅ HÆNDER STILLER KRAV TIL ALLE
DELE AF SERVICEVIRKSOMHEDEN

Efterhånden som teknologi og digitalisering fylder
mere i vores dagligdag og arbejde, kommer der nye
krav til vores medarbejdere, ledelse, vores processer og forretningsstrategi. De virksomheder, der
ønsker at realisere potentialet fra digitalisering,
automatisering eller kunstig intelligens, er nødt til
at investere i de rigtige mennesker og processer til
at opfange det.
I servicesektoren står man overfor stor mangel på
arbejdskraft. Danmarks voksende økonomi og
faldende ledighed presser i stigende grad servicebranchens mulighed for at rekruttere nye medarbejdere. De seneste tal fra marts 2018 viser, at flere
virksomheder melder om mangel på arbejdskraft,
og at 16 procent af virksomhederne i servicebranchen må begrænse deres produktion på grund af
mangel på arbejdskraft. I tillæg til den faldende
ledighed, har lønniveauet også taget et hop opad.
Prisen på hænder går derfor op, og det kan blive
sværere at rekruttere. Derfor er det i endnu højere
grad vigtigt, at man formår at bruge teknologien og
dens muligheder til at sikre, at den eksisterende
arbejdskraft anvendes bedst muligt, der hvor det
giver mest værdi.

EFFEKTIVISERING OG OPTIMERING AF INTERNE
FORRETNINGSPROCESSER

Standardisering, optimering og effektivisering af
interne arbejdsgange og processer bliver vigtigere
for at kunne udnytte automatiseringsværktøjer.
Det kræver et skarpt fokus og kompetencer indenfor processer. Brug af data til at analysere og skabe
indsigt er nødvendig for at træffe de rigtige beslutninger uden af sakke bagud i konkurrencen eller
stå uden hænder til at løse opgaver. Ved at fokusere
på interne forretningsprocesser og derigennem ef-
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FORRETNINGSSTRATEGI OG RELATION TIL
OMVERDENEN

I omstillingen til det digitale bliver der i højere grad
stillet krav til, at virksomheden foretager sig strategiske valg. Udviklingsarbejdet i servicevirksomheder er oftest kendetegnet ved at foregå i alle dele
af værdikæden og i tæt samarbejde med kunden.
Kun i et fåtal af virksomhederne i servicesektoren
er der bestemte metoder og planer for udvikling.
For at skabe en konkurrencemæssig fordel, skal
disse aktiviteter gennemsyre forretningen og sættes i centrum for forretningsmodellen.
fektivisere og minimere tid brugt på administrative opgaver, kan det sikres, at de rigtige mennesker,
med de rigtige kompetencer er på arbejde på de
rigtige tidspunkter.

NYE KRAV TIL LEDEREN

Lederne i servicevirksomhederne står også overfor
en række nye krav. Det bliver deres ansvar at løfte
den teknologiske indsats ind i virksomhederne.
Mange medarbejdere bryder sig ikke særligt om
store forandringer, eller at der stilles nye krav til
dem. Det betyder, at der også foreligger en stor opgave for lederen i at klæde sine medarbejdere på til
den nye verden, både igennem træning af eksisterende ansatte men også ved at sikre, at virksomheden får adgang til nye kompetencer.
Lederne skal f.eks. ansætte nye profiler – det kan
f.eks. være akademikere – til at kunne løfte de nye
typer opgaver. En ny undersøgelse viser, at små og
mellemstore virksomheder vokser mere og har en
gennemsnitlig værditilvækst på 41 procent, hvis de
ansætter en akademiker.

MEDARBEJDEREN

I takt med at vores værktøjer som støvsugere, sikkerhedsudstyr og afrapporteringsværktøjer i højere grad bliver digitaliseret, vil der være et større
krav til teknologisk flair hos vores ansatte. Medarbejderne skal fremadrettet have IT-færdigheder,
der gør, at de f.eks. kan navigere i forskellige brugerflader. I Facility Management kan man forestille sig, at medarbejderne skal være komfortable
med at løse opgaver udenfor deres ansættelsesområde, når man f.eks. gør brug af Augmented Reality
(AR). De eksisterende medarbejdere skal trænes i,
at teknologi bliver en fast del af deres arbejdsgange.
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Derudover stilles der krav til, at virksomhederne
indgår i større fællesskaber, åbner sig op til omverdenen og følger de generelle tendenser i serviceindustrien. Samarbejdet mellem Berendsen
og Washa omkring nye måder at købe vaskeservice for private og virksomheder er et godt
eksempel på samarbejde indenfor industrien.
Der er behov for en fremadsynet forretning med
overskud til at eksperimentere i det små for at
høste store fordele på sigt.
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STRATEGISKE OVERVEJELSER

Du har nu læst om de nye teknologier, og hvad det
betyder for servicesektoren som helhed. Men hvad
betyder det for din forretning og de serviceydelser,
som du leverer? Hvilke strategiske overvejelser
skal du gøre dig? Hvilke spørgsmål skal du stille
dig selv? Afslutningsvis gives her svar på tre klassiske spørgsmål omkring nye teknologier og digitalisering samt et bud på fire strategiske positioner,
som du kan bruge som retningsgivere for dit fremtidige strategiske arbejde.

HVORDAN KOMMER JEG I GANG MED DE NYE
TEKNOLOGIER?

Hovedvægten af serviceydelser leveres gennem
mennesker, derfor er det måske ikke altid lige til at
se, hvor nye teknologier kan give værdi og i højere
grad, hvilken teknologi man skal starte med. Før
du kaster dig ud i alle teknologier på én gang, er
det selvsagt nødvendigt at overveje, hvor det giver
mening, og hvilket formål det skal have.
Teknologier kan som beskrevet tjene mange formål. Vurderer I, at det primære potentiale ligger i
at effektivisere de interne processer, eller ligger det
i at skabe nye services, der bringer jer tættere på
jeres kunders behov, eller kan I styrke jeres indtjening ved at kunne forudse behov og belastning
bedre?
Det kommer altså an på jeres forretningsmodel, og
hvordan I ønsker den skal se ud i fremtiden – og
hermed også ambitioner. Vil du f.eks. sælge services til timepris, fastpris eller som abonnement?
Skal din virksomhed være den førende og gå i
fronten med nye teknologier, eller vil du i højere
grad lære fra andre serviceudbyderes erfaringer og
finde inspiration i andre brancher?
Når man har haft denne diskussion, er der nogle
helt overordnede gode råd til at komme i gang:

•

Start i det små med mindre afgrænsede
projekter, der giver et indblik i den valgte
teknologi og anvendelsesmulighederne

•

Søg inspiration hos andre i branchen eller
i lignende brancher

•

Få eventuelt hjælp til at afdække, hvor det
største potentiale kan være for netop din
virksomhed

•

Og endelig – kom i gang!

42% af DI Service medlemmer oplever, at mangel
på tid er en af de største barrierer for at arbejde
med teknologi, men at komme i gang med de nye
teknologier kræver ikke nødvendigvis store ITprogrammer. Det kan starte med mindre projekter, hvor man får lov til at eksperimentere med den
værdi, teknologi kan give ens forretning.

HVORDAN SIKRER JEG DE RIGTIGE KOMPETENCER
TIL AT BLIVE SUCCESFULD I DEN FREMTID, I
BESKRIVER?

At have medarbejdere med de rigtige kompetencer bliver afgørende for servicevirksomhederne i
fremtiden. Det gælder både de ansatte, der direkte
skal sørge for, at vores kunder får den bedste serviceoplevelse, men også på kontoret og gennem de
kompetencer, der skal være med til at løfte virksomheden ind i den teknologiske fremtid. Knap
45% af DI Service medlemmer mener, at de største
barrierer for at arbejde med teknologi, er mangel
på medarbejdere med de rette kompetencer. Hvilken type medarbejdere får du brug for – akademikere, ingeniører eller softwareudviklere?
De rigtige kompetencer kommer i fremtiden ikke
kun til at være ansat af din virksomhed. Du skal i
højere grad til at se din virksomhed i relation til et
større økosystem af kunder, leverandører og partnere. Spørg dig selv, hvem I skal lege med om 5 år.
Og – hvordan kan I teame op med partnere, som
I kan udvikle løsninger med og dele ansatte med?
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HVORDAN KOMMER JEG I GANG MED AT BRUGE
DATA TIL AT EFFEKTIVISERE (OGSÅ OVERFOR
MINE KUNDER)?

Differentiering kommer til at gå fra omkostningsoptimering til at skabe værdi omkring data og
forståelse for kundernes behov. På rejsen mod en
mere datadrevet forretningsmodel, er det væsentligt at spørge; Hvilken type data har jeg tilgængelig? Hvad har jeg af information fra mine kunder
og ansatte? Hvilken data har jeg omkring vores
opgaveløsning, f.eks. tid og kompleksitet? Kan jeg
bruge data fra internettet eller andre dataøkosystemer?
Når de eksisterende datakilder er blevet klarlagt,
kan man begynde at beskrive formålet med at arbejde med data. Vil du f.eks. spare tid og ressourcer? Vil du bruge din eksisterende data i samspil
med ny data til at finde på nye services eller indtægtskilder?
Det næste bliver at finde de rette kompetencer til
at udvikle din forretnings brug af data. Disse kompetencer kan enten hyres som fastansættelser, ved
brug af freelancere til de specifikke opgaver eller
ved at finde leverandører til at udvikle løsningerne. Der findes en række udbydere af alt fra standardiserede løsninger til komplekse datamodeller.
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Start med små afgrænsede opgaver og fokusér på
de aspekter, der kan understøtte forretningen til at
skabe mere værdi og bedre resultater. Det handler
om at eksperimentere og turde kaste sig ud i det.
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Effektiv leverandør

Platformsejer

HVORDAN FÅR MAN SUCCES I FREMTIDEN?

De fem teknologier beskrevet i denne rapport
kommer til at ændre servicelandskabet, og vi kan
forvente, at der kommer nye krav fra vores kunder,
der i højere grad ønsker differentierede og individualiserede ydelser. Det er svært at være den bedste til alting. Derfor vil vi også se en øget specialisering af virksomhederne i servicesektoren.

Succes i
fremtiden

Det er vores overbevisning, at der vil være fire parametre, der i særlig grad bestemmer virksomheders relevans og styrke i fremtiden. De fire parametre kan ses som inspiration til måder at tænke
på for den strategiske udvikling i de enkelte virksomheder.

Teknologiekspert

Samfundsansvarlig

Teknologiekspert

Effektiv leverandør
Én ting, som vi med sikkerhed ved, er, at der
også indenfor servicesektoren vil være en efterspørgsel på leverandører, der kan levere en
effektiv, standardiseret service til den rette pris.
De virksomheder, der formår at bruge de teknologiske muligheder til effektivisering, standardisering og automatisering, vil stå rigtig godt. Det
kan f.eks. være servicevirksomheder, der løser
standardopgaver ud fra deres indsigt og forståelse for den generelle kundes krav.
Der differentieres på pris og hastighed, hvilket
især gør sig relevant i udbud og i rollen som underleverandør. Det stiller krav til, at servicevirksomhederne finder løsninger, der understøtter
og automatiserer deres interne forretningsprocesser såvel som de kunderettede aktiviteter.

De nye teknologier og løsninger skaber muligheder for at differentiere sin forretning og sine serviceydelser på baggrund af ens tekniske kompetencer. Vi forventer at se virksomheder, der i høj
grad differentierer sig på at være først med den
nyeste teknologi, eller virksomheder der vil satse på at blive eksperter i specifikke teknologier.
Det kan f.eks. være at tilbyde droner i vagt- og
sikkerhedsbranchen eller avanceret velfærdsteknologi i plejesektoren. Teknologieksperterne
kan bruge deres indgående kendskab til sektoren til at tage en specialistrolle.
Det kan være at rådgive kunder og andre leverandører om de nyeste teknologier eller skabe
højt specialiserede løsninger indenfor en given
teknologi. Servicevirksomheder, der satser på
en specialistrolle indenfor en eller flere teknologier, vil kunne opleve nye forretningsmuligheder
også på et globalt markeder med lille eller ingen
konkurrence.

Platformsejer

Samfundsansvarlig

Efterspørgslen efter aktører, der kan skabe enkelthed og gennemsigtighed for kunderne, vil
stige. Kunderne kommer i stigende grad til at
efterspørge løsninger, der er forudsigelige og
lette for dem at bruge, som vi har set fra andre
brancher med f.eks. BilligVVS.dk og Momondo.

Vi kommer til at se en øget efterspørgsel efter
leverandører, der både er dygtige og effektive,
men også leverer en markant indsats til vores
samfund. Der vil blive plads til virksomheder,
som adskiller sig på at underbygge vores velfærdssamfund og arbejdsmarked ved at kombinere serviceløsninger med socialt ansvar. Det
kan f.eks. være at få personer udenfor arbejdsmarkedet aktiveret.

Platforme, der på den ene side samler arbejdskraft og på den anden side opgaveløsning, vil
også blive en del af servicesektoren. Erfaringerne er, at dem, der er tættest på kunderne
på disse platforme, tjener bedst. Dem, der er
længere fra kunden og ender som leverandør,
kommer i højere grad til at konkurrere på pris.
At blive platformsejer kræver investeringer i
den teknologiske løsning, en skarp forståelse
for kundernes behov, samt at der oparbejdes
stærke netværk af ressourcer og leverandører.

Det stigende fokus på klimaet vil også give mulighed for, at virksomhederne i servicesektoren
kan differentiere sig med bæredygtige og miljøvenlige løsninger i f.eks. rengøring og på vaskerierne. De virksomheder, der tager et socialt
eller grønt ansvar, kan indtage en specialistrolle
og samtidig positionere sig som et positivt bidrag til deres kunders forretningsmodeller.
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DI Service
DI Service er branchefællesskabet for DI-virksomheder og foreninger, der beskæftiger sig med operationel service på
Business-to-Business- og Business-to-Government-markederne. DI Service omfatter ligeledes andre virksomheder, hvor
serviceydelser indgår som en væsentlig aktivitet. Det kan f. eks. være fremstillingsvirksomheder, der tilbyder installation,
vedligehold eller andre services knyttet til deres produkter.
De fire foreninger i branchefællesskabet er henholdsvis; Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA), VikarBranchen,
Vagt- & Sikkerhedsindustrien (VSI) og Brancheforeningen for Vask- og Tekstiludlejning (BVT). I tillæg til de fire foreninger har DI Service samlet sundheds- og velfærdsleverandørerne i en sektion – Dansk Sundhed og Velfærd (DSV) – der her
varetager medlemmernes erhvervspolitiske og forretningsmæssige interesser.
DI Service varetager servicevirksomhedernes interesser og arbejder for at styrke de politisk bestemte rammer for branchen. Også indadtil over for DI’s øvrige medlemskreds styrker branchefællesskabet relationerne mellem servicevirksomhederne, deres leverandører og kunder.
DI Service hjælper desuden medlemsvirksomheder med konkrete problemstillinger samt fremmer medlemmernes interesser og faglighed gennem deltagelse i netværk, erfagrupper, workshops og udvalg.

Se mere på service.di.dk

