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Højtuddannede skal forvandle
Danmark til digital frontløber
De kalder det for Little Valley.
I skiftevis hvidkalkede og gule murstensbygninger på en slidt asfaltvej i
Nordvest i København arbejder utallige personer og virksomheder på forskellige projekter, der alle har én ting
til fælles: De vil forandre samfundet
ved at gøre det mere digitalt.
Området er på den måde en prototype på det, som Digitalt Vækstpanel
vil have mere af i Danmark. Ekspertgruppen kom i maj måned med 33 anbefalinger, der skal skabe mere vækst
gennem en digital transformation af
virksomhederne. Og metoden er i høj
grad mere højtuddannet arbejdskraft
til særligt de små og mellemstore virksomheder.
I Little Valley sidder et eksempel på
det, Digital Vækstpanel vil have mere
af: 30-årige Nina Rose Stald-Bolow,
der fra IT-Universitetet har en kandidatgrad i digital design og kommunikation. Hun er ansat i andelsselskabet

PsykologNet, der giver personer med
privat sundhedsforsikring mulighed
for selv at finde, vælge og kommunikere med den psykolog, de har brug for.
“Det lyder simpelt, men det er sværere, end man skulle tro. Det er en
helt fundamental ændring – væk fra de

“For mig giver det
akademiske grundlag en ekstra refleksion over det, jeg sætter i verden. Hvilken
effekt har denne her
teknologi for samfundet, for fællesskabet, for individet?”.
Nina Rose Stald-Bolow, kandidat
i digitalt design og kommunikation

traditionelle callcentre med sekretærer, som stadig er normen i branchen,
og hen til et digitalt univers, der giver
klienten mulighed for at gøre det hele
selv”, siger Nina Rose Stald-Bolow.
Hun blev for et halvt år siden hyret
ind for at håndtere den digitale udvikling i virksomheden – lige fra bookingportal til digitale værktøjer, der
giver klienterne mulighed for at arbejde videre med de metoder, de har lært
i terapien. Der er flere gode grunde til
at satse på den digitale udvikling, siger
Nina Rose Stald-Bolow.
“Det kan virke skræmmende at starte i et nyt psykologforløb, især hvis
man skal ringe ind. Det vil vi ændre
på, så klienterne kan starte op på deres
egne præmisser, diskret og med mere
gennemsigtighed. Og det er faktisk
noget af det banebrydende, som det
digitale kan: skabe plads og mulighed
for, at produkterne tilpasses brugerne
og deres hverdag”.
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30-årige Nina Rose Stald-Bolow er kandidat i digitalt design og kommunikation.
Hun er også et eksempel på noget af det, som Digitalt Vækstpanel gerne vil have
mere af: højtuddannede, der skaber digital transformation i private firmaer.

Danmark skal igennem en digital transformation,
anbefaler Digitalt Vækstpanel, og det kræver
mere højtuddannet arbejdskraft i særligt små og
mellemstore virksomheder. Der er brug for flere
som Nina Rose Stald-Bolow.

Den akademiske udvikler
Motivet bag Digitalt Vækstpanels anbefalinger er i første omgang økonomisk vækst. Panelet er ikke nedsat under Erhvervsministeriet for ingenting.
Men anbefalingerne lyder også, at regeringen bør sikre “digital ansvarlighed”, diskussion af etiske dilemmaer
ved digitalisering og lige muligheder
for alle borgere.
Netop overvejelser om, hvordan digitale forandringer påvirker brugerne,
er helt afgørende, mener Nina Rose
Stald-Bolow.
“Det digitale spiller ind i mange forskellige menneskers hverdag og kontekst. Så man skal vide, hvad det er,
man ændrer på. Den refleksion er supervigtig – også fordi det er med til at
afgøre, hvordan samfundet ændrer sig”.
Her får akademikerne en vigtig rolle, mener hun.
“For mig giver det akademiske
grundlag en ekstra refleksion over det,

jeg sætter i verden. Hvilken effekt har
denne her teknologi for samfundet, for
fællesskabet, for individet?”, spørger
Nina Rose Stald-Bolow.
“Som akademiker stiller du dig kritisk over for det, du producerer. Så når
du planlægger og laver strategier, gør
du det på en måde, der giver mening.
Det er utrolig vigtigt, for det digitale
skal ikke skabe et unødvendigt behov.
Det skal være et værktøj, der giver reel
værdi til vores liv”.
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universitetet, vidste jeg ikke engang,
hvad en browser var”, griner hun.
Nina Rose Stald-Bolows arbejde
minder i virkeligheden meget om det,
som så mange andre udvikler. Hun
lægger planer for fremtiden, finder
strategier for at nå derhen, indsamler
viden og taler med de mennesker, det
hele handler om. Så laver hun en prototype på det nye produkt og tester det
af, og så starter det hele forfra.
“Selvfølgelig skal det tekniske også
være på plads, men udgangspunktet er
det humane. Digital transformation
handler i høj grad om at tænke nyt og
finde nye tilgange til det kendte”, siger
Nina Rose Stald-Bolow.
Hun har tidligere arbejdet med at
bruge digital udvikling til at skabe bedre sociale relationer i psykiatrien og ældreplejen. I stedet for at give de ældre et
robottoilet, der kan alt muligt selv, forsøgte de gennem forskellige digitale løsninger at fremme det sociale netværk, så
de ældre bedre kunne hjælpe hinanden.
“Det digitale handler ofte om at forbinde mennesker med hinanden. Det
skal understøtte de sociale processer, som vi allerede har, og som er så
supervigtige for vores relationer med
hinanden”.
Med et lille smil holder hun en pegefinger op i luften som en advarsel.
“Det digitale skal ikke bare udvikle
sig til mere Facebook og sociale medier og endnu et værktøj, der tvinger
dig til at sidde foran mobilen. Det skal
motivere mennesker, forbedre hverdagen og ikke invadere vores øvrige liv.
Det skal være velovervejet”.

33 ANBEFALINGER TIL
MERE DIGITAL VÆKST
Erhvervsministeriets Digitalt Vækstpanel
kom denne maj med 33 anbefalinger til,
hvordan Danmark kan øge væksten gennem digitalisering. Der er fire overord-

Hvad er digital transformation?
Digitalt Vækstpanel vil gøre især små
og mellemstore virksomheder mere
åbne over for “digital transformation”.
Og selv om det lyder teknisk, er det
ikke så fremmed igen, påpeger Nina
Rose Stald-Bolow.
“Arbejdet med digital design og udvikling er faktisk meget menneskenært. Jeg sidder ikke bare foran computeren. Heldigvis. Da jeg startede på

nede mål:
• Danske borgere skal have bedre
digitale kompetencer.
• Danmark skal have et “attraktivt
digitalt vækstmiljø”.
• Lovgivning og digital infrastruktur,
der bedre kan rumme nye, digitale
forretningsmodeller.
• Der skal skabes mere digital begejstring
i samfundet og højere ambitioner.

