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Digitalisering er en del af hverdagen hos de
fleste rådgivervirksomheder
Over 60 pct. af rådgivervirksomhederne har haft digitaliseringsprojekter inden for de seneste to år, og langt de fleste har en vision for den digitale omstilling af virksomheden. Virksomhederne anvender oftest big-data-analyse,
kunstig intelligens og virtual reality. Omlægninger og forenklinger af arbejdsgange, frigørelse af ressourcer samt
udvikling af nye ydelser nævnes blandt de største fordele
rådgivervirksomhederne har oplevet ved digitaliseringen.
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Over 60 pct. af rådgivervirksomhederne i DI’s virksomhedspanel
har haft digitaliseringsprojekter inden for de seneste to år, og det er
lidt flere end den typiske virksomhed i DI’s virksomhedspanel. Rådgivervirksomhederne benytter oftest big data-analyse, kunstig intelligens og virtual reality i egen virksomhed. Den typiske virksomhed
i DI’s virksomhedspanel anvender robotter i virksomheden. Det skal
bemærkes, at omkring en trejdjedel af virksomhederne ikke anvender avancerede digitale teknologier.

Over halvdelen af virksomhederne har haft digitaliseringsprojekter
inden for de senste to år
Spørgsmål: Har din virksomhed haft digitaliseringsprojekter inden for de seneste
to år?
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Anm.: Beregningerne bygger på 396 virksomhedsbes varels er, herunder 37 besvarelser fra medlemmer af DI Rådgiverne
Kilde: DI's Virksomhedspanel

Størstedelen af rådgivervirksomheder har en vision for den digitale
omstilling. Knap 80 pct. af rådgivervirksomhederne i DI’s virksomhedspanel svarer, at de har en vision for den digitale omstilling i meget høj grad eller i høj grad.

76 pct. af rådgivervirksomhederne har en vision for den digitale
omstilling i høj grad eller i meget høj grad
Spørgsmål: Har topledelsen en vision for virksomhedens digitale omstilling?
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Omlægninger og forenklinger af arbejdsgange, frigørelse af ressourcer samt udvikling af nye produkter eller ydelser nævnes blandt de
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største fordele rådgivervirksomhederne har oplevet som følge af digitaliseringsprojekterne. Bedre beslutningsgrundlag for at kunne
lede virksomheden, udviklingen af nye produkter eller ydelser samt
øget fleksibilitet til hurtigt at kunne imødekomme ændringer på
markedet nævnes også som fordele af knap 30 pct. af virksomhederne.

Fordele ved digitaliseringsprojekter
Spørgsmål: I hvor høj grad har du opnået fordele ved de seneste to års
digitaliseringsprojekter
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De største begrænsninger for rådgivervirksomhederne for øget digitalisering har været manglende tid/ressourcer, manglende kompetencer til it-forretningsudvikling samt medarbejdernes manglende
digitale kompetencer. Prisen på relevante digitale løsninger, manglende digital forståelse i ledelsen samt problemer i forhold til it-sikkerhed nævnes også som barrierer hos en mindre del af virksomhederne.
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Største begrænsning er manglende tid/ressourcer
Spørgsmål: Hvor stor betydning har følgende barrierer som begrænsning for
øget digitalisering
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Resultaterne stammer fra DI’s Virksomhedspanel for 2. kvartal
2019, hvor virksomhederne blandt andet er blevet spurgt ind til digitaliseringsprojekter og anvendelsen af avancerede digitale teknologier. 37 rådgivervirksomheder har svaret ud af i alt 396 virksomhedsbesvarelser.

