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1. Indledning
1.1 Baggrund
Rapporten er udgivet af KMD Analyse som et bidrag til debatten om digitalisering i det offentlige Danmark. Omdrejningspunktet er de
danske kommuners afprøvning og implementering af ny digital teknologi, og fokus er på kommunernes kendskab og forventninger til
en række teknologier samt drivers og barrierer for udviklingen.

1.2 Opbygning
Rapporten indledes i afsnit 2 med en gennemgang af afsættet for offentlig digitalisering i Danmark som afsæt for nærværende analyse.
Herefter præsenteres i afsnit 3 resultaterne af en gennemført spørgeskemaundersøgelse blandt beslutningstagere i kommunerne,
som undersøger deres holdninger til kommunernes modenhed i forhold til afprøvning af ny teknologi samt drivers og barrierer herfor.
Der konkluderes løbende i hvert afsnit og perspektiveres ligeledes løbende til afsættet for offentlig digitalisering fra afsnit 2.
Afsnit 4 redegør for metoden i den gennemførte dataindsamling.

1.3 Executive Summary
Den offentlige digitalisering i Danmark har siden 2001 taget afsæt i en række offentlige digitaliseringsstrategier, herunder fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, sammenhængsreform og fælleskommunale digitaliseringsstrategier. Der opleves en høj offentlig ambition på det digitale område samt en solid tro på de fremtidige muligheder, teknologierne skaber. Den digitale ambition i det offentlige
har været med til at sikre, at Danmark i dag er det mest digitaliserede land i EU og et af de mest digitaliserede lande i verden. Senest er
Danmark i FN’s ”E-government survey 2018” blevet kåret som verdensledende i at tilbyde offentlige services og information gennem
internettet1.
KMD Analyse har med afsæt heri sat sig for at undersøge følgende omkring de danske kommuners forhold til nogle af de oftest omtalte
digitale teknologier i kommunal kontekst gennem en spørgeundersøgelse blandt kommunale topledere:
 Hvor godt et kendskab har kommunerne til teknologierne?
 Hvilke teknologier ser kommunerne størst potentiale i?
 Hvor langt er kommunerne med implementeringen af teknologierne?
 Hvilke faktorer driver, henholdsvis, bremser den kommunale afprøvning af ny digital teknologi?
Nedenfor opridses undersøgelsens væsentligste resultater.

1.3.1 Kommunernes kendskab til teknologierne
Kommunerne har bedst kendskab til big data, softwarerobotter og cloud-løsninger. Henholdsvis 51 %, 46 % og 42 % af respondenterne
svarer, at de har et godt eller særdeles godt kendskab til disse teknologier. 38 % svarer, at de har et godt eller særdeles godt kendskab
til droner. I bunden af listen ligger teknologierne Blockchain (7 %), Human augmentation (3 %) og Digital twin (1 %).
Det er værd at bemærke, at softwarerobotter, som ikke har den store interesse i det generelle mediebillede, fylder ganske meget i kommunernes bevidsthed. En anden teknologi, som gør sig bemærket i svarene, er Blockchain. Denne teknologi, som har fået betydelig
omtale i medierne og er spået store potentialer, er relativt ukendt blandt kommunerne.
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1 FN: “United nations e-government survey 2018”, side 90, https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Govern
ment%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf
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1.3.2 Forventet implementeringstakt
Tallene viser, at cloudløsninger (54 %), velfærdsrobotter (41 %) og droner (41 %) er de teknologier, som er implementeret i flest kommuner. Softwarerobotter ligger som den fjerde mest implementerede teknologi på listen med implementering i 27 % af respondenternes
kommuner.
Softwarerobotter forventes herudover at udgøre den næste store implementeringsbølge. 43 % af respondenterne forventer, at teknologien implementeres i deres kommune indenfor det næste år.
Big data og machine learning forventer hhv. 33 % og 29 % af respondenterne bliver implementeret i deres kommune inden for det
næste år. Dette udgør et markant implementeringsspring i forhold nuværende implementeringsprocenter på hhv. 17 og 3.
Potentiale for kunstig intelligens i kommunerne
Hvis man hæfter sig ved machine learning i en lidt længere tidshorisont, så forventer 55 % af de adspurgte, at teknologien er implementeret i deres kommune om tre år, udover de 3 %, som allerede har implementeret teknologien i dag. Machine learning er i denne
undersøgelse defineret som computeres evne til på egen hånd at forbedre deres opgaveløsning og kan således rummes inden for
begrebet kunstig intelligens. Analysen tegner dermed et billede af, at kunstig intelligens står over for udbredelse til flertallet af kommunerne inden for ganske få år.
De kommende teknologier er målrettet administrationen
Besvarelserne tegner overordnet et billede af, at teknologier, der typisk anvendes til optimering af administrative processer, implementeringsmæssigt står først for, frem for teknologier, der oftest fremhæves i formidling af fremtidsscenarier (som f.eks. human augmentation, augmented reality og selvkørende biler).
Danske kommuner tester fremtidens teknologi
Når man sammenholder rådgivningsvirksomheden Gartners vurdering af de forskellige teknologiers modenhed med, hvad der er under afprøvning i de danske kommuner, tegnes et billede af en kommunal sektor, der fremstår fremsynet i tilegnelsen af ny digital
teknologi. Selvom Gartner vurderer, at virtuelle assistenter først om 2-5 år når et modenhedsniveau, hvor de bredt set bidrager til produktiviteten2, er en god del af kommunerne allerede godt i gang med at teste dem af. Således svarer 7 % af respondenterne, at deres
kommune allerede har implementeret chatbots eller virtuelle assistenter, mens 23 % forventer, at det sker inden for det næste år. Hver
tiende respondent forventer, at blockchain og augmented reality, som ligeledes af Gartner spås en indløbstid på 5-10 år, implementeres i deres kommune inden for det næste år.

1.3.3 Forventning til teknologiernes indflydelse
Der er i undersøgelsen blevet spurgt til teknologiernes forventede indflydelse på den måde, man arbejder på i fire kommunale fagområder; Miljø- og teknikområdet, Arbejdsmarked- og beskæftigelsesområdet, Børn og ungeområdet samt Sundheds- og ældreområdet.
De fem teknologier, som på tværs af fagområderne vurderes til at have størst indflydelse de næste fem år er big data, softwarerobotter,
machine learning, virtuelle assistenter eller chatbots samt internet of things.
Alle fem og særligt de to mest indflydelsesrige teknologier, big data og softwarerobotter, er teknologier, der egner sig til automatisering
og optimering af administrative processer.
Blockchain, som ellers spås en meget stor indflydelse på en række andre myndigheds- og finansielle områder, forventer kommunerne
ikke vil medføre større ændringer i måden at arbejde på.

1.3.4 Hvad driver afprøvning og implementering af ny teknologi i kommunerne?
Interaktionen med borgerne er den mest drivende faktor
82 % svarer, at det ofte eller hver gang er ønsket om at effektivisere interaktionen med borgeren, der driver afprøvningen af ny teknologi, og 78 % svarer tilsvarende for ønsket om at skabe bedre service for borgere eller virksomheder.
Erfaringer fra andre kommuner er også en stor inspirationskilde3 (69 %), mens to tredjedele mener, at problemløsning på konkrete
udfordringer i administration (65 %) og i den borgernære drift (66 %) ofte eller hver gang er motiverende for at afprøve ny teknologi.

2

3

Gartner, Hype Cycle for Emerging Technologies, 2018
Published 6 August 2018https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-emerge-in-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2018/
Erfaringer fra andre kommuner kan som netop inspiration dække over en række forskellige øvrige faktorer
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1.3.5 Hvem driver udviklingen
Udviklingen drives primært af it-organisationerne og de kommunale fagområder
73 % mener, at kommunernes egne it-organisationer hver gang eller ofte spiller en drivende rolle i forbindelse med igangsætning eller
gennemførsel af projekter med ny teknologi. En næsten lige så markant rolle indtages imidlertid af de kommunale fagområder (68 %),
hvilket understreger, at selvom it-organisationerne fortsat spiller en bærende rolle, er digitaliseringsarbejdet ikke længere forbeholdt
it-professionelle i de kommunale it-organisationer.
Kun 9 % mener, at borgerne og virksomhederne, som den nye teknologi gerne skulle skabe værdi for, hver gang eller ofte spiller i drivende rolle, ligesom kun 7 % af respondenterne ofte eller hver gang oplever det for kommunalpolitikernes vedkommende.

1.3.6 Barrierer og ønsker til fremtiden
Økonomi og ressourcemangel sætter begrænsninger
45 % oplever hver gang eller ofte, at høje transaktionsomkostninger dæmper lysten til at prøve nyt.
44 % oplever hver gang eller ofte vanskeligheder med at afsætte økonomiske ressourcer til udvikling eller afprøvning, og 35 % mangler
hver gang eller ofte kompetencer til at drive projekterne.
Henholdsvis 33 % og 27 % af respondenterne oplever hver gang eller ofte, at utilstrækkelige teknologiske kompetencer blandt personalet og utilstrækkelig organisatorisk forandring er barrierer for afprøvning af ny teknologi.
Det er vanskeligt at omsætte teknologiske buzzwords til konkrete koncepter
38 % oplever, at det hver gang eller ofte er vanskeligt at omsætte buzzwords til konkrete koncepter i en kommunal kontekst.
Stor efterspørgsel på støtte til afprøvning af ny teknologi
Kommunerne er blevet spurgt om, hvad der burde være mere af for at understøtte en øget digitalisering i deres kommune. Svarene
indikerer, at digitaliserings- og innovationslysten er stor, men at opgaven på en lang række områder kan løftes yderligere. Således
efterspørger flertallet af respondenterne mere af samtlige emner, der blev spurgt til i undersøgelsen. De øverste områder omhandler
viden og kompetencer:
 74 % har behov for mere viden om, hvad der virker i sammenlignelige kommuner.
 73 % ønsker kompetencemæssig støtte til innovations- eller udviklingsprojekter.
 73 % har behov for uddannelse af kommunale medarbejdere.
 70 % efterspørger uddannelse af kommunale ledere.
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2. Ny digital teknologi i kommunerne
2.1 Digitalisering i det offentlige
Den offentlige digitalisering i Danmark har siden 2001 taget afsæt i en række offentlige digitaliseringsstrategier, herunder fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, sammenhængsreform og fælleskommunale digitaliseringsstrategier. Et grundlæggende afsæt for strategierne er, at den demografiske udvikling lægger et pres på de offentlige udgifter, som på den ene side nødvendiggør effektivisering,
mens fremkomsten af nye digitale teknologier på den anden side giver muligheder for at gribe til nye måder at løfte opgaverne på.
Samtidig med behovet for løbende at effektivisere den måde, den offentlige sektor udfører sine opgaver på, er der et politisk ønske om
at imødekomme borgernes stigende forventning om endnu bedre og mere sammenhængende service i fremtiden4.
På det kommunale område lyder visionen i den seneste fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 således:

”Det fælleskommunale arbejde med digitalisering skal underbygge og styrke en decentralt funderet offentlig sektor, der på én
gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service for og med borgerne og virksomhederne.” 5

Digitaliseringen skal altså styrke oplevelsen af nærhed og indflydelse på borgerens egen livssituation, skabe bedre sammenhæng og
koordination mellem aktører i den offentlige sektor og samtidig effektivisere sagsbehandlingen gennem intelligent automatisering.6

2.2 Danmark er digital frontrunner
Den digitale ambition i det offentlige har været med til at sikre, at Danmark i dag er det mest digitaliserede land i EU og et af de mest
digitaliserede lande i verden. Senest er Danmark i FN’s ”E-government survey 2018” blevet kåret som verdensledende i at tilbyde
offentlige services og information gennem internettet7. Europakommissionen udgiver hvert år publikationen ”Digital Economy and
Society Index” (DESI), som rangerer EU-medlemslandene på en række parametre indenfor kategorierne: internetadgang, menneskelig
kapital, brug af internettet, integrering af digital teknologi, og digitale offentlige tjenester. Fra et samlet perspektiv er Danmark i denne
undersøgelse kåret til det mest digitale land i EU, og vi er placeret blandt de fem øverste i alle kategorier, om end vi i kategorien ”Digitale
Offentlige Tjenester” siden 2015 er krøbet ned fra en placering som nummer 1 til en placering som nummer 3.8
Der er altså fortsat behov for at prioritere digitalisering af den offentlige sektor, hvis Danmark skal beholde sin position som et af de
mest digitaliserede lande i EU.
Når det kommer til at opretholde væksten på digitaliseringskurven er det dog en anden sag. I ”Digital Evolution Index” udgivet af Tufts
University, som sammenligner digitaliseringsgraden blandt en række lande på verdensplan, lå Danmark i 2017 på nummer 4 ud af 60
lande målt på digitaliseringsgrad, men som nummer 56 ud af 60, når det kommer til at fastholde momentum i digitaliseringen. På dette
felt er vi langt overgået af lande som Kina, Malaysia, Bolivia, Kenya og Rusland. Medmindre Danmark øger sin digitaliseringstakt, kan vi
altså risikere at se vores førerposition overhalet i internationalt perspektiv. Dette kan have perspektiver i forhold til hvor internationale
teknologivirksomheder vælger at placere deres udviklingsaktiviteter og dermed det offentlige Danmarks adgang til leverandører med
interesse og kapital til at udvikle løsninger, der tager udgangspunkt i Danmarks situation.

Regeringen, ”Sammenhængsreform”, side 3, 2017
KL, ”Lokal og Digital – et sammenhængende Danmark - Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi 2016-2020”, 2015, side 6
6
Samme som ovenstående
7
FN: “United nations e-government survey 2018”, side 90, https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf
8
Europakommissionen, ”Digital Economy and Society Index Report 2018 - Digital Public Services”, 2018 (http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/
image/document/2018-20/5_desi_report_digital_public_services_B5DBE542-FE46-3733-83C673BB18061EE4_52244.pdf)
4
5
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2.3 De digitale kommuner
Danmarks offentlige sektor har, som nævnt ovenfor, en høj grad af digitalisering og vil formodentlig fortsat spille en stor rolle i den fortsatte digitalisering af vores samfund, både direkte med løsninger, der påvirker den enkelte borger, og indirekte gennem interaktionen
med erhvervslivet. Kommunal afprøvning af ny digital teknologi er med til at modne nye teknologier og skabe væsentlige erfaringer til
brug for videreudvikling og udrulning i Danmark, såvel som internationalt. Offentlig digitalisering styrker således også den internationale konkurrenceevne blandt de danske it-virksomheder9.
De seneste år er der igangsat en række pilotprojekter i de danske kommuner omhandlende teknologier som kunstig intelligens, big
data, softwarerobotter, Internet-of-things, virtual reality og augmented reality. Disse teknologier har ifølge en kortlægning foretaget af
rådgivningsvirksomheden DareDisrupt for Kommunernes Landsforening potentiale til både at forbedre servicen for borgere og virksomheder samt til at bruge de kommunale ressourcer mere effektivt. 10

2.3.1 Det digitale potentiale
Konsulentvirksomheden McKinsey & Co. vurderer, at op til 27% af alle arbejdsopgaver i den offentlige sektor kan automatiseres med
brug af eksisterende teknologi11, og et eksempel på anvendelsen finder man i Horsens, hvor der er opnået gode erfaringer med brug
af softwarerobotter til at håndtere rutineprægede administrative opgaver inden for digitalisering af engangsydelser til plejeforældre.
”Hver gang vi sætter en robot til at overtage en manuel transaktion, frigiver vi jo tid, som medarbejderne kan bruge på at servicere og supportere organisationen eller borgerne”, siger Allan Overgaard Freiheit, KMD, og understreger, at man med projektet i Horsens og andre RPA-projekter også giver mulighed for erfaringsudveksling på tværs af processerne sammen med andre kommuner.12
I andre kommuner er der lignende pilotprojekter i gang.13

2.3.2 Digitalt samarbejde på tværs
Målsætningen i regeringens sammenhængsreform om, at man som borger skal opleve en mere sammenhængende offentlig sektor,
forudsætter naturligvis digitaliseringssamarbejder på tværs af både stat, region og kommune. Men tværgående samarbejde har også
nogle ressourcemæssige fordele. At udvikle, afprøve og implementere ny digital teknologi kan være en bekostelig og risikofyldt affære,
særligt for mindre kommuner. Derfor er mange af landets kommuner med i et eller flere digitaliseringsfællesskaber, hvis hovedformål
er at dele risiko og udgifter til at skabe løsninger, der kan fungere i så mange kommuner som muligt, samt tillige at dele erfaringer og
viden om teknologierne og deres anvendelse.

Welfare Tech, ”Offentlig-privat innovation”, 2018, s. 3 (https://www.welfaretech.dk/media/6168/2018-02-22-brochure-offentlig-privat-innovation-i-faelles-front-mod-fremtidens-udfordringer.pdf)
10
DareDisrupt og KL, ”Kommunernes teknologiske fremtid – et værktøj til viden og dialog”: http://kommunernes-teknologispring.dk/
11
McKinsey & Co og The Tuborg Research Centre For Globalisation, “A future that works: the impact of automation in Denmark”, 2017, s. 25: (https://innovationsfonden.dk/sites/default/files/a-future-that-works-the-impact-of-automation-in-denmark.pdf)
12
https://www.kmd.dk/Indsigter/Robotterne-spreder-sig-over-landets-kommuner
13
DareDisrupt og KL, ”Kommunernes teknologiske fremtid – et værktøj til viden og dialog”: http://kommunernes-teknologispring.dk/krydspunkt/kunstig-intelligens-big-data-og-robotter-administration-og-organisation
9
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2.4 Afsættet for denne analyse
Der har gennem de senere år fra både kommuner og staten være formuleret en række digitaliseringsstrategier, som har været med
til at sikre Danmark en førerposition som et af de mest digitaliserede lande i verden. Digitaliseringen er nu nået til et stade, hvor der i
strategierne ikke udelukkende tales om, at der skal gennemføres digitalisering inden for en række områder, men at digitaliseringen skal
skabe mulighed for at borgerne oplever øget sammenhæng på tværs af offentlige instanser samt at den styrke oplevelsen af nærhed
og indflydelse på borgernes egen livssituation.
Ligeledes er der skrevet meget om de nye teknologiers potentiale i den kommunale sektor både for borgere og for administrationen.
Man kan tolke de mange strategier og analyser på området som et udtryk for både en høj offentlig ambition på det digitale område samt
en solid tro på de fremtidige muligheder, teknologierne skaber.
KMD Analyse har med afsæt heri sat sig for at undersøge følgende omkring de danske kommuners forhold til en udvalgt gruppe af nye
digitale teknologier i kommunal kontekst:
 Hvor godt et kendskab har kommunerne til teknologierne?
 Hvilke teknologier ser kommunerne størst potentiale i?
 Hvor langt er kommunerne med implementeringen af teknologierne?
 Hvilke faktorer driver, henholdsvis bremser, den kommunale afprøvning af ny digital teknologi?
Resultaterne i nærværende analyse bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt topledere i de danske kommuner. 70 beslutningstagere fra 54 kommuner har svaret på undersøgelsen, hvor der blev spurgt ind til 13 udvalgte teknologier. Disse teknologier udgør et
kontinuum fra kendte og allerede relativt bredt implementerede teknologier over nyere, mindre kendte teknologier til teknologier, der
formodedes at ligge et godt stykke ude i den kommunale anvendelseshorisont.
Teknologierne i undersøgelsen er: Big Data, Softwarerobotter, Cloud-løsninger, Droner, Internet-of-things, Velfærdsrobotter, Machine
learning, Virtuelle assistenter og chatbots, Selvkørende biler og busser, Augmented reality, Blockchain, Human augmentation og Digital twin.
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3. Spørgeskemaundersøgelse om digital
teknologi i kommunerne
I dette afsnit præsenteres resultaterne af den gennemførte spørgeskemaundersøgelse. Respondentgruppen består af kommunale
direktører og chefer inden for it, Digitalisering og Økonomi samt fra fire overordnede fagområder; Miljø og Teknik, Arbejdsmarked og
Beskæftigelse, Sundhed og Ældre samt Børn og Unge.14
Undersøgelsens resultater er organiseret efter nedenstående emner:
 Kendskab og implementeringstakt
 Forventning til teknologiernes indflydelse
 Drivers for afprøvning og implementering
 Barrierer for afprøvning og implementering
 Fire tværgående temaer
Undersøgelsens resultater kobles løbende til opmærksomhedspunkter fra afsnit 2, ligesom der konkluderes løbende indenfor hvert
emne i undersøgelsen. Slutteligt er data fra flere forskellige spørgsmål i undersøgelsen koblet sammen i en række tværgående temaer.
Disse er: Fokus på borgere, Politikeres indflydelse, Leverandørers indflydelse samt Digitalisering på tværs.

3.1 Kendskab og implementeringstakt
I det følgende præsenteres kommunernes kendskab til nye digitale teknologier samt deres forventning til, hvornår hvilke teknologier
implementeres.

3.1.1 Kommunernes kendskab til de enkelte teknologier
Nedenstående diagram viser, hvor godt et kendskab de kommunale beslutningstagere har til de forskellige teknologier i undersøgelsen.
Hvor godt kendskab har du til følgende teknologier?
(Andel svar i kategorierne ”Særdeles godt kendskab” og ”Godt kendskab”)
Big data

51%

Softwarerobotter

46%

Cloud-løsninger

42%

Droner

38%

Internet-of-Things

36%

Velfærdsrobotter

33%

Machine learning

31%

Virtuelle assistenter eller chatbots

28%

Selvkørende biler eller busser

20%

Augmented reality

17%

Blockchain
Human augmentation 3%
Digital twin
0%

7%

1%
10%

20%

30%

Figur 1: Kendskabsgrad. De øvrige svarkategorier var: Et vist kendskab, Har hørt om, Intet kendskab
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Yderligere information om analysens datagrundlag findes i afsnit 4

40%

50%

60%
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Det ses, at big data, softwarerobotter og cloud-løsninger er de teknologier, kommunerne har størst kendskab til. Henholdsvis 51 %,
46 % og 42 % af respondenterne svarer, at de har et godt eller særdeles godt kendskab til disse teknologier.
38 % svarer at de har et godt eller særdeles godt kendskab til droner.
Det er værd at bemærke, at softwarerobotter, som ikke har den store interesse i det generelle mediebillede, fylder ganske meget i
kommunernes bevidsthed. Softwarerobotter eller Robotic Process Automation, som teknologien også kaldes, er en enkel teknologi,
der kan bruges til at flytte data - f.eks. information om en borger eller en sag - fra ét system til et andet. Teknologien egner sig til håndtering af mange ensartede aktiviteter, og kommunernes store interesse for teknologien indikerer, at der stadig er betragtelige mængder
trivielle dataflytningsopgaver, der håndteres manuelt i de danske kommuner.
En anden teknologi, som gør sig bemærket i svarene, er Blockchain. Denne teknologi, som har fået betydelig omtale i medierne og er
spået store potentialer inden for særligt den finansielle sektor, men også inden for myndighedsområder, som vedligeholder forskellige
former for registre, er relativt ukendt blandt kommunerne, hvor kun 7 % har svaret, at de har et godt eller særdeles godt kendskab til
den. Dog angiver 26 % af respondenterne, at de har et vist kendskab til teknologien, og 39 % angiver, at de har hørt om teknologien.

Sådan blev teknologierne beskrevet for respondenterne i spørgeundersøgelsen:
Softwarerobotter, også kaldet Robotic Process
Automation eller RPA
Cloud-løsninger, f.eks. Infrastructure-as-a-Service
eller Software-as-a-Service (som f.eks. Office 365)
Virtuelle assistenter eller chatbots i enten borgerbetjeningen eller til medarbejdere
Velfærdsrobotter, som enten assisterer borgeren
(f.eks. spiserobotter) eller den medarbejder, der skal
assistere borgeren (f.eks. løfte- eller venderobotter)
Blockchain, som er en måde at verificere korrektheden af data
Big data, som giver mulighed for at se mønstre i
store mængder data og derved kunne forudsige
fremtidige forløb
Machine learning, hvor computere på baggrund
af Big Data på egen hånd bliver stadigt bedre til at
udføre deres opgaver

Internet-of-Things eller IoT, hvor selvstændige
enheder, f.eks. sensorer som en dement borger
bærer via et ur på armen, løbende opsamler og sender monitoreringsdata via internettet
Augmented reality, hvor der lægges et ekstra lag
på virkeligheden, når man f.eks. kigger gennem kameraet i sin smartphone på særlige GPS-positioner
eller holder den henover særlige tryksager
Droner, som er mindre pilotløse luftfarttøjer, der
blandt andet kan bruges til transport og overvågning
Selvkørende biler eller busser, der blandt andet
er tiltænkt persontransport
Human augmentation, som er digitale tilføjelser
til menneskekroppen, f.eks. indopererede chips i
hånden
Digital twin, hvor fysiske objekter har virtuelle udgaver af sig selv, f.eks. et vandforsyningssystem
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I figur 2 nedenfor vises det samlede billede af besvarelserne om kommunernes kendskab til de enkelte teknologier.
Hvor godt kendskab har du til følgende teknologier?
(Samtlige svar)
Big data

10%

Softwarerobotter

Internet-of-Things

7%

Velfærdsrobotter

6%

31%

27%

Blockchain

39%

29%
59%

19%

70%

20%

Særdeles godt kendskab

6%

33%

27%

Digital twin 1% 10%
0%

20%

26%
11%

13%

26%

30%

1%
11%

19%

49%

16%

7%

26%

40%

17%

Augmented reality 1%

21%
17%

40%

27%

Selvkørende biler eller busser 3%

6% 1%
10%

40%

30%

Virtuelle assistenter eller chatbots 1%

16%

54%
33%

1%

20%

41%

29%

Machine learning 1%

Human augmentation 3%

34%

34%

4%

10%

37%

30%

11%

Cloudløsninger
Droner

41%

16%

40%

Godt kendskab

60%

Et vist kendskab

80%

Har hørt om

100%

Intet kendskab

Figur 2: Besvarelser om kendskabet til teknologierne – alle svarkategorier

3.1.2 Kendskab og teknologimodenhed
Gartner, der er en af verdens førende rådgivningsvirksomheder, præsenterer hvert år en analyse (Gartners Hype Cycle) af, hvor modne
en række spirende teknologer er, samt hvor på udviklingen fra at fungere som ”innovation trigger” til bred anvendelse, de befinder
sig. Gartner præsenterer også et estimat af, hvor lang tid der forventes at gå til, at eknologierne er så modne, at de er bredt anvendt i
markedet.
Den seneste Hype Cycle (august 2018) kan findes her:
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-emerge-in-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2018/15
Når man holder kommunernes kendskab til nye digitale teknologier sammen med Gartners seneste Hype Cycle ses der en generel
overensstemmelse mellem graden af kommunalt kendskab til de teknologier, denne analyse har spurgt om, og Gartners vurdering af,
hvor længe der går til disse teknologiers brede anvendelse i markedet. Kommunernes kendskab til teknologier, Gartner vurderer til at
have en indløbstid på 2-5 år, er højere end dem, Gartner vurderer til at have en indløbstid på 5-10 år eller mere end 10 år.

12

15

Gartner, Smarter with Gartner, Top Trends in the Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, August, 2018,
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-emerge-in-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2018/
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3.1.3 Teknologiernes modenhed i forhold til implementering i kommunerne
For at undersøge, hvor langt man er med implementeringen af de forskellige teknologier samt, hvad forventningen er til implementering i de kommende år, blev respondenterne spurgt om, hvilke teknologier de forventer implementeret i deres kommuner i de kommende år.
Hvilke af følgende teknologier forventer du implementeret i
daglig drift i din kommune i de kommende år?
(Andel svar i kategorien ”Er allerede implementeret”)
Cloudløsninger

54%
41%
41%

Velfærdsrobotter
Droner
27%

Softwarerobotter
21%

Internet-of-Things
Big data
Virtuelle assistenter eller chatbots

17%
7%

Machine learning 3%
Augmented reality 3%
Human augmentation
1%
Selvkørende biler eller busser 0%
Blockchain 0%
Digital twin 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Figur 3: Andel respondenter, der allerede har implementeret teknologerne i deres kommune

De kommende teknologier er målrettet administrationen
Tallene viser, at cloudløsninger (54 %), velfærdsrobotter (41 %) og droner (41 %) er de teknologier, som er implementeret i flest kommuner. Softwarerobotter ligger som den fjerde mest implementerede teknologi på listen med implementering i 27 % af respondenternes
kommuner.
Netop softwarerobotter er interessante, da de forventes at udgøre den næste store implementeringsbølge, hvilket ses af figur 4 nedenfor. 43 % af respondenterne forventer, at teknologien implementeres i deres kommune inden for det næste år.
Big data og machine learning forventer hhv. 33 % og 29 % af respondenterne bliver implementeret i deres kommune inden for det næste år. Dette udgør et markant implementeringsspring i forhold nuværende implementeringsprocenter på hhv. 17 og 3. I den forbindelse er det værd at hæfte sig ved, at machine learning det næste år ifølge respondenterne tager et skridt fra næsten ingen tilstedeværelse
i kommunerne til at være i brug i en tredjedel af kommunerne.
Hvis man ser på machine learning i en lidt længere tidshorisont, så forventer 55 % af de adspurgte, at teknologien er implementeret i
deres kommune om tre år, udover de 3 %, som allerede har implementeret teknologien i dag (se Figur 5). Machine learning er i denne
undersøgelse defineret som computeres evne til på egen hånd at forbedre deres opgaveløsning og kan således rummes inden for
begrebet kunstig intelligens. Analysen tegner dermed et billede af, at kunstig intelligens står over for at blive udbredt til flertallet af
kommunerne inden for ganske få år.
Besvarelserne tegner overordnet et billede af, at teknologier, der typisk anvendes til optimering af administrative processer, prioriteres
frem for teknologier, der oftest fremhæves i formidling af fremtidsscenarier (som f.eks. human augmentation, augmented reality og
selvkørende biler).
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Hvilke af følgende teknologier forventer du implementeret
i daglig drift i din kommune i de kommende år?
(Andel svar i kategorien ”Inden for det næste år”)
43%

Softwarerobotter
33%

Big data
29%

Machine learning
23%

Velfærdsrobotter

23%

Virtuelle assistenter eller chatbots

21%

Internet-of-Things
Cloudløsninger

14%

Droner

14%
10%

Augmented reality

10%

Blockchain
Human augmentation

1%

Selvkørende biler eller busser

1%

Digital twin 0%
0

10

20

30

40

50

Figur 4: Andel respondenter, der forventer at implementere teknologierne inden for det næste år

Danske kommuner tester fremtidens teknologi
Når man sammenholder Gartners vurdering af de forskellige teknologiers modenhed med, hvad der er under afprøvning i de danske
kommuner, tegnes et billede af en kommunal sektor, der fremstår fremsynet i tilegnelsen af ny digital teknologi.
Selvom Gartner vurderer, at virtuelle assistenter først om 2-5 år når et modenhedsniveau, hvor de bredt set bidrager til produktiviteten16, er en række af kommunerne allerede godt i gang med at teste dem af, og flere står over for at skulle gøre det. Således svarer 7 %
af respondenterne, at deres kommune allerede har implementeret chatbots eller virtuelle assistenter, mens 23 % forventer at det sker
inden for det næste år.
Hver tiende respondent forventer, at blockchain og augmented reality, som ligeledes af Gartner spås en indløbstid på 5-10 år, implementeres i deres kommune inden for det næste år.
Det samlede billede af, hvornår de forskellige teknologier forventes implementeret i de danske kommuner ses i nedenstående figur 5.
Hvilke af følgende teknologier forventer du implementeret
i daglig drift i din kommune i de kommende år?
Cloudløsninger

14%

54%

Velfærdsrobotter

41%

Droner

41%

Softwarerobotter

23%
14%

27%

Internet-of-Things
Big data

21%

17%

Machine learning 3%

10%

9%

13%

11%

27%
34%

56%
81%

46%

30%

7%
69%

11%

Digital twin 4% 4% 1%
0%

6%

4%

16%

1%

10%

1%

33%
26%

16%

14%
23%

33%

39%

29%

16%

4% 3%

6% 4%

6%

33%

Augmented reality 3% 10%
Human augmentation 1%
1%4% 10%
Selvkørende biler eller busser 1%
16%

1%
1%

16%

19%

23%

7%

Blockchain

14%
11%

43%

21%

Virtuelle assistenter eller chatbots

13%

90%
20%

40%

60%

80%

Er allerede implementeret

Inden for det næste år

Om 2-3 år

Om 4 år eller mere

Det bliver ikke relevant at implementere

Ved ikke

100%

Figur 5: Samlet billede af forventninger til implementeringstakten i de danske kommuner for de forskellige teknologier
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Kunstig intelligens optager kommunerne
I undersøgelsen er der givet mulighed for fritekstsvar på følgende spørgsmål:

”Hvis du fik 5 mio. kr. til afprøvning af digital teknologi, som er ny i din kommune, hvilken teknologi kunne du så tænke dig
at afprøve og på hvilket område?”

48 af de 70 respondenter har besvaret spørgsmålet, og disse svar har været analyseret for i hvor mange svar, de forskellige teknologier
blev nævnt. Fordelingen af, hvor mange gange de forskellige teknologier er blevet nævnt, er vist i nedenstående diagram.

Fordeling af, hvor mange gange de forskellige teknologier er blevet nævnt

Kunstig intelligence

10

Softwarerobotter

10
7

Big data
6

Internet-of-Things
Machine learning

5

Velfærdsrobotter

5
4

Digitale assistenter
Chatbots

2

Selvkørende biler

2

Virtual reality

2

Augmented reality

1

Blockchain

1

Human augmentation

1

Andet

9

Figur 6: Fordeling af antal gange, teknologierne er blevet nævnt i fritekstsvar

Her ses det, at kunstig intelligens og softwarerobotter topper listen med hver 10 forekomster blandt de 48 besvarelser på spørgsmålet.
Hvis man ser bort fra softwarerobotterne, tegner der sig et klart tema omkring kunstig intelligens: Kunstig intelligens, machine learning
og ”inputteknologier” hertil; big data og internet-of-things forekommer tilsammen 28 gange, altså i mere end hver anden besvarelse.
Kategorien ”andet” dækker over ønsker til områder, der foreslås digitaliseret, men uden specificering af med hvilken teknologi.
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3.2 Forventning til teknologiernes indflydelse
I dette afsnit præsenteres kommunernes forventninger til i hvilken grad og på hvilke områder, de nye teknologier vil påvirke den kommunale dagligdag.

3.2.1 Teknologiernes indflydelse de næste fem år
De kommunale beslutningstagere blev spurgt om, hvor stor indflydelse de vurderer, teknologierne inden for de næste fem år vil have på
følgende kommunale fagområder: Sundheds- og ældreområdet, Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet, Børn og ungeområdet
samt Miljø og teknikområdet.17

Hvor stor indﬂydelse, tror du, følgende teknologier vil have på kommunens
varetagelse af de kommunale områder inden for de næste 5 år?
(Andel besparelser i katagorierne ”Det vil revolutionere måden, vi arbejder på,
og det vil medføre store ændringer i måden, man arbejder på”)

Miljø- og teknikområdet
52%

Børn- og ungeområdet
Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet
Sundheds- og ældreområdet
41%
39%

42%

35%
28%

6%

43%

18%
34%

23%

30%
13%
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Figur 7: Forventninger til teknologiernes indflydelse per kommunalt fagområde
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Direktører og chefer indenfor økonomi, it og digitalisering blev bedt om at svare for alle fire fagområder, mens direktører og chefer for fagområderne kun forholdte sig til deres egne respektive områder. Antallet af besvarelser for de fire områder er derfor mindre end det samlede antal respondenter (70) og fordeler sig
således: Sundhed og ældre – 51, Arbejdsmarked og beskæftigelse – 46, Børn og Unge – 50, Miljø og Teknik – 52
Kun to svarkategorier er vist i figur 7. Svarkategorierne til spørgsmålet var: Det vil revolutionere måden, man arbejder på; Det vil medføre store ændringer i den
måde, man arbejder på; Det vil have nogen indflydelse på den måde man arbejder på; Det vil have mindre indflydelse på den måde, man arbejder på; Det vil ingen
betydning have; Ved ikke
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De fem teknologier, som på tværs af fagområderne vurderes til at have størst indflydelse de næste fem år er big data, softwarerobotter,
machine learning, virtuelle assistenter eller chatbots, og internet of things.
Alle fem og særligt de to mest indflydelsesrige teknologier, big data og softwarerobotter, er teknologier, der egner sig til automatisering
og optimering af administrative processer. Den store forventning til konsekvenserne af softwarerobotterne tyder på, at digitaliseringen
i kommunerne fortsat primært fokuserer på automatisering af administrative arbejdsgange.
Blockchain, som ellers spås en meget stor indflydelse på en række andre myndigheds- og finansielle områder, forventer kommunerne
ikke vil medføre større ændringer i måden at arbejde på.
De største ændringer forventes på miljø- og teknikområdet og er drevet af droneteknologi
Hvis man ser på fordelingen af svar i kategorierne Det vil revolutionere måden, vi arbejder på og Det vil medføre store ændringer i
måden, vi arbejder på per kommunalt fagområde tegner der sig et billede af, at de største ændringer inden for fem år forventes på
miljø og teknikområdet. Der er tale om en faktor 1,4 ift. gennemsnittet af teknologiernes forventede impact på de øvrige tre områder.
Denne forskel beror mestendels på den udstrakte forventning til brug af droner på miljø- og teknikområdet, som ses i figur 7. Her ses
det, at 60 % mener, at denne teknologi vil revolutionere eller medføre store ændringer i måden, man arbejder på. Forventningen til
internet-of-things og big data er også markante på miljø og teknikområdet, hvor hhv. 43 % og 52 % forventer at disse teknologier vil
revolutionere eller medføre store ændringer i måden, man arbejder på.
Hvis man kigger på den forventede implementeringstakt for droner i figur 5, ses det, at 41 % af kommunerne allerede har implementeret droneteknologi, og at yderligere 14 % forventer at gøre det inden for det næste år. Der er med andre ord allerede erfaringer derude,
som understøtter forventningen om teknologiens indflydelse på området.
Fordeling af svar i de to kategorier per fagområde
400
350

363%

300

Gennemsnit A&B, B&U, S&Æ (260%)
268%

250

258%

255%

Børn- og ungeområdet

Sundheds- og
ældreområdet

200
150
100
50
0
Miljø- og teknikområdet

Arbejdsmarkeds- og
beskæftigelsesområdet

Figur 8: Forventning til impact af teknologierne samlet set per fagområde.
Procentsatserne er sammenlagt ud fra tallene i Figur 7.
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3.2.2 Forventninger til fremtidsscenarier
I forhold til teknologiernes forventede indflydelse på arbejdet i kommuner, er de kommunale beslutningstagere også blevet spurgt om,
i hvor høj grad de vurderer fire forskellige scenarier sandsynlige inden for de næste fem år. Svarfordelingen er vist i figur 9 nedenfor.

Hvor sandsynlige tror du, at følgende scenarier er inden for de næste 5 år?

Samkøring af data til brug for prædiktion og tidlig
intervention er gængs praksis inden for det
kommunale arbejde med udsatte børn og unge

11%

41%

Overvågning af demente via en chip uden huden er
gængs praksis på sundheds- og omsorgsområdet
i kommunerne

7%

31%

Den kommunale dialog med borgerne inden for
Borgerservice varetages hovedsagligt af
virtuelle assistenter og robotter

7%

27%

De fysiske opgaver i den kommunale hjemmepleje 1%
14%
varetages hovedsagligt af robotter eller lignende
digitale velfærdsteknologiske redskaber

31%

27%

10%

19%

34%

39%

6%

13%

27%

33%

3%

3%
1%

11%
1%

Meget sandsynligt

Sandsynligt

Muligt

Mindre sandsynligt

Usandsynligt

Ved ikke

Figur 9: Vurdering af scenarier

Tallene viser også her, at der er store forventninger til brug af big data, internet of things og kunstig intelligens. Således vurderer 52 %, at
det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at samkøring af data til brug for prædiktion og tidlig intervention er gængs praksis inden for
arbejdet med udsatte børn og unge, mens 38 % vurderer en tilsvarende sandsynlighed for at det er gængs praksis at overvåge demente
via en indopereret chip. Der er på den anden side ikke er tale om en udbredt forventning til, at robotter - virtuelle eller fysiske - helt overtager jobbene i den kommunale sektor. Kun 15 % vurderer det sandsynligt eller meget sandsynligt, at robotter hovedsagligt varetager
de fysiske opgaver i hjemmeplejen, mens 34 % mener, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at den kommunale dialog med
borgerne hovedsagligt varetages af virtuelle assistenter og robotter.
Når man sammenholder scenarierne i figur 9 med billedet i figur 5 af, hvilke teknologier, kommunerne forventer at implementere
i nærmeste fremtid18, viser tallene, at der ikke for alle teknologier er tale om et 1:1 forhold mellem forventningen til teknologernes
indflydelse inden for fem år, og hvorvidt kommunerne forventer at investere i dem i den nærmeste årrække. Man kunne forvente, at
teknologierne i de fremtidsscenarier, der vurderes mest sandsynlige, også ville være dem, kommunerne forventede at investere i i den
kommende årrække og vice versa. Som vi skal se nedenfor, gælder dette dog ikke for dem alle.
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Tallene er lagt sammen af svar i kategorierne ”Er allerede implementeret”, ”inden for de næste år” og ”om 2-3 år”. Se i øvrigt afsnit 3.1.3
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Big data
52 % mener, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at samkøring af data til brug for prædiktion og tidlig intervention er gængs
praksis inden for det kommunale arbejde med udsatte børn og unge inden for de næste fem år.19
83 % af respondenternes kommuner har allerede implementeret Big Data eller forventer at gøre det inden for de næste tre år, og her
er der således overensstemmelse mellem forventet indflydelse og implementeringstakt.
Big Data: Sammenhæng mellem forventet impact og investeringshorisont
Det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at
samkøring af data til brug for prædikation og tidlig
intervention er gængs praksis inden for det
kommunale arbejde med udsatte børn og unge
inden for 5 år

52%

Forventes implementeret inden for 3 år

83%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figur 10

Human augmentation
38 % mener, at det sandsynligt eller meget sandsynligt, at overvågning af demente via en chip under huden er gængs praksis inden for
de næste fem år. Kun 6 % har dog en forventning om, at deres kommune vil implementere det inden for de næste 3 år. På dette område
svarer investeringsplanerne tilsyneladende ikke til forventningen om teknologiens udbredelse inden for en femårig horisont.

Human augmentation:
Sammenhæng mellem forventet impact og investeringshorisont
Overvågning af demente via en chip under huden er
gængs praksis på sundheds- og omsorgsområdet
i kommunen inden for 5 år

38%

Forventes implementeret inden for 3 år

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Figur 11

Virtuelle assistenter og chatbots
34 % mener, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at den kommunale dialog med borgerne inden for borgerservice hovedsageligt varetages af virtuelle assistenter og robotter inden for de næste 5 år, mens 69 % af respondenterne forventer, at deres kommune vil
implementere teknologien inden for de næste 3 år. Så selv om teknologien forventes implementeret bredt, er der ikke en tilsvarende
høj andel af respondenter, der forventer, at den vil revolutionere borgerdialogen lige foreløbig.
Virtuelle assistenter og chatbots:
Sammenhæng mellem forventet impact og investeringshorisont
Det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at den
kommunale dialog med borgerne inden for
Borgerservice varetages hovedsagligt af virtuelle
assistenter og robotter inden for 5 år

34%

69%

Forventes implementeret inden for 3 år

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figur 12
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For mere information om samkøring af data til brug for prædiktion og tidlig opsporing, se KMD Analysen ”Population Health Management – deling af patientdata”
fra 2017. Den kan hentes på KMD.dk/analyse
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Velfærdsrobotter
15 % mener, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de fysiske opgaver i den kommunale hjemmepleje inden for fem år
hovedsageligt varetages af robotter.
Velfærdsrobotter:
Sammenhæng mellem forventet impact og investeringshorisont
Det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de
fysiske opgaver i den kommunale hjemmepleje
varetages hovedsagligt af robotter eller lign. digitale
velfærdsteknologiske redskaber inden for 5 år

15%

78%

Forventes implementeret inden for 3 år

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figur 13

78 % af respondenterne forventer, at deres kommune vil implementere velfærdsrobotter inden for de næste 3 år. Så selv om der bredt
set investeres i teknologierne, så ser et flertal af respondenterne på linje med billedet fra virtuelle assistenter altså ikke robotterne
overtage de omtalte opgaver på området.

3.3 Hvad driver afprøvning og implementering af ny teknologi i kommunerne
For at belyse, hvad der driver afprøvning og implementering af ny teknologi i kommunerne, er der blevet spurgt til en række faktorers
betydning for beslutninger herom. Resultaterne af disse undersøgelser præsenteres nedenfor.
80
70
60
Bliver investeringer i ny digital
teknologi i din kommune prioriteret
i forhold til besluttet strategi?

61%

50
40
30
23%

20
10
0

9%

7%
Hver gang

Ofte

Nogle gange

Sjældent

0%
Aldrig

Figur 14

Overordnet set gennemfører kommunerne målrettet digitalisering. Således svarer 68 % af respondenterne, at deres kommune hver
gang eller ofte prioriterer investeringer i ny digital teknologi ift. en besluttet strategi. Dog svarer næsten en tredjedel (32 %) af respondenterne, at det kun sker nogle gange eller sjældent.
Interaktionen med borgerne er den mest drivende faktor
Når man dykker ned i hvilke faktorer, der driver kommunernes interesse for afprøvning af ny digital teknologi, ses det i figur 15, at det
først og fremmest er ønsket om at effektivisere interaktionen med borgeren (82 % svarer, at det ofte eller hver gang driver interessen
for afprøvning), skarpt efterfulgt af ønsket om at skabe bedre service for borgere eller virksomheder (78 %).
Erfaringer fra andre kommuner er også en stor inspirationskilde20 (69 %), mens to tredjedele mener, at problemløsning på konkrete
udfordringer i administration (65 %) og i den borgernære drift (66 %) ofte eller hver gang er motiverende for at afprøve ny teknologi.
At en leverandør tilbyder at betale en del af omkostningerne er generelt ikke drivende for kommunernes interesse for afprøvning af ny
teknologi (1 %).
20

20

Erfaringer fra andre kommuner kan som netop inspiration dække over en række forskellige øvrige faktorer
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Hvor ofte driver nedenstående din kommunes
interesse for afprøvning af ny digital teknologi?
(Andel, der har svaret ”hver gang” eller ”ofte”)
Et ønske om at eﬀektivisere kommunens
interaktion med borgeren

82%

Et ønske om at skabe bedre service til
borgere eller virksomheder

78%

Der er allerede gode erfaringer med
teknologien i andre kommuner

69%

Konkrete udfordringer i administrationen,
der skal ﬁndes en løsning på

65%

Konkrete udfordringer i den borgernære drift,
der skal ﬁndes en løsning på

66%

Krav om besparelser

59%
54%

Behov for øget datasikkerhed
Et ønske om øget harmonisering eller sammenhæng med
det øvrige it-landskab i kommunen eller mellem kommuner

38%
34%

Inspiration fra KL eller KOMBIT
11%

Personlig interesse fra politikere i en given teknologi
Et ønske om at være ﬁrst mover på forkant
med den teknologiske udvikling

7%

En leverandør har tilbudt at betale
en del af udviklingsomkostningerne

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figur 15: Drivers for afprøvning af ny teknologi

Hvor ofte er nedenstående afgørende for din kommunes
valg om at implementere ny teknologi?
(Andel, der har svaret ”hver gang” eller ”ofte”)
Der er gode erfaringer med den pågældende
teknologi i andre kommuner

72%

Der er en tydelig og positiv business case

72%

Vi har selv gennemført succesfulde afprøvningsprojekter
med den pågældende teknologi

57%

Kommunens medarbejdere efterspørger den

41%

Kommunens risiko (økonomisk eller politisk) ved
implementering af den pågældende teknologi
er forholdsvis lav

40%

Borgere eller virksomheder efterspørger den

31%
20%

Kommunens politikere efterspørger den
En leverandør har tilbudt at betale
en del af udviklingsomkostningerne

3%
34%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figur 16: Drivers for implementering af ny teknologi
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Når det kommer til kommunens beslutning om implementering, anses en tydelig og positiv business case som særdeles vigtig for beslutningen om implementering af en given teknologi (72 % svarer, at det hver gang eller ofte er afgørende).
Herudover tyder tallene på, at kommunerne er gode til at lære af hinanden. At der er gode erfaringer med den pågældende teknologi i
andre kommuner er endda oftere end egne erfaringer (72 % mod 57 %) afgørende for valget om at implementere ny teknologi.
I knap en tredjedel (31 %) af respondenternes kommuner er det hver gang eller ofte afgørende for beslutningen om at implementere,
om borgere eller virksomheder i kommunen efterspørger løsningen.
At en leverandør tilbyder at betale en del af omkostningerne er kun i ganske få tilfælde betydende for kommunernes valg om at implementere en teknologi (3 %).

3.3.1 Hvem driver udviklingen
Hvis man kigger på, hvem der spiller en drivende rolle i forbindelse med igangsætning eller gennemførsel af projekter med ny teknologi,
viser det sig, at kommunernes egne it-organisationer (73 %) spiller den største rolle. En næsten lige så markant rolle indtages imidlertid
af de kommunale fagområder (68 %), hvilket understreger, at selvom it-organisationerne fortsat spiller en bærende rolle, er digitaliseringsarbejdet ikke længere forbeholdt it-professionelle i de kommunale it-organisationer.
41 % mener, at KOMBIT hver gang eller ofte bidrager væsentligt til fremdriften på området, ligesom de øvrige digitaliseringsfællesskaber (32 %) og Kommunernes Landsforening (24 %) også spiller en rolle.
Aktører uden for den kommunale sektor (stat, region, leverandører og institutioner) spiller i respondenternes øjne en mindre aktiv rolle.
Dem, den nye teknologi gerne skulle skabe værdi for – borgerne og virksomhederne – opleves sjældent som en aktiv driver for udviklingen (9 %), ligesom kun 7 % af respondenterne ofte eller hver gang oplever, at kommunalpolitikerne spiller en drivende rolle.

Hvor ofte oplever du, at nedenstående interessentgrupper i eller
omkring din kommune spiller en drivende rolle i forbindelse med
igangsætning eller gennemførsel af projekter med ny teknologi?
Andel, der har svaret Hver gang eller Ofte
73%

Kommunens it-organisation

68%

Ledere eller medarbejdere i fagområderne
41%

KOMBIT
32%

Kommunale digitaliseringsfællesskaber
24%

Kommunernes Landsforening
17%

Teknologileverandører

16%

Staten
10%

Regionen

9%

Borgere i kommunen

9%

Virksomheder i kommunen

7%

Kommunalpolitikerne

6%

Universiteter eller forskningsinstitutioner

4%

Konsulenthuse
Andre private leverandører 2%
0%

10%

Figur 17: Hvilke interessentgrupper spiller en drivende rolle?
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3.4 Barrierer omkring afprøvning af ny teknologi
I nedenstående diagram vises fordelingen af svar i kategorierne Hver gang eller Ofte på spørgsmålet om, hvilke barrierer, kommunerne
oplever omkring afprøvning af ny digital teknologi. I det følgende gennemgås diagrammets hovedpointer.

Hvor ofte oplever du nedenstående barrierer omkring
afprøvning af ny digital teknologi i din kommune?
(Andel, der har svaret ”Hver gang” eller ”Ofte”)
Høje transaktionsomkostninger ved overgang til
nye systemer dæmper lysten til at prøve nyt

45%

Vanskeligheder ved at afsætte økonomiske
ressourcer til udvikling eller afprøvning

44%

Det er vanskeligt at omsætte buzz-words som
f.eks. kunstig intelligens til konkrete koncepter,
man kan forholde sig til i kommunens kontekst

38%

Mangel på kompetencer til at drive projekterne

35%

Utilstrækkelige teknologiske kompetencer
blandt det berørte personale

33%

Utilstrækkelig organisatorisk forandring (f.eks.
tilpasning af arbejdsgange og ansvarsskift mv.)

27%

Utilstrækkelig politisk fokus på
indførsel af ny digital teknologi

23%

Mangel på interesse fra fagområderne

23%

Manglende viden om, hvad der
virker i andre kommuner

21%

Utilstrækkelige teknologiske kompetencer
blandt berørte borgere

14%

Usikkerhed om regler for anvendelse af data

14%

Lav tillid til leverandører

10%

Manglende interesse fra leverandører

6%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Figur 18: Oplevede barrierer

Økonomi og ressourcemangel sætter begrænsninger
45 % oplever hver gang eller ofte, at høje transaktionsomkostninger dæmper lysten til at prøve nyt. Transaktionsomkostninger kan
både relatere sig til leverandørbindinger, f.eks. at det er vanskeligt at udskifte store, sammenhængende systemer, men også til de øvrige omkostninger ved at tilpasse arbejdsgange, gennemføre uddannelse, realisere midlertidige produktionsnedgange mv.
44 % oplever hver gang eller ofte vanskeligheder med at afsætte økonomiske ressourcer til udvikling eller afprøvning, og 35 % mangler
hver gang eller ofte kompetencer til at drive projekterne. Der ses også udfordringer med utilstrækkeligt fokus på forandringsindsatsen
ved arbejdet med ny teknologi. Henholdsvis 33 % og 27 % af respondenterne oplever hver gang eller ofte, at utilstrækkelige teknologiske kompetencer blandt personalet og utilstrækkelig organisatorisk forandring er barrierer for afprøvning af ny teknologi.
Det er vanskeligt at omsætte teknologiske buzzwords til konkrete koncepter
38 % oplever, at det hver gang eller ofte er vanskeligt at omsætte buzzwords til konkrete koncepter i en kommunal kontekst. Denne
problematik kan også ses af den forventede implementeringstakt beskrevet i afsnit 3.1.3, hvor der opleves usikkerhed om, hvornår
ellers relativt velomtalte teknologier som blockchain, augmented reality og human augmentation kan implementeres.
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Politikere og fagområder kunne have mere fokus på opgaven
Omtrent en fjerdedel (23 %) oplever hver gang eller ofte utilstrækkeligt fokus på indførslen af ny digital teknologi fra politikere og
fagområder som en barriere.
Leverandørforhold opleves ikke som en barriere
Kun hver tiende respondent oplever hver gang eller ofte, at manglende tillid til leverandører er begrænsende for afprøvning af ny
teknologi deres kommune, og 6 % oplever, at leverandørerne ikke har interesse i afprøvning af ny teknologi.

3.4.1 Hvem bør gøre hvad
Kommunerne er blevet spurgt om, hvad der burde være mere af for at understøtte en øget digitalisering i deres kommune. Svarene
indikerer, at digitaliserings- og innovationslysten er stor, men at opgaven på en lang række områder kan løftes yderligere. Således efterspørger flertallet af respondenterne mere af samtlige emner, der blev spurgt til i undersøgelsen, jf. figur 19:
 74 % har behov for mere viden om, hvad der virker i sammenlignelige kommuner
 73 % ønsker kompetencemæssig støtte til innovations- eller udviklingsprojekter
 73 % har behov for uddannelse af kommunale medarbejdere
 70 % efterspørger uddannelse af kommunale ledere
 69 % mener, at der bør være mulighed for at afsætte flere midler til finansiering af udviklings- eller afprøvningsprojekter
 57 % ønsker mere klarhed over lovgivning om håndtering eller anvendelse af data

Hvad burde der efter din mening være mere af for
at understøtte øget digitalisering i din kommune?

Konkrete cases fra kommuner, der ligner din

74%

1%

Kompetencemæssig støtte til gennemførelse af
innovations- og udviklingsprojekter

73%

26%

1%

Uddannelse af kommunale medarbejdere

73%

27%

0%

Uddannelse af kommunale ledere

70%

Mulighed for at afsætte ﬂere midler til ﬁnansiering
af udviklings- eller afprøvningsprojekter

69%

Samarbejde mellem kommuner

30%

30%

63%

37%

Klarhed over lovgivning om håndtering
eller anvendelse af data

57%

39%

Tæt innovationssamarbejde mellem
private og oﬀentlige aktører

56%

43%

0%

20%

Mere af

40%

60%

Passende niveau i dag

Figur 19: Hvad burde der være mere af for at understøtte øget digitalisering?
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Der udtrykkes samtidig et stort behov for øget samarbejde:
 63 % mener, at der burde være mere samarbejde mellem kommuner
 56 % mener, at der burde være flere tætte innovationssamarbejder mellem private og offentlige aktører
Når det kommer til, hvilke andre aktører omkring kommunerne, der kunne tænkes at støtte op omkring en øget kommunal digitalisering, efterspørges der handling fra både statslig side og fra kommunernes egne samarbejdsorganisationer, som vist i figur 20 nedenfor.

Mener du, at følgende aktører bør gøre mere for at øge kommunernes
muligheder for afprøvning og implementering af ny digital teknologi?

23%

Staten
KOMBIT

11%

Kommunernes Landsforening

10%

Regionerne

47%
47%

27%
20%

4%

33%

53%

7%

0%

26%

33%
40%

40%

9%
4%
26%

60%

80%

Ja, meget mere end i dag

Ja, noget mere end i dag

Nej, det er passende niveau i dag

Ved ikke

100%

Figur 20: Hvilke aktører efterspørges der støtte fra?

Her ses det, at 47 % mener, at staten burde gøre mere end i dag, og knap en fjerdedel (23 %) mener, at staten burde gøre meget mere
end i dag.
Samlet set mener næsten to tredjedele (63 %), at Kommunernes Landsforening burde gøre mere eller meget mere end i dag, mens
58 % mener, at det samme er gældende for KOMBIT.
For regionernes vedkommende er billedet lidt mere uklart. En fjerdedel (26 %) af respondenterne har vanskeligt ved at tage stilling til
spørgsmålet, mens 40 % mener, at den regionale indsats for at øge kommunernes muligheder er passende i dag.

3.5 Fire temaer
Som afslutning på analysen sammenstilles data fra flere forskellige spørgsmål for at belyse udvalgte temaer vedrørende afprøvning og
implementering af ny digital teknologi i de danske kommuner. De fire temaer er:
 Fokus på og inddragelse af borgere
 Politikeres indflydelse på beslutninger
 Leverandørers indflydelse på beslutninger
 Sammenhæng på tværs
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3.5.1 Tema 1: Fokus på og inddragelse af borgere
I de forskellige digitaliseringsstrategier nævnt i afsnit 2 fremhæves det ofte, at digitaliseringen skal skabe værdi for borgerne. F.eks. i den
seneste fælleskommunale digitaliseringsstrategi fra 2015, hvor visionen er formuleret således:

”Det fælleskommunale arbejde med digitalisering skal underbygge og styrke en decentralt funderet offentlig sektor, der på én

gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service for og med borgerne og virksomhederne.” 21

I afsnit 3.3, figur 15, så vi, at den primære driver for at afprøve ny digital teknologi er ønsket om at effektivisere interaktionen med
borgeren (82 % svarede at det hver gang eller ofte var afgørende), skarpt forfulgt af ønsket om at skabe bedre service for borgere eller
virksomheder (78 %).
KMD Analyse har også spurgt kommunerne om deres grad af borgerinddragelse i forbindelse med afprøvning af ny digital teknologi.

I hvor høj grad inddrager din kommune følgende brugere
gennem workshops, fokusgrupper eller
spørgeskemaer for at forstå, hvordan ny digital
teknologi bedst kan anvendes?

Kommunens ansatte

19%

53%

Borgere 1% 10%
0%

24%

40%
20%

I meget høj grad

37%
40%

I høj grad

60%

I nogen grad

3%
9%

80%

Slet ikke

100%

Ved ikke

Figur 21: Inddragelse af borgere og ansatte

Det ses af figur 21, at kommunerne er særdeles aktive i inddragelsen af de ansatte i afprøvningen af ny teknologi, men kun i mindre grad
inddrager borgerne. Kun 11 % af respondenterne svarede, at deres kommune i høj eller meget høj grad inddrager borgerne for at forstå,
hvordan ny digital teknologi bedst kan anvendes. Det tilsvarende tal for inddragelse af kommunens ansatte er 72 %.
Supplerende så vi i afsnit 3.3, figur 16, at det i kun knap en tredjedel (31 %) af respondenternes kommuner hver gang eller ofte er afgørende for valget af at implementere en ny teknologi, om borgere eller virksomheder i kommunen efterspørger løsningen.
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KL, ”Lokal og Digital – et sammenhængende Danmark – Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi 2016-2020”, 2015, side 6
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Forskelle på ønsket om at gøre noget for borgere og borgernes indﬂydelse på beslutninger om ny teknologi.
(Andelen, der har svaret ”Hver gang” eller ”Ofte” hhv. ”I høj grad” eller ”I meget høj grad”)
100%

80%

82%

78%
72%

60%

40%
31%
20%
11%

0%
Interessedriver:
Et ønske om at
eﬀektivisere
kommunens
interaktion
med borgeren
(jf. ﬁg. 15)

Interessedriver:
Et ønske om at
skabe bedre
service til
borgere eller
virksomheder
(jf. ﬁg. 15)

Inddragelse af
kommunens
ansatte
(jf. ﬁg. 21)

Implementeringsdriver:
Inddragelse af
Borgerne eller
borgere (jf. ﬁg. 21)
virksomheder
efterspørger den
(jf. ﬁg. 16)

Figur 22: Forskelle på ønsker om at gøre noget for borgere og borgeres indflydelse på beslutninger vedr. ny teknologi

Figur 22 sammenstiller hvor ofte ønsket om at effektivisere eller forbedre borgerkontakten driver interessen for at afprøve ny digital
teknologi med billedet af, hvor ofte hhv. kommunens medarbejdere og borgerne inddrages i processen samt i hvor høj grad borgere
eller virksomheder efterspørger teknologien. Der tegner sig tilsyneladende et billede af, at kommunerne i udgangspunktet gerne vil
gøre noget for borgerne, og at det sker med afsæt i kommunens forståelse af borgernes behov.
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3.5.2 Tema 2: Kommunalpolitikeres indflydelse på valg af ny teknologi
De kommunale politikere repræsenterer som folkevalgte kommunens borgere. Der er derfor i undersøgelsen også blevet spurgt til
deres indflydelse på beslutninger vedrørende afprøvning og implementering af ny digital teknologi.

Kommunalpolitikeres indﬂydelse på valg af teknologier
50%
44%
43%
40%
33%
30%
30%

20%
20%

10%

9%

10%

4%
1%

4%
1%

0%

0%
Hver gang

Ofte

Nogle gange

Sjældent

Aldrig

Ved ikke

Hvor ofte er det afgørende for din kommunes valg om at implementere en ny teknologi, at kommunens
politikere efterspørger den? (jf. ﬁg. 16)
Hvor ofte driver personlig interesse fra politikere i en given teknologi i din kommunes interesse for afprøvning
af ny digital teknologi? (jf. ﬁg. 15)
Figur 23: Kommunalpolitikernes indflydelse på valg af teknologier

Figur 23 ovenfor er dannet ud fra sammensætning af svarfordelingen på de to spørgsmål22 nævnt i diagrammet. Heraf ses, at kommunalpolitikere ikke ofte øver stor indflydelse på kommunernes valg om afprøvning og implementering af ny teknologi:
 11 % angiver, at personlig interesse fra kommunalpolitikere hver gang eller ofte er drivende for kommunens interesse for
afprøvning af ny teknologi.
 20 % angiver, at kommunalpolitikernes efterspørgsel hver gang eller ofte er afgørende for kommunens valg om implementering af en given teknologi.

22

28

Den samlede liste af drivende faktorer, der indgik i det samlede spørgsmål kan ses i afsnit 3.3, figur 15. Ligeledes kan den samlede liste over hvilke faktorer, der
indgik i spørgsmålet om hvad der er afgørende for kommunens valg om implementering ses i afsnit 3.3, figur 16.
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Kommunalpolitikeres rolle som drivende eller bremsende
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Hvor ofte oplever du, at kommunalpolitikerne i din kommune spiller en drivende rolle i forbindelse med
igangsætning eller gennemførsel af projekter med ny teknologi? (jf. ﬁg. 17)
Hvor ofte oplever du, at utilstrækkeligt politisk fokus på indførsel af ny digital teknologi er en barriere for
afprøvning af ny digital teknologi i din kommune? (jf. ﬁg. 18)
Figur 24: Kommunalpolitikernes rolle som hhv. drivende eller bremsende

I figur 24 vises en sammenstilling af to spørgsmål23 vedrørende kommunalpolitikernes rolle som hhv. drivende eller bremsende i arbejdet med i gangsætning eller gennemførsel af projekter med ny teknologi.
Heraf ses, at kommunalpolitikere kun sjældent eller nogle gange spiller en drivende rolle, mens manglen på politisk interesse kan opleves som en barriere for afprøvning af ny teknologi:
 Kun 7 % angiver, at kommunalpolitikere hver gang eller ofte spiller en drivende rolle i forbindelse med igangsætning eller
gennemførsel af projekter med ny teknologi.
 Ca. en fjerdedel (23 %) angiver, at utilstrækkelig politisk fokus hver gang eller ofte er en barriere for afprøvning af ny digital
teknologi i deres kommune. Hvis kategorien ”nogle gange” medtages er tallet 63 %.

3.5.3 Tema 3: Leverandørens betydning for beslutninger
Da et godt samarbejde mellem private og offentlige aktører er nødvendigt for dels at udvikle gode løsninger til den offentlige sektor,
dels for at modne nye teknologier til bl.a. eksportmarkedet, har det været relevant at undersøge leverandørernes rolle og indflydelse på
den kommunale afprøvning og implementering af ny digital teknologi.
Det kan først og fremmest konstateres, at der set fra kommunernes side generelt opleves et godt samarbejde mellem kommuner og
leverandører.24
 Kun 10 % oplever hver gang eller ofte, at lav tillid til leverandører er en barriere for afprøvning af ny teknologi.
 Kun 6 % svarer, at manglende interesse fra leverandørerne er en barriere for afprøvning af ny teknologi.

Den samlede liste af interessenter, der kan opleves drivende i forbindelse med igangsætning eller gennemførsel af projekter med ny teknologi kan ses i
afsnit 3.3.1, figur 17. Ligeledes kan den samlede liste over hvilke barrierer, der kan opleves ifm. afprøvning af ny digital teknologi ses i afsnit 3.4, figur 18.
24
Den samlede liste af elementer, der kan opleves som barriere for afprøvningen af ny teknologi kan ses i afsnit, 3.4, figur 18
23
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Hvor ofte oplever du nedenstående barrierer omkring afprøvning af ny digital teknologi i din kommune?
(jf. ﬁg. 18)
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Lav tillid til leverandør

Sjældent

Aldrig

Ved ikke

Manglende interesse fra leverandør

Figur 25: Samarbejdet med leverandørerne

Hvor ofte oplever du, at nedenstående interessentgrupper i eller omkring din kommune spiller en drivende
rolle i forbindelse med igangsætning eller gennemførsel af projekter med ny teknologi?
(jf. ﬁg. 17)
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Andre private leverandører

Figur 26: Leverandører som drivende i projekter med ny teknologi
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Den samlede liste af interessenter, der kan spille en drivende rolle kan ses i afsnit 3.3.1, figur 17
Se afsnit 3.4
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I figur 26 ses, at teknologileverandører oftere end andre leverandører spiller en drivende rolle i forbindelse med igangsætning eller
gennemførsel af projekter med ny teknologi.
Således svarer 17 % af respondenterne, at denne gruppe ofte eller hver gang spiller en drivende rolle, mens det samme gælder for hhv.
4 % og 2 % for konsulenthuses og andre private leverandørers rolle.
Betydningen af, at en leverandør betaler en del af omkostningen
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Hvor ofte er det afgørende for din kommunes valg om at implementere ny teknologi, at en
leverandør har tilbudt at betale en del af omkostningerne? (jf. ﬁg. 16)

Hvor ofte driver det, at en leverandør har tilbudt at betale en del af udviklingsomkostningerne
din kommunes interesse for afprøvning af ny digital teknologi (jf. ﬁg. 15)
Figur 27: Betydningen af medfinansiering fra leverandører

På trods af, at 44 % hver gang eller ofte oplever vanskeligheder med at afsætte økonomiske ressourcer til udvikling eller afprøvning,
bliver beslutninger om ny teknologi sjældent taget på baggrund af mulighed for medfinansiering fra leverandører. Figur 27 viser, at godt
to tredjedele af respondenterne oplever, at leverandørers medfinansiering kun sjældent eller aldrig har indflydelse på kommunernes
beslutninger vedr. afprøvning (60 %) eller implementering (63 %) af ny teknologi.

3.5.4 Tema 4: Sammenhæng på tværs
Målsætningen i regeringens sammenhængsreform om, at man som borger skal opleve en mere sammenhængende offentlig sektor,
forudsætter digitaliseringssamarbejder på tværs af både stat, region og kommune. Men hvor meget fylder ambitionen om at skabe
sammenhæng i kommunernes afprøvninger af ny digital teknologi?
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I afsnit 3.3, figur 15 så vi, at ønsket om øget harmonisering eller sammenhæng med det øvrige it-landskab i kommunen eller mellem
kommuner ligger på en 8. plads over de der oplistede drivers for afprøvning af ny digital teknologi. I figur 28 vises fordelingen af svar for
netop denne faktor.
Hvor ofte er et ønske om øget harmonisering eller sammenhæng med det øvrige it-landskab i kommunen
eller mellem kommunerne drivende for din kommunes interesse for afprøvning af ny teknologi?
(jf. ﬁg. 15)
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Figur 28: Sammenhæng som driver for afprøvning af ny teknologi

38 % af respondenterne mener, at det ofte eller meget ofte er en drivende faktor. Hvis man medtager svarene i kategorien Nogle gange
er tallet 75 %.
Tallene viser, at kommunen dog ikke ofte oplever staten eller regionerne som drivende i forbindelse med igangsætning eller gennemførsel af projekter med ny teknologi27. Som det ses i figur 29, svarer 16 % og 10 % at dette er gældende for hhv. staten og regionerne.

Hvor ofte oplever du, at nedenstående interessentgrupper i eller
omkring din kommune spiller en drivende rolle i
forbindelse med igangsætning eller gennemførsel af
projekter med ny teknologi? (jf. ﬁg. 17)
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Figur 29: Statens og regionernes rolle som drivere
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Den samlede liste af interessenter, der kan spille en drivende rolle kan ses i afsnit 3.3.1, figur 17
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Mener du, at følgende aktører bør gøre mere for at øge kommunernes muligheder
for afprøvning og implementering af ny digital teknologi?
(jf. ﬁg. 20)
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Figur 30: Kommunernes ønske til stat og regioner

I figur 30 ses, at 70 % af respondenterne mener, at staten bør gøre mere eller meget mere end i dag for at øge kommunernes muligheder for afprøvning og implementering af ny teknologi28, mens 34 % mener, det samme er gældende for regionerne29.

28
29

Den samlede liste af interessenter, der kan spille en drivende rolle kan ses i afsnit 3.3.1, figur 17
Den samlede liste over aktører, der bør gøre mere for at øge kommunernes muligheder for afprøvning og implementering af ny teknologi kan ses i afsnit 3.4.1,
figur 20
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4. Om analysen
KMD Analyse har samarbejdet med Quorum Consulting om udarbejdelse af analysen.
Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse udsendt til beslutningstagere i de danske kommuner, hvortil dataindsamlingen er
foretaget i samarbejde med Userneeds.
I undersøgelsen bliver der spurgt ind til 13 specifikke teknologier. Disse teknologier er: cloudløsninger, velfærdsrobotter, droner, softwarerobotter, Internet-of-Things, big data, virtuelle assistenter eller chatbots, machine learning, augmented reality, human augmentation, selvkørende biler eller busser, digital twin, og blockchain. Teknologierne er udvalgt for at skabe et kontinuum fra formodet kendte
og allerede relativt bredt implementerede teknologier over nyere teknologier til teknologier, der formodedes at ligge et godt stykke
ude i den kommunale anvendelseshorisont.

4.1 Baggrundsinformation om spørgeundersøgelsen
 70 respondenter, fordelt på 54 kommuner, store som små, fra alle fem regioner i Danmark.
 Gennemført online af Userneeds i perioden 19. april – 13. maj 2018.

4.2 Respondentgruppens repræsentativitet
Analysens repræsentativitet ift.
respondenternes geograﬁske spredning

Analysens repræsentativitet ift.
spredning af kommunestørrelse
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Figur 31
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4.2.1 Geografisk spredning
I figur 31 vises respondentgruppens geografiske spredning ift. den geografiske spredning af kommuner. Det ses, at der er underrepræsentation ift. Region Midtjylland, Region Syddanmark og i særlig grad Region Hovedstaden, mens der er overrepræsentation i Region
Nordjylland og Region Sjælland.

4.2.2 Spredning på kommunestørrelser
I forhold til spredningen på kommunestørrelser, ses det af figur 32, at særligt de helt små kommuner er underrepræsenteret i respondentgruppen, mens de mellemstore fra 55.001-100.000 indbyggere er overrepræsenterede.

4.2.3 Spredning på stillingsbetegnelser i respondentgruppen:
Respondentgruppen er sammensat af personer med følgende fordeling af stillingsbetegnelser
It-direktør eller it-chef

10

14 %

Digitaliseringsdirektør eller digitaliseringschef

9

13 %

Økonomidirektør eller økonomichef

13

19 %

Direktør eller chef for fagområdet Børn og Unge

7

10 %

Direktør eller chef for fagområdet Sundhed

3

4%

Direktør eller chef for fagområdet Ældre

5

7%

Direktør eller chef for fagområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse

3

4%

Direktør eller chef for fagområdet Miljø og teknik

9

13 %

Andet

11

16 %

Total

70

100 %

4.3 Generelt om afrunding
Undersøgelsens resultater er formidlet som procentsatser i hele tal. Eventuelle afrundinger er foretaget på svarkategori-niveau. Der
kan derfor ved sammenstillinger af flere forskellige svarkategorier til et samlet procenttal være indregnet to afrundinger. Hvis f.eks. to
svarkategorier er på hhv. 31,5 og 21,5 %, vil de begge være blevet rundet op til hhv. 32 % og 22 %. Hvis disse lægges sammen for at
udtrykke en tendens fordelt på begge svarkategorier vil det samlede tal blive 54 % og ikke 53 %. Der kan af samme årsag være visninger
af fordelingen på svarkategorier, der ved sammentælling giver en total på 99 % eller 101%.
Denne fremgangsmåde er valgt af formidlingsmæssige årsager.
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