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”Hvis ikke vi formår at flytte den 

offentlige sektor og erhvervslivet videre 

ind i den digitale fremtid, får vi markant 

sværere ved at konkurrere og løse 

fremtidens udfordringer. Vi risikerer 

således at stille os selv ugunstigt i 

forhold til sammenlignelige lande og 

mindske grundlaget for fremtidig vækst 

og velfærd.”

Digitaliseringspartnerskabet 2021



3© PA Knowledge Limited  |  Confidential between PA and Rejsekortet & Rejseplanen A/S 

Indledning

“Hvis vi markant øger de 

investeringer i mere digital 

velfærd, som alligevel før 

eller siden bliver 

nødvendige, vil vi skabe de 

bedste forudsætninger for 

vores fremtidige 

velfærdssamfund, og 

samtidig hjælper vi danske 

virksomheder med at 

forblive attraktive i et 

stadigt mere globalt 

marked.”

André Rogazcewski, CEO, 

Netcompany
Det er opfattelsen blandt nøgleaktører i dansk digital velfærd, 
at der ikke gøres nok for at fremme denne position og dermed 
for at høste de gevinster, som denne styrkeposition kunne give 
Danmark.

Danmark er global frontløber, når det gælder brugen af 
digitalisering og teknologi til at løfte den offentlige sektor og 
de offentlige opgaver. 

Offentlig digitalisering og digital velfærd er ikke kun definerede 
for den offentlige sektor i Danmark, men er også en 
erhvervsmæssig styrkeposition for Danmark, hvor der globalt 
forventes en stærk vækst (Gartner, 2021)

”Danmark har 

den mest 

digitaliseret 

offentlig sektor 

blandt 193 

målte lande” 

(FN, 2020)

"Danmark er 

det mest 

digitaliserede 

land i Europa 

(DESI, 2021)

Offentlig digitalisering er både i Danmark og globalt et område 
i stærk vækst (Computerworld, 2020; Gartner, 2021)
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2. Formål 

Digital velfærd og govtech skal her forstås som: 

Digitale og teknologiske løsninger, der løfter og 

nytænker de offentlige opgaver og services til gavn for 

hele samfundet og åbner vækst- og eksportmuligheder 

for involverede iværksættere og virksomheder. 

DI ser behov for et fundament for at udvikle konkrete 

initiativer, der skal sikre, at Danmark fastholder sin position 

som globalt foregangsland for udviklingen af fremtidens 

digitale velfærdsløsninger med optimale forhold for digital 

nytænkning af det offentlige i tæt samspil med leverandører og 

innovations- og techmiljøer og på en måde, som sikrer 

synergier og forankringspunkter i hele landet. 

PA har på den baggrund gennemført en foranalyse, der 

indeholder en overordnet kortlægning af økosystemet for 

digital velfærd i Danmark, afdækker overordnede styrker og 

udfordringer, samt tydeliggør eksisterende barrierer for at 

private udviklere kan bringe innovation i den offentlige sektor.

De primære aktører vi forholder os til i denne rapport er som 

nævnt de danske tech-leverandører og den digitale branche, 

der bidrager til digital velfærd. PA har imidlertid afdækket at 

der i økosystemet for digital velfærd ikke er enighed om, 

hvordan digital velfærd og govtech defineres, eller hvordan 

man kan kategorisere velfærdsteknologiske virksomheder. 
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2. Offentlig digitalisering – et område i vækst 

Globalt er den offentlige sektors it-forbrug 
stigende og er i 2021 estimeret til 480 
milliarder dollars, hvilket er en stigning på 
cirka 10% fra 2019 Forbruget forventes at 
stige med yderligere 6,5% til over 557 
milliarder dollars i 2022 (Gartner, 2021) 
(Computerworld, 2020), (Statista, 2021). 
På europæisk plan estimeres den 
offentlige sektors indkøb af it i 2021 til 
116 milliarder Euro (www.public.io, 2021). 

Også det danske marked for digital velfærd er stort og 

stigende. Den offentlige sektor i Danmarks it-indkøb er 

steget fra 13,4 milliarder kroner i 2016 til 15,7 milliarder 

kroner i 2019 svarende til en stigning på 2,4 milliarder 

kroner eller knapt 20% (Computerworld, 2020). 

Den danske digitale branche står stærkt 
målt på vækst. Værdien af danske tech-
virksomheder er således næsten firdoblet 
de seneste fem år – fra 12 milliarder euro 
i 2015 til over 45 milliarder euro i 2020 
(Erhvervsministeriet, 2021). Den salmede 
it-branche har omsætning på 250 mia. kr. 
og op mod 100.000 ansatte (ITB, 2021)

Global 
(Ex 
EU)  
76%

EU 
24%

IT køb i mia. euro 

Global (Ex EU) EU
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3. Metode

• Opbygningen af stærke økosystemer er generelt betinget af tilstedeværelsen af fem nøglefaktorer: talent, kapital, efterspørgsel, politikker og 

rammer samt samspil og synergi.  Analysen tager derfor afsæt i en vurdering af disse faktorer  ift. økosystemet omkring dansk digital velfærd.

• Analysen kortlægger overordnet de aktører, der er centrale for landskabet omkring dansk digital velfærd, afdækker, hvordan de bidrager til 

udviklingen af digital velfærd, samt hvilke styrker, udfordringer og ønsker de henholdsvis ser og har til det fremtidige danske økosystem for 

digital velfærd. 

Foranalysen er baseret på 15 interviews med nøglepersoner fra 

økosystemet omkring dansk digital velfærd samt desk research af relevant 

litteratur og analyser på området. Analysens findings er underbygges og 

perspektivteres af relevante nationale og internationale cases.

Globale cases Desk research Interviews
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4.1 Nye digitale trends 

Digital velfærd er et område i bevægelse, hvor der bl.a. 

ses følgende tendenser:

Vi ser en stor konkurrencemæssig fordel i, at der skabes rammer og 
mekanismer, hvor de store veletablerede og de små tech-startups 
målrettet bringes sammen, og hvor vi kommer tæt på 
innovationsmiljøerne. Det vil være med til at accelerere vores 
vidensudvikling. Omvendt har vi mulighed for at afkorte de små 
virksomheders vej til markedet
Flemming B. Thomsen, Group SVP, Systematic

Et leverandørmarked i udvikling

Ny teknologisk udvikling 

Ansvarlig og etisk anvendelse af software, 

teknologi og data 

Øget effektivitet, lavere omkostninger og bedre velfærd 

Stigende forventninger fra borgere og 

virksomheder 

Fjernarbejde og fleksibilitet på arbejdsmarkedet
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4.2 Kortlægning af det danske økosystem for digital velfærd   

• Økosystemet omkring digital velfærd består af en lang række 

aktører: offentlige myndigheder - kommuner, regioner og stat -

private virksomheder, investorer mv. Desuden løser forskellige 

facilitatorer specifikke opgaver og samarbejder på området. 

• Der er en lang række initiativer og organisationer, som arbejder 

enten direkte eller indirekte med digital velfærd i Danmark. Men 

der er ikke initiativer, der arbejder med en eksplicit agenda om 

at styrke og fremtidssikre dansk digital velfærd generelt. 

Tilsvarende er der heller ikke en samlet national retning eller 

samlingspunkt, som de forskellige aktører kan agere indenfor.

• Adgangen til talent, kapital, efterspørgsel, politiske rammevilkår 

er grundlæggende byggesten for et stærkt økosystem og disse 

elementer er til stede, men kan på forskellige områder styrkes. 

Det gælder bl.a. efterspørgslen efter innovative løsninger og 

adgangen til dedikeret finansiering. Samtidig savnes der en 

højere grad af sammenhængskraft og synergi i økosystemet 

omkring digital velfærd. *Model der femstiller den danske digitale velfærdssystem er 

udarbejdet på baggrund af PA indsigter
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4.3 Styrker og udfordringer i det danske økosystem   

Styrker 

Danmark er meget digitalt modent

• Lang tradition for offentlig digitalisering

• Internationalt førende i digital velfærd 

• Højt uddannelsesniveau og stærkt innovationsmiljø

• Stærke forskningsmiljøer

• Adgang til kapital i udvalgte sektorer

“Velfærdssamfundets udfordringer kalder på øgede 

investeringer i digital velfærd og nye modeller for offentlig-

privat samarbejde. Fx kunne arbejdsmarkedspensionsmodellen 

udbredes til velfærdsområdet.”

Torben Möger Pedersen, adm. direktør, PensionDanmark

”Det offentlige kommer i fremtiden til at lede med lys og lygte 

efter digitale velfærdsløsninger, som er ressourcebesparende. 

Her mangler vi gode greb i form af fx nye indkøbspraksisser og 

innovative samarbejder.”

Mette Lindstrøm Lage, vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen

Udfordringer

Det danske økosystem omkring digital velfærd står spredt uden samlet retning 
og ambition

• Digital velfærd ses ikke en dansk styrkeposition 

• Kultur og indkøbspraksis vanskeliggør innovative indkøb og samarbejder 

• Omfattende teknologisk gæld i den offentlige sektor

• Stor talentmangel i tech-branchen generelt

• Mangel på dedikeret finansiering som fx til den grønne omstilling 
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4.4 Internationale cases – learnings

I analysen undersøges 3 udvalgte cases mhp læring fra udlandet af 
relevans for Danmark. Der er desuden 6 mini-cases. Casene er 
udvalgt med henblik på at belyse den udbredt succes af initiativer, 
som ville være delvis eller direkte overførebare til Danmark. 

GovTech

Catalyst Fund 
Det Nasionale

velferdsteknologiprogram
Digitale-

Versorgung-Gesetz

HOVEDCASES 

Tech 
Nation 

Startup in 
Residence

GovTech Lab 
Lithuania

GovTech 
Polska

GovTech 
Campus 

Deutschland

SAFE
EU 

MINI-CASES 

Læringer fra international cases:  

En national retning, et stærkt samarbejde mellem den offentlige og 
private sektor samt bedre adgang til kapital og investeringer er 

effektive løftestænger til at styrke den digitale omstilling, skabe et 
stærkt innovationsmiljø omkring den offentlige sektor og et stærkt og 

pluralistisk digitalt marked. Casene viser, at en sammenhængende 
national strategsk retning, tæt offentlig-privat samarbejde og 

finansiering aktivt forfølges i vores nabolande, og også lande, som har 
et svagere digitalt afsæt end Danmark

”Danmark har i den grad sovet i timen og er faldet bagud i forhold til 
resten af EU at skabe et fundament for at udvikle digital velfærd”

CEO – dansk tech-unicorn
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…Og peger på følgende initiativområder:

5. Analysekonklusion 

Analysen har afdækket følgende hovedkonklusioner: 

                                     

                         

                                              

                                                                     
                 

                              

                                                    

          
                          
                          
                           
                               

“Der er slet og ret behov for, at den offentlige sektor bliver dygtigere til at 
efterspørge, når den efterspørger innovative løsninger fra den private 
sektor.”

Pia Gjellerup, direktør, CO-PI

”Som offentlig topleder er du nødt til at have digital forståelse og 

forestillingsevne, og du er nødt til at kunne opbygge og lede den organisation, 

der kan skabe digital succes og samarbejde med den private sektor.”

Lone Saaby, direktør, Sikkerhedsstyrelsen

Lone Saaby: “
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6.1 Initiativområde 1 - klar national ambition for dansk digital velfærd 

Udfordring

• En samlet national retning for Danmarks ambition som 

førende nation for digital velfærd vil skabe retning og ramme 

for den nuværende situation med mange spredte aktører og 

initiativer. 

• Dette kan bidrage til en innovativ og robust offentlig sektor, 

der løser opgaver og udfordringer effektivt, frigøre 

arbejdskraft til de opgaver, hvor der er brug for ressourcer, 

bidrage til vækst og øge eksporten af dansk digital velfærd. 

Formulering af en national retning og ramme for udvikling af 

digital velfærd som en særskilt dansk styrkeposition. 

Omfattende kortlægning af det samlede økosystem for 

digital velfærd i Danmark. 

Etablering af et samlingspunkt for aktører inden for 

digital velfærd, fx et center for digital velfærd 

Etablering af en platform for udvikling af innovative digitale 

løsninger, der således kunne bidrage til at reducere de 

enkelte myndigheds risici ved at interagere med nye 

virksomhedstyper og nye teknologier. 

Forslag
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6.2 Initiativområde 2 - udvikling af den offentlig sektors forudsætninger 

for at adoptere ny teknologi

Udfordring

• Den offentlige sektor spiller central rolle på markedet for 
digitale løsninger og har afgørende betydning for 
innovationskraften i Danmark.  

• Det er behov for, at der målrettet arbejdes med at nedbryde 
barriererne for innovation i den offentlige sektor og at der 
tages konkrete initiativer til at styrke samspillet mellem den 
offentlige sektor og den digitale branche.

• Udfordringerne handler for det første om kultur, kompetencer 
og organisering i den offentlige sektor, for det andet om 
interaktionen med markedet og kendskab til marked og 
løsninger og det gælder både når det handler om samarbejde 
og om indkøb, for det tredje om nuværende systemer, 
teknologier og arkitektur og endelig handler det om de 
bevillingsmæssige rammer for innovation i den offentlige 
sektor. 

Identifikation af initiativer til udvikling af fremtidens 
digitale offentlige organisation og den digitale 
embedsmand

Formulering af samlet strategi for håndtering af teknisk 
gæld i den offentlige sektor samt tilvejebringelse af 
finansiering

Formulering af handlingsplan til styrket interaktion 
med innovations- og vidensmiljøer om løsning af 
kerneudfordringer i den offentlige sektor. 

Etablering af flere offentlig–private partnerskaber om 
løsning af velfærdssamfundets udfordringer gennem 
innovative teknologiske løsninger  

Forslag
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6.3 Initiativområde 3 - Øget finansiering til innovativ digital velfærd

Udfordring

• Danmark står på en del viden og en lang række succeser vedr. 

offentlig digitalisering, og der er et bredt ønske om at udbygge 

den position. Der er derfor behov for målrettede tiltag for at 

gribe det an, så der igangsætte målrettede initiativer. I en lang 

række lande omkring os er der større økonomisk og politisk 

fokus på at give den digitale velfærd et løft på nationalt plan. 

Det bør økosystemet for digital velfærd i Danmark lade sig 

inspirere af.

• Der er behov for at tilvejebringe øgede investeringer og den 

kapital, der er nødvendig for markant at løfte den teknologiske 

innovationshøjde, så Danmark fortsat kan følge med i den 

internationale udvikling af digital velfærd og løfte de store 

udfordringer, der ligger foran.

Tilvejebringelse af dedikeret finansiering af en styrket 

efterspørgsel efter innovativ teknologi hos de enkelte 

myndigheder samt dedikeret finansiering af håndtering af 

den tekniske gæld i den offentlige sektor. 

Etablering af en digital velfærdsfond efter samme 

model som fondene på det grønne område

Afklaring af alternative finansieringsveje – fx finansiering via 

arbejdsmarkedspensionsmodellen eller fonde efter samme 

model som de eksisterende investeringsfonde på det sociale 

område, hvor sociale investering går hånd i hånd med 

finansielle afkast 

Forslag
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6.4 Initiativområde 4 - stærkere international branding af dansk digital 

velfærd og målrettede eksportfremstød 

Udfordring

• Danmarks internationale førerpostion inden for digital velfærd 

bør mere aktivt benyttes som løftestang til at eksportere flere 

digitale velfærdsløsninger samt tiltrække de stærkeste talenter 

fra udlandet i en tid, hvor der mangler arbejdskraft i tech-

branchen og dermed inden for digital velfærd. 

• Der er derfor behov for markant stærkere branding af 

Danmark internationalt som en førende digital velfærdsnation 

samt målrettede eksportfremstød. 

Formulering af strategi for positionering af Danmark som en 

internationalt fremtrædende digital velfærdsnation, der er 

globalt laboratorium for udviklingen af fremtidens innovative 

løsninger for digital velfærd. 

Udvikling af strategi for at imødekomme specifikke 

lande og sektorer, herunder fx tredjeverdenslande, der 

ønsker bistand til eGov-udvikling

Udvikling af koncepter, hvor den offentlige sektor aktivt 

bidrager til branding og eksportfremme af digital velfærd. 

Inspirationen kan fx hentes fra Forsvarsministeriets strategi 

“Open for Business” samt den nylige dansk-japansk 

samarbejdsaftale inden for digitalisering.

Forslag

Særskilt fokus på veje til at øge eksport af dansk digital 

velfærd og tiltrækning af talent og kapital til Danmark
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6.5 Initiativområde 5 - stærkere synergi af allerede eksisterende 

initiativer og styrkelse af økosystemet 

Udfordring

Økosystemet omkring digital velfærd omfatter en række forskellige 

aktører og initiativer i. Det er imidlertid kendetegnende, at 

aktørerne ikke oplever, at de er del af et samlet økosystem, og 

samarbejde og relationer på tværs af de forskellige aktører og 

initiativer opleves som sporadiske og nogle gange båret af 

tilfældigheder. Dermed høstes der ikke systematisk effekter i 

relation til samspil og synergi.

Behov for samlende aktør i økosystemet, som kan bringe 

aktørerne sammen om opbygning af kompetence- og 

vidensdomæner, herunder samarbejde om at løse fælles 

udfordringer og høste potentialer

Udvikling af initiativer til at styrke og facilitere koblingen 

mellem vidensinstitutioner, den offentlige sektor og 

virksomheder omkring løsningen af specifikke udfordringer 

gennem teknologi og innovation.

Forslag

Identifikation af områder, hvor aktørerne i økosystemet 

med kan samarbejde samt udvikling af koncepter for 

udvikling af samspil mellem aktørerne og styrkelse af 

netværket.


