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Ansvarsfraskrivelse
Hverken Europa-Kommissionen eller personer, der handler 
på vegne af Kommissionen, er ansvarlige for brugen af 
nedenstående oplysninger. Synspunkterne er forfatternes 
og afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens 
synspunkter. Intet i denne brochure indebærer eller 
udtrykker en garanti af nogen art. Resultaterne bør kun 
anvendes som retningslinjer som led i en overordnet 
strategi.

© De Europæiske Fællesskaber, 2015. 
Gengivelse er tilladt med 
kildeangivelse.
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Forord

Hvis Europa skal kunne konkurrere, opnå vækst og skabe 
arbejdspladser, skal vi sikre, at vi har de mennesker, der 
kan lede den digitale innovation og transformation af 
vores industrier. Nye teknologier er en vigtig drivkraft for 
vækst drevet af ideerne om højt kvalificerede fagfolk og 
erhvervsledere (e-leaders). Manglen på digitale fagfolk 
skønnes at nå over 800.000 og på e-leaders 200.000 i 2020. 
Sidste maj lancerede Europa-Kommissionen en strategi 
for et digitalt indre marked. Når den er gennemført, vil det 
digitale indre marked kunne bidrage med mere end 415 
milliarder euro om året til den europæiske økonomi. 

e-Leadership er et centralt element i drivkraften i den 
digitale strategi for det indre marked til fremme af digitale 
færdigheder, der er nødvendige for den moderne europæi-
ske industri. Interessenterne opfordrer medlemsstaterne 
til at øge deres støtte til udviklingen af færdigheder i 
e-Leadership. Europa-Kommissionens ekspertgruppe 
"Strategic Policy Forum on Digital Entrepreneurship" har 
anbefalet, at færdigheder i e-Leadership bør være en del 
af lederuddannelse og uddannelsesprogrammer for 
virksomhedsledere og højtstående embedsmænd. Der er 
bred enighed om nødvendigheden af en fælleseuropæisk 
indsats for at levere e-Leadership på tværs af alle sektorer 
og virksomheder. 
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Dette dokument indeholder et resumé af den nyeste 
udvikling af e-Leadership i Europa og konkrete eksempler 
på bedste praksis og gennemførelse af paneuropæiske 
retningslinjer udviklet af erhvervslivet og universiteterne. 
Fremtidige udgaver vil tage fat på kvalifikationskravene til 
lederskab i virksomheder med udnyttelse af digitale og 
centrale støtteteknologier, herunder de nyeste avancere-
de produktionsteknologier. 

Nyd læsningen

Lowri Evans
Generaldirektør

Generaldirektoratet for Det Indre Marked, Erhvervspolitik, 
Iværksætteri og SMV'er
Europa-Kommissionen
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e-Leadership - En vigtig ingrediens til  
at fremme Europas konkurrenceevne og 
innovationspotentiale

e-Leadership er af afgørende betydning for, at virksomhe-
derne og industrien kan udmærke sig i deres virksomheds-
drift. e-Leadership er nøglen til brug af nye digitale 
teknologier til innovation og forandring forvaltet i en 
relevant organisatorisk kontekst og indlejret i forretnings-
strategien. Færdigheder i e-Leadership  er de færdigheder, 
der kræves af en person for at igangsætte og opnå digital 
innovation:

• Strategisk lederskab: Lede tværfagligt personale 
 og påvirke interessenter på tværs af grænser 
 (funktionelle, geografiske)

• Forretningsekspertise: Forny forretnings- og   
 driftsmodeller, levere værdi til organisationer

• Digital ekspertise: Forudse og drive ændringer for at  
 øge virsomhedens præstation og udnytte digitale  
 teknologier som innovationsmuligheder.
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e-Leadership i Europa - trufne  
foranstaltninger 

EU-strategien for e-skills er baseret på Europa-Kommissi-
onens meddelelse, e-skills til det 21. århundrede: Fremme 
af konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse (2007) har 
været en vigtig del af indsatsen for at styrke konkurrence-
evnen, produktiviteten og innovationsevnen i europæiske 
virksomheder. Den hjælper til at forbedre rammebetingel-
serne for innovation, vækst og nye digitale arbejdspladser, 
og anbefaler, at arbejdsstyrkens viden, færdigheder, 
kompetencer og idérigdom konstant opdateres gennem 
effektiv livslang læring. I 2013 lancerede Europa-Kommis-
sionen "Grand Coalition for Digital Jobs" (Den store 
koalition for digitale arbejdspladser) for at intensivere og 
fremskynde indsatsen for at udfylde hullet i de digitale 
færdigheder.

e-Leadership-trekant med færdigheder

Strategisk
ledelse

Forretnings-
ekspertise

Digital
ekspertise
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I den forbindelse har Europa-Kommissionen iværksat et 
initiativ dedikeret færdigheder i e-Leadership, hvilket er 
budt velkommen og støttes af interessenterne. Det 
begyndte i 2013 med fokus på store virksomheder og blev i 
2014 udvidet til også at omfatte små og mellemstore 
virksomheder, gazeller og nystartede virksomheder. 
Initiativet vil blive udvidet i 2016. 

Emnet færdigheder i e-Leadership er integreret i 
politikker og aktiviteter for digitalt iværksætteri . 

Især anbefaler rapporten om "den digitale transformation 
af europæisk industri og europæiske virksomheder" (marts 
2015) i Europæisk politikforum for digitalt iværksætteri 
yderligere fremme af digital ledelse og opfordrer til, at der 
indbygges indhold i færdigheder i e-Leadership i enhver 
form for uddannelse i generel ledelse og i uddannelsespro-
grammer for virksomhedsledere og højtstående embeds-
mænd. 7

Europa-Kommissionen har også iværksat Startup Euro-
pe-initiativet, der ser på de ressourcer, som iværksættere 
har brug for - ligesom venturekapital og acceleratorer - og 
har til formål at styrke erhvervsklimaet for web- og 
IKT-iværksættere, så deres idéer og virksomheder kan 
vokse. Den har allerede afholdt begivenheden "Startup 
Europe 

kommer til Silicon Valley", hvor højteknologiske virksom-
heder i EU, investorer og politikere fra begge sider af 
Atlanten mødtes en uge i USA for at udveksle ideer. 

Den 6. maj 2015 vedtog Europa-Kommissionen meddelel-
sen "Et digitalt indre marked i Europa", der omfatter 16 
initiativer som grundlag for Europas digitale fremtid. 
Teksten anerkender udtrykkeligt vigtigheden af digitale 
kompetencer og IT-faglighed.

Paneler med eksperter på højt niveau diskuterede centrale spørgsmål om e-Leadership

Jan Muehlfeit, Global Strategist |Coach |Mentor ledede dagens 
debatter som ordstyrer 

Charlotte Holloway, Head of Policy, techUK talte om e-Leadership: 
Views from a Demand Perspective (Synspunkter fra et efterspørg-
selsperspektiv)
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Den europæiske konference om Digital and Key Enabling 
Technologies Skills (digitale færdigheder og centrale 
støtteteknologier) (1. og 2. juni 2015 i Bruxelles, se:  
www.leadership2015.eu) bragte over 300 deltagere fra 
regeringer, universiteter og erhvervsliv sammen for at 
drøfte udviklingen i færdigheder i e-Leadership og 
centrale støtteteknologier. 

Forudsigelse af efterspørgsel - Europa 
har behov fore mere end 40.000 nye 
e-leaders pr. år indtil 2020 

Efterspørgslen er stigende i hele det europæiske erhvervs-
liv efter at forbedre kvaliteten af e-Leadership. Selv om 
der til dato ikke findes nogen officielle statistikker med 
hensyn til efterspørgsel eller udbud af e-Leadership, anslås 
innovative e-Leadership-stillinger i Europa at være 
omkring 620.000 e-leaders i 2015, mere end halvdelen i 
forretningsenheder i virksomhederne, snarere end i 
IT-afdelinger. Dette skøn omfatter dem, der har idéen, og 
udvikler innovative IT-projekter i organisationer - men som 
sandsynligvis ikke alle endnu er i besiddelse af hele det 
sæt af færdigheder, der er nødvendige for at blive en 
succesfuld e-leader.

Gary Kildare, Chief HR Officer, IBM Corporation Europe fremførte 
en global IT- og servicevirksomheds perspektiv

Silvia Leal, akademisk direktør 
hos IE Business School, Madrid 
talte om Leadership Program-
me Portfolio of IE Business 
School for Executives, SMEs 
and start-ups (lederskabspro-
gramporteføljen på IE-Business 
School for ledere, SMV'er og 
nystartede virksomheder) 

Prof. Peter Kelly fra Aalto University talte om Practice of High 
Growth Entrepreneurship (Praksis fra hurtigtvoksende iværksætteri)

Philippe Trichet, Digital Expert Director, The Boston Consulting 
Group, talte om Agilt lederskab: Fem imperativer i digital  
navigation
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I prognoser for efterspørgsel efter e-Leadership er vi 
afhængige af skønnede vækstrater i lighed med de højt 
kvalificerede IT-stillinger, hvor der eksisterer sådanne 
skøn. Vi forventer, at efterspørgslen af e-Leadership vil 
stige med gennemsnitligt 4,6 % frem til 2020, hvor den 
skønnes at nå 776.000. 

Under hensyntagen til efterspørgsel på grund af udvidelse 
og udskiftning vil Europa derfor få brug for mellem 
200.000 og 250.000 ekstra e-leaders i 2020, eller mellem 
40.000 og 50.000 om året. Dataene bag disse estimater er 
forstærket af en samling "økosystem"data" om e-Leader- 
ship linket til efterspørgslen eller udbuddet af e-Leader- 
ship-færdigheder gennem e-Leadership-scoreboardet. 
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e-Leadership i korte træk - 
Europæisk scoreboard

e-Leadership-scoreboardet overvåger fremskridt i 
udviklingen af færdigheder i e-Leadership og dækker 
områder i øko-systemet for e-Leadership, herunder: 

• Uddannelse i e-Leadership, 
• Mængden af medarbejdere med e-Leadership- 
 potentiale
• Strukturelle variable, der muliggør udnyttelse af 
 muligheder for e-Leadership, og 
• politikker til fremme af e-Leadership eller andre  
 drivkræfter. 

Scoreboardet anvender indikatorer fra primære og 
sekundære kilder. Det sammenligner EU-medlemsstater-
nes "præstation" i e-Leadership og identificerer de relative 
styrker og svagheder i økosystemerne for e-Leadership 
mellem landene for at præge de politiske drøftelser på 
nationalt og EU-plan.

Scoreboardmodellen måler faktorer, der kan påvirke 
udbud og efterspørgsel efter færdigheder i e-Leadership i 
hvert land. Den giver indsigt i, hvordan lande præsterer i 
forskellige e-Leadership-domæner, der kan omdannes til 
udnyttelse af innovationsmuligheder for virksomheds-
vækst, og foreslår muligheder for fremtidig aktivitet.

I alt 24 indikatorer er organiseret i fire dimensioner og 
opdelt i flere byggeblokke.
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De nationale scoreboards er en integreret del af 28 
landerapporter for hver EU-medlemsstat og giver et 
øjebliksbillede af de nationale forhold vedrørende  
e-Leadership-politikker, -initiativer, -praksisser, -træning, 
videregående uddannelse og lederuddannelse og score- 
boardet. Landerapporter kan downloades på http://
leadership2015.eu/documents/ og http://eskills-lead.eu/
documents/.  

e-Leadership-indeks - benchmarking af 
medlemsstater 

e-Leadership-indekset kombinerer de forskellige dimensi-
oner af e-Leadership-scoreboardet for at overvåge og 
benchmarke EU-medlemsstater. Det sammenholder 
indikatorer for det erhvervsmæssige og politiske klima, 
infrastruktur og relaterede resultater for e-Leadership. 
Hensigten med det er at hjælpe med at udfylde behovet 
for metoder og praksisser, der kan måle og forstå e-Lea-
dership. De enkelte lande kan bruge indekset til at 
overvåge resultater over tid eller benchmarke den  
hjemlige udvikling mod andre lande, identificere  
rollemodeller og lære om, hvordan forskellige  
politikker kan påvirke e-Leadership-praksis.

Europæisk kort over indekskvartiler  
for e-Leadership
Kilde: empirica 2015

Digitalt talent trives bedst i åbne, 
kollaborative, eksperimentelle kulturer, hvor 
teammedlemmerne kan lære og udvikle sig i 
nærheden af en kritisk masse af lignende ta-
lent, fremfor i top-down-bureaukratier med 
styring på mikroniveau , hvor det digitale 
talent spredes ud og innovationen kvæles.

Philippe Trichet
Digital Expert Director, BOSTON 
CONSULTING GROUP

e-Leadership 
Digitale færdigheder til SMV'er

 Gruppe 1: mere end 35 % under EU-gennemsnit

 Gruppe 2: mindre end 35 % under EU-gennemsnit



e-Leadership-indekset korrelerer tæt med BNP-data samt 
med teknologirelaterede indikatorer såsom Networked 
Readiness Index (Indeks over netværksbaseret parathed) 
fra Det Verdensøkonomiske Forum, men afvigelserne i 
tendenserlinjerne for teknologi og BNP angiver, hvilke 
lande der præsterer "bedre" eller "værre" end angivet ud 
fra den økonomiske og teknologiske modenhed. Især 
Irland, men også Belgien og Storbritannien synes at afvige 
positivt  fra "tendensen" til, at større e-Leadership-moden-
hed er associeret med både større økonomisk magt og 
større digital modenhed, og udviser større e-Leadership 
end forventet.
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e-Leadership-indeks og Networked Readiness Index (Indeks  
over netværksbaseret parathed)

e-Leadership-indeks og Networked Readiness Index (Indeks  
over netværksbaseret parathed)
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Voksende erkendelse i politikker for 
digitale færdigheder  

At give SMV'er og iværksættere færdigheder i e-Leaders-
hip behandles stadig ofte kun som noget sekundært i 
forhold til mere veletablerede politiske mål såsom 
udbredelse af digitale teknologier, basale digitale bruger-
færdigheder, indførelse af e-government og e-business, 
adgang til risikovillig kapital eller tilskud til opstart. Men 
2007-dagsordenen for e-skills og de efterfølgende initiati-
ver vedrørende færdigheder i e-Leadership fra Euro-
pa-Kommissionen har fået nogle medlemsstater til at 
engagere sig i den offentlige debat og hjælpe med at 
udvikle passende løsninger.
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Kilde: empirica 2015

Politikker for e-Leadership går på tværs af sektorer og dækker et 
bredt spektrum af politikområder
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e-Leadership-scoreboard Danmark
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Idag har kun otte medlemsstater taget afgørende initiati-
ver vedrørende uddannelse og træning i e-Leadership: 
Irland, Storbritannien, Italien og Danmark samt Belgien, 
Spanien, Malta og Holland. Andre steder er omfanget af 
og sammenhængen i den politiske beslutningsproces 
stadig begrænset, og de fleste lande mangler en overord-
net strategi og vedvarende opmærksomhed i forbindelse 
med e-Leadership i den politiske beslutningsproces.

Multiinteressentpartnerskabet (MSP) har vist sig nyttigt i 
domænet for e-skills. MSP'er bringer brancher og arbejds-
givere i den private sektor sammen med det traditionelle 
uddannelsessystem, og supplerer ydelser fra den offentli-
ge sektor med yderligere ressourcer og viden.

I e-Leadership-feltet vil udvikling af disse partnerskaber til 
samme niveau som inden for digitale færdigheder og 
færdigheder hos IT-fagfolk medføre, at hovedinteressen-
terne får brug for at blive enige om foranstaltninger, 
bidrage til at fremme af kendskabet til emnet og sætte 
skub i træning. 
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Bedste praksis inden for de vigtigste 
fokusområder

Ofte opstår dedikerede kursusprogrammer inden for 
e-Leadership ved et tæt samarbejde mellem erhvervsliv 
og uddannelsesinstitutioner. Storbritanniens Tech Industry 
Gold-grader er knyttet til ICS Leadership Development 
Programme i Irland og de intensive trænings- og master-
programmer i videnbaseret iværksætteri på Malta. En 
partnerskabstilgang er med til at tilpasse læseplaner med 
arbejdsgivernes behov. 

Uddannelsesprogrammer til ekstra erhvervsmæssig 
læring er ved at blive oprettet som reaktion på opfattelsen 
af, at der mangler tilbud, som passer til SMV'ers og 
iværksætteres krav med hensyn til varighed og omkost-
ninger. Som eksempler kan nævnes London's Mobile 
Academy; THNK, the Amsterdam School of Creative 
Leadership; Cranfield University’s IT Leadership Program-
me; og British Computer Society Digital Leader coaching-
program.

Uddannelse i e-Leadership tilbydes i forbindelse med 
universiteternes spin-off-programmer. Til understøttelse 
af digitalt drevne forretningsplaner trækkes der på 
universitetets ressourcer i forbindelse med træning i 
e-Leadership. Eksempler omfatter Henley Accelerator i 
Storbritannien og ECN Network i Østrig.

e-Leadership er en afgørende faktor for virk-
somhedernes evne til at få fremgang i den 
moderne økonomi og udnytte de mulighe-
der, som de digitale teknologier præsenterer. 
Men det kan ikke tages for givet, især blandt 
de små virksomheder, hvor ledere ofte spiller 
en tværfaglig rolle. EU, nationale og regio-
nale politiske beslutningstagere skal samar-
bejde for at sikre, at sammenhængende 
foranstaltninger er på plads til at fremme 
udviklingen af e-Leadership hos Europas 
nuværende og fremtidige SMV'er

Arnaldo Abbruzini
Secretary General, Eurochambres

Europa har brug for at fremskynde 
forandring ved hjælp af digitalisering. Ifølge 
de nyligt godkendte prioriteringer for den 
femårige valgperiode opforder vi - EU's 
Regionsudvalg - til en ny iværksætterånd 
kombineret med et velfungerende digitalt 
indre marked og intelligent specialisering, 
som skal føre til nye færdigheder, viden, 
innovation og beskæftigelse. For at blive 
konkurrencedygtig har Europa behov for 
nogle engagerede regioner og byer, der kan 
spille en aktiv pionerrolle i e-Leadership.

Markku Markkula
President, EU's Regionsudvalg

Regering, industri og uddannelses- 
institutioner kan tilsammen imødekomme 
udfordringen vedrørende digitale færdig-
heder i det 21. århundrede og sikre, at flere 
unge får digitale færdigheder og færdighe-
der i e-Leadership til at blive iværksættere 
og beslutningstagere, og til at forme vores 
digitale verden. techUK er glade for at  
arbejde med Europa-Kommissionens  
e-Leadership-program for at hjælpe med  
at håndtere denne udfordring.

Charlotte Holloway
Head of Policy and Associate Director, techUK



e-learning og MOOCs (massive åbne online-kurser) i 
e-Leadership-træning viser sig nyttig(e), især i økonomisk 
mindre udviklede medlemsstater, f.eks Start-Up-initiativet 
i Grækenland og Akademia PARP og e-Business Academy i 
Polen. Athens universitet for økonomi og erhverv lancere-
de for nylig en MOOC til træning i digitalt iværksætteri.  
I Frankrig har Conservatoire National des Arts et Métiers 
(CNAM) gennemført en række MOOCs rettet mod dem, 
der søger at erhverve færdigheder i ledelse i den franskta-
lende verden.

Subsidieret eller gratis uddannelse i e-Leadership til 
SMV'er tilbydes af forretningsudviklingsorganer for at 
sænke barrieren for deltagelse. Denne fremgangsmåde 
anvendes i stigende grad også til træning i færdigheder i 
e-Leadership, f.eks i Nordirland.

Ekspertiseordninger i e-Leadership er stadig sjældne. 
Det eneste fremtrædende eksempel er Tysklands Software 
Campus, et samarbejde mellem regeringen, uddannelses-
institutioner og industri, der understøtter unge, lovende 
IKT-forskere. Selvom det ikke er rettet mod SMV'er, vil 
nogle deltagere sandsynligvis starte deres egen virksom-
hed i stedet for at slutte sig til en etableret "stor spiller".  

Selvevalueringsredskaber giver SMV'er mulighed for selv 
at vurdere deres formåen i e-Leadership gennem en 
online-platform. Et godt eksempel er Nordirlands  
diagnostiske online-værktøj LMSA. 

Voucherordninger er blevet oprettet i nogle lande for at 
gøre det nemt og billigt for SMV'er at få rådgivning og 
træning, f.eks. Innovationscheckar fra Sveriges VINNOVA, 
Enterprise Ireland's innovationgavekort og Danmarks 
gavekortordning.
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e-Leadership-uddannelse i forbindelse med væksthuse 
og acceleratorordninger foregår oftest via rådgivning og 
vejledning, men også gennem managementuddannelser i 
samarbejde med etablerede udbydere, såsom Infopole 
Cluster TIC i Belgiens vallonske region, WAYRA, accelera-
torprogrammet lanceret af Spaniens Telefonica, Telenet 
Idealabs i Belgien og European Entrepreneurship Founda-
tion i Ungarn.

Forretningsplankonkurrencer, priser til nystartede 
virksomheder og lignende er populære instrumenter til at 
imødegå opfattelsen af mangel på ledelsesfærdigheder 
blandt unge højtuddannede og for at motivere personer 
med stort potentiale til digitalt iværksætteri. Konkurren-
cer og priser er forholdsvis billige, begunstiget af sponso-
rer, og lette at fremme. Men de kan ikke give den nødven-
dige støtte til at udstyre digitale iværksættere med et 
tilstrækkeligt grundlag af færdigheder i e-Leadership. 

Fremme af færdigheder i e-Leadership hos studerende 
finder sted i Østrigs AWS First-initiativ, det bulgarske 
program for unge ledere, Tysklands Student2Start-up-ord-
ning og Demola i Finland. Udvilingsprogrammet for 
fremtidige ledere i Grækenland bringer nyuddannede og 
NGO'er sammen for at løse ledelsesmæssige udfordringer. 
Kroatiens eStudent-NGO drives af og for ældre universi-
tetsstuderende. 

Initiativer, der fokuserer på kvinder, er målrettet mod 
kvinder, der søger ledelsesposter inden for IT. Eksempler 
omfatter det UK-baserede everywoman in Technology 
Leadership Academy, som har udviklet sig til en global 
medlemsskabsorganisation.  

Indsigt og bevidstgørelse anvendes til at fremme 
spørgsmålet om færdigheder i e-Leadership for centrale 
interessenter og den brede offentlighed. I Frankrig 
gennemførte PASC@line-sammenslutningen en repræ-
sentativ erhvervsundersøgelse for at undersøge spørgs-
målet i detaljer. 

e-Leadership 
Digitale færdigheder til SMV'er



Specifikke kvalifikationsbehov hos 
SMV'er og nystartede virksomheder

De krav, som SMV'er og iværksættere har til uddannelse i 
e-Leadership er forskellige, men der dukker mønstre op af 
analysen. Mange kompetencebehov hos hurtigtvoksende 
SMV'er og iværksættere kan oversættes til trænings- og 
uddannelsestilbud på de tre færdighedsområder, der 
udgør e-Leadership: digital ekspertise, købmandskab og 
strategiske lederevner.

Læringskrav - Forskellige og hands-on

Følgende billede indeholder de kompetencekrav, der er 
indsamlet gennem kvalitativ forskning. 
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Vores undersøgelser af forventninger om e-Leader- 
ship-uddannelse viser, at de fleste SMV'er har brug for 
ledere med meget stærke, praktiske, hands-on digitale 
færdigheder. I større virksomheder understreger de 
digitale kompetencekrav til ledere ofte en forståelse af 
digital formåen (vide, hvad der er muligt, være i stand til at 
budgettere, iværksætte og fordele det arbejde, der skal 
udføres), men ledere i SMV'er er i højere grad inddraget i 
produktionen af digitale produkter eller tjenesteydelser 
eller digitalt understøttede processer.

En anden væsentlig konklusion er, at mange SMV'er er 
stærkt afhængige af outsourcing af deres digitale behov til 
konsulentvirksomheder, leverandører eller andre partner-
virksomheder i værdikæden. Kravet til e-Leadership i 
SMV'er er derfor at lede kvalificeret tværfagligt personale 
og rådgivere, entreprenører og leverandører og andre 
partnere. 

Derudover omfatter uddannelse i teknisk indhold for 
SMV'er cloud computing , big data/data analytics og 
udvikling af mobilapps, samt udvikling af programmel, 
web-udvikling, og programmeringssprog og -miljøer.

De mest nyttige uddannelser i digital ledelse inkluderer 
enterprise architecture, styring og ledelse.

Andre færdigheder i e-Leadership omfatter kommunikati-
onsfærdigheder, forståelse af kunderne og markedet, 
forandrings- og projektledelse, forretningsudvikling og 
salg og markedsføring. 

Små og mellemstore virksomheder i Europa 
er stærkt afhængige deres ejeres og ledel-
sers lederskab især på markeder, hvor IKT 
kan give en konkurrencefordel. PIN-SME 
bifalder Kommissionens opfølgning af vores 
anbefaling til også at tage fat på SMV'ers 
krav til træning som en del af e-Leader- 
ship-initiativet.

Sebastiano Toffaletti
Secretary General, PIN-SME

Kilde: empirica 2015

Entreprenante og hurtigt voksende SMV 'ers kompetencekrav indsamlet gennem kvalitativ forskning

• Planlæggelse af behovet for information

• Forståelse af kundebehov

• Løsningsorientering

• Kommunikation 

• Kreativitet 

• Uafhængig learner (elev)

• Teamanfører 

• Kulturer, internationalisering

•  Big data analytics og værktøjer
•  Cloud computing og virtualisering
•  Mobile app-design og -udvikling
•  Komplekse forretningssystemer
•  Webudvikling og -værktøjer
•  IT-arkitektur, platforms- 
    arkitektur
•  Sikkerhedsfærdigheder
•  ERP-systemer 
• Sociale medier

• Kunderelationer og salg
• Etablering af partnerskab 

• Forretningsudvikling
• Organisationsudvikling 

• Projektledelse
• Procesoptimering 

 • Strategisk markedsføring
• Agile metoder

• Business Analytics
 • Markedsanalyse

 • Finansielle færdigheder

Strategisk
ledelse

Forret-
nings-

ekspertise

Digital
ekspertise



 

Behov for fokuserede, korte, fleksible 
og økonomisk overkommelige formater

Forskningen afslørede kravene til format og operationelle 
detaljer i udbuddet af træning og uddannelse: selvlæring 
og en-til-en coaching er vigtig, fordi det kun er muligt at 
være kortvarigt fraværende fra arbejde. Rådgivningspro-
jekter anvendes ofte til at overføre viden og opnå kompe-
tencer. 

Der er præference for økonomisk overkommelig træning 
af et par dages varighed med fleksible tider og målrettet 
mod akutte forretningsmæssige problemer.

Men grundlæggere og nøglemedarbejdere har ofte en dyb 
videregående uddannelsesbaggrund. Både målrettet 
uddannelse og et bredt og dybt fundament er vigtigt, når 
man skal finde e-Leadership.
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Fremtidige ledere har brug for at opdage 
og styrke iværksætterne i deres midte - 
vitaliteten i deres virksomhed er afhængig 
af deres evne til at gribe mulighederne og 
udnytte dem på en profitabel måde.

Peter Kelly
Professor of Practice, High Growth 
Entrepreneurship, Visiting Professor, School 
of Business, Trinity College Dublin, Visiting 
Professor, School of Design (MADA), 
Pontificia Universidad Catolica de Chile, 
Santiago
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Selvlæring dominerer en mangfoldig 
og rig læringskultur 

Ud over at opfange kravene blev der gennemført en 
undersøgelse af læringspraksis i 118 SMV'er mellem marts 
og maj 2015. Populationen var ikke repræsentativ, så der 
er en vis skævhed mod danske respondenter, men 
resultaterne er stadig lærerige. 

Ud af de 118 SME'er, der svarede, rapporterede 114 mindst 
én "vigtig" læringskilde på listen med 12 læringskilder. I 
gennemsnit nævnte hver SMV seks kilder. Ad hoc-læring 
kommer ud som det vigtigste læringsformat til SMV'er. 
Brancher eller professionelle akademier og også "læring 
fra konsulenter" blev også citeret hyppigt - med 56 % og 
55 %. De videregående uddannelsesinstitutioner ses som 
kursusudbydere, men mest for enkeltkurser (49 %) og 
mindre for hele programmer (23 %).

Procentdel af SMV'er, som hver 
angav en "vigtig" kilde til læring i 

deres virksomhed inden for 
området færdigheder i  

e-Leadership

N = 118, online-undersøgelse  
foretaget af empirica 

i marts - maj 2015
Kilde: empirica 2015

Onlinevirksomheder har vist os vigtigheden 
af gentagelse. Men folk forstår normalt ikke, 
at det påvirker virksomheden som helhed. 
En innovativ virksomhed skal gentage pro-
cessen i alle aspekter af, hvad den gør: dens 
produkt, dens struktur, dens kerneværdier. 
Vi spørger hele tiden os selv: "Hvad gør vi 
forkert? Hvad kunne forbedres? "

Ander Michelena
CEO and Co-Founder ticketbis.com

e-Leadership 
Digitale færdigheder til SMV'er



Design af e-Leadership-træning 
og -uddannelse 

SMV'er og nystartede virksomheder viser også mangfol-
dighed i deres teknologiske, organisatoriske og værdikæ-
demæssige opsætning, og har dermed forskellige behov 
for færdigheder i e-Leadership. Der er derfor udviklet en 
ramme for e-Leadership-tilbud.
  
I overensstemmelse med definitionen af e-Leadership bør 
enhver uddannelse til e-Leadership tjene det primære 
formål at udnytte digitale teknologier til innovation. 
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e-Leadership-tilbud kan tage fat på alle tre kompetence-
områder eller fokusere på et eller to af de områder, hvor 
de kan supplere eksisterende færdigheder og kompeten-
cer. 

e-Leadership udnytter spirende eller nye teknologiske 
tendenser, der er klar til at blive udbredt, og som følge 
heraf tilpasser det sig den digitale udvikling og dens 
udbredelse på markedet. Aktuelle vigtige tendenser 
såsom mobilitet, Cloud Computing, Big Data analytics, 
sociale medieteknologier, Internet of Things, Customer 
Experience IT og IT-sikkerhed har brug for regelmæssig 
revision for at blive holdt ajour.

Disse teknologiske tendenser skal drøftes med SMV'er. Vi 
gjorde det, og så har vi beskæftiget os med succesrige 
SMV'er, herunder hurtigt voksende gazeller, der er ivrige 
efter at ekspandere på tværs af grænserne. Teoretiske 
definitioner af e-Leadership og fremvoksende teknologier 
skal konfronteres med det virkelige livs krav til lederskab, 
SMV'ers behov for færdigheder, og der hvor barriererne 
forhindrer indsigt i udformningen af undervisningstilbud.

e-Leadership handler ikke kun om at gøre 
bedst mulig brug af IKT og at levere værdi 
til organisationen. IT er meget mere. Det 
er spørgsmålet om beredskab: hvis du er 
forberedt, er e-Leadership en evolution; hvis 
du er uforberedt, vil e-Leadership være en 
revolution. Under alle omstændigheder er 
det i den digitale virkelighed en nødvendig-
hed for alle.

Robert Kopal
Ph.D., Vice Dean of R&D, Algebra University 
College

Eksisterende kurser 
og programmer

Eksisterende politik-
ker og initiativer

Bedste praksis og 
læren heraf

Kløften mellem 
programudbud og 

-efterspørgsel

Uddannelse

Teknologitendensers 
anvendelighed og 

konsekvenser

Mangler og 
huller i nuværende 

færdigheder

Lærings- og 
træningsvirkelighed, 

kompetenceudvikling

Erfaringer med og krav til in-
stitutioner for videregående 
uddannelse og lederuddan-

nelse (HEEI'er)

Ønsker til indhold og 
format

Industri- 
behov

Forretnings- 
muligheder og ud-
fordringer ved

•  Mobilitet 
•  Cloud Computing
•  Big data analytics
•  Sociale medier 
  Teknologier
•  Internet of Things:

Konsekvenser for 
praktiker- og e-Lea-

dership-færdigheder i 
SMV'er og nystartede 

virksomheder.

Teknologi- 
tendenser

Definition

Digital innovation og 
transformation

Digital ekspertise + 
forretningsekspertise 
+ færdigheder i stra-

tegisk lederskab

Inddelt i 
komponentfærdighe-
der og kompetencer: 

e-CF og andre

Kilde: empirica 2015

Forskningsbaseret grundlag for udformning af undervisningstilbud



Hvad er et træningstilbud i  
e-Leadership?

e-Leadership kan beskrives som en kombination af 
ledelse, forretning og digital ekspertise, der er forskellig 
fra den traditionelle adskillelse mellem IT og andre 
forretningsfunktioner. 

Tre kriterier er afgørende for at skelne et tilbud om 
e-Leadership fra et uddannelsestilbud:

• Tilpasning til målgruppen: et e-Leadership-tilbud er  
 rettet mod virksomhedsejere og iværksættere, ledende  
 fagfolk med avancerede færdigheder og beslutnings- 
 kompetence, snarere end mod juniorfagfolk eller  
 studerende. I mellemstore virksomheder er målgruppen  
 på ledelsesniveau.
• Digital anvendelighed: Hvis emnet ikke er IT i sig selv,  
 bør anvendelse heraf i en IT-baseret virksomhed være  
 en synlig del af pensum.
• Tilpasning til færdighedsniveauet: læringsudbyttet  
 er over bachelorniveau, dvs. det kan indgå i et  
 MSc-kursus.
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Desuden bør tilbuddet mindst have: 

• Fokus på innovation: potentiale til fornyelse/forandring  
 af virksomheden er en del af tilbuddet; eller
• Forretningsrelevans: frem for at være en akademisk  
 øvelse, er fokus på anvendelse i en professionel eller  
 organisatorisk kontekst; eller
• Strategisk relevans: der undervises i betydningen af  
 teknologi for virksomheden sideløbende med dens  
 "tekniske" anvendelse.

Nye uddannelsestilbud i e-Leadership 
er på vej

En analyse af videregående uddannelser og MOOCs, der 
tilbydes af videregående uddannelsesinstitutioner rettet 
mod SMV'er eller iværksættere og tager sigte på højt 
kvalificerede fagfolk, har vist, at der i hele EU kun kan 
findes 56 programmer, der opfylder alle tre e-Leadership- 
kriterier. Ud af disse er tre executive masteruddannelser, 
fire MBA, 22 Masters of Science, 19 andre masteruddan-
nelser og otte ikke-masterprogrammer. Kun otte af dem 
varer kun 12 måneder eller mindre, og seks af disse er 
ikke-master og to er andre masteruddannelser. Manglen 
på e-Leadership-uddannelse er slående, og det samme er 
det begrænsede udbud af korte målrettede programmer, 
der opfylder behovene hos SMV'er og nystartede virksom-
heder. 

Algebra University College e-Leadership MBA-program, 
Zagreb (Kroatien)

Der er intet e-Leadership uden mennesker. 
Europa har masser af arbejdsløse 
"Intellektuelle hestekræfter". Vi skal 
fortsætte med at omskole dem, der arbejder 
for en bedre fremtid. Arbejdsløsheden skal 
omdøbes til karriereskift.

Hugo de Sousa
Founder and CEO of ALPHAPPL

Færdighedsinitiativet vedrørende e-Leader- 
ship bør tage hensyn til SMV'ernes specifikke 
træningsbehov, da de tegner sig for så stor 
en del af Europas erhvervsliv og beskæfti-
gelse.  På kort sigt vil ikke-formel træning og 
personlige veje til udvikling af færdigheder 
i e-Leadership kunne supplere det formelle 
uddannelsessystem.

Dr. Māra Jākobsone
Coordinator of the Latvian e-skills coalition, 
Vice- President of LIKTA

e-Leadership 
Digitale færdigheder til SMV'er



Forskellige veje til e-Leadership  
er uundværlige

Færdighedsprofiler i e-Leadership for SMV-ledere kan 
normalt ikke blot erhverves fra et e-Leadership-program 
på et universitet. De er som regel et resultat af erfaringer i 
løbet af en karriere, uddannelse, og uformel læring, såsom 
mentorordninger og coaching.
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Efterhånden som færdighederne i e-Leadership udvikler 
sig, vil virksomhedernes behov normalt enten være 
yderligere trin på e-Leadership-stigen, eller at sprede sig 
og supplere eksisterende færdigheder på samme niveau.

e-Leadership-rejsen kan gå fra bevidsthed og nysgerrig-
hed til en vision om digital transformation og dens 
potentiale for innovation - der så vil skulle oversættes til 
en implementeringsplan. Informationsarrangementer og 
åbne foredrag gør et større antal individer fra målgrupper 
fortrolige med emnet og stimulerer deres egen vision. 
Efterfølgende mere fokuserede arrangementer kan tage 
højde for individuel behovsvurdering. Yderligere trin kan 
omfatte uddannelse i specifikke e-Leadership-færdighe-
der og -kompetencer gennem traditionelle uddannelses-
programmer, specifikke kurser eller coaching, rådgivning 
og samskabelse af viden.

Administrerende direktører i virksomheder 
og iværksættere bliver mere end nogensinde 
udfordret til at flytte sig hurtigt for at holde 
deres organisationer slanke og agile. Derfor 
er investeringer og partnerskaber til 
effektivt at styrke færdigheder i ledelse og 
strategiske ressourcer væsentlige. Besty-
relsesmedlemmers og aktionærers rolle er 
at vejlede ledelsen i imødegåelse af disse 
udfordringer.

William Stevens
CEO, Tech Tour. www.techtour.com

Kilde: empirica 2015

Grafik: Tobias Hüsing, empirica, 
Kecheng Liu, Maks Belitski, 
Weizi Li, Henley Business School 
Alvaro Arenas, IE Business School, 
2015

e-Leadership-rejsen som ramme for e-Leadership-forretnings- 
efterspørgsel og tilbud om uddannelse og træning
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Kurserne demonstreret af institutioner for videregående 
uddannelser og lederuddannelser kortlægger denne rejse, 
der opfylder forskellige behov for e-Leadership på forskel-
lige stadier. Behovene varierer fra operationelle til 
strategiske og fra digitale til forretningsmæssige. Poten-
tielle elever med forretnings- eller IT-baggrund kan vælge 
indgange på operationelt eller strategisk niveau.
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Der bør findes muligheder for udbydere af uddannelse til 
at udvikle og tilbyde passende uddannelsesprogrammer 
og kurser til de forskellige stadier af denne e-Leadership- 
rejse. Ud over universiteter og handelshøjskoler kan 
udbydere omfatte professionelle- eller industriakademier, 
handelskamre, coaching- og rådgivende organisationer og 
forlag.

Udbydere af uddannelses- og læringsmateriale inden for 
højere uddannelse og kommerciel eller semi-kommerciel 
uddannelse og læring er godt positioneret til at tilbyde 
kurser og programmer, online eller offline. Rådgivning og 
coaching kan være skræddersyet til de specifikke behov i 
virksomheden. 

Uddannelsessystemerne i alle EU-medlemsstater har brug 
for at bevæge sig hurtigt. MOOCs tilbyder skalerbarhed og 
rækker bredt, men en undersøgelse viste kun begrænset 
aktuel dækning af e-Leadership.  

"Generation Spain" arbejder målrettet mod 
ungdomsarbejdsløsheden ved at levere 
færdigheder og formåen, som arbejdsgiver-
ne efterspørger. Vi er på udkig efter partnere 
for at træne den næste generation af unge 
ledere på en pioneragtig måde, der kombi-
nerer sociale færdigheder, jobparathed og 
ledelsesfærdigheder og har fokus på digitale 
erhverv på tværs af brancher 

Pablo Hernandez
Partner, McKinsey & Company
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Det veletablerede marked for sælger- og produktuddan-
nelse og certificering af professionel videreuddannelse 
tager ikke i udstrakt grad højde for e-Leadership. De korte 
kurser på institutioner for videregående uddannelse og 
lederuddannelse, som eksplicit omhandler e-Leadership, 
har kun begrænset rækkevidde, og coaching og konsulen-
tydelser har høje omkostninger. Selvlæring bør betragtes 
som en mulighed. Den største mulighed for at forbedre 
e-Leadership-uddannelse ses i øjeblikket i MOOCs og 
selvstyret læring, i videregående uddannelsers og lederud-
dannelsers tilbud om livslang læring efter afsluttet 
uddannelse, og hos specialiserede uddannelsesudbydere.

Fem banebrydende universiteter 
og handelshøjskoler

For at løse manglen på en passende e-Leadership-uddan-
nelse, satte fem universiteter og handelshøjskoler sig for 
at beskæftige sig med gazelle- og iværksætter-SMV'er for 
at diskutere deres trænings- og uddannelsesbehov og 
udvikle uddannelsesprogrammer i overensstemmelse 
hermed.
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Agilitet i højere læreanstalters (HEI'ers) 
programmer giver studerende og virksom-
heder styrke til at stræbe efter maksimal 
forretningsværdi som ejere af deres uddan-
nelsesmæssige behov og mål. 

Valentina Ivanova
Assistant Professor Information Technology 
and Services, New Bulgarian University

Lukning af hullet i færdigheder i e-Leader- 
ship kræver samarbejde mellem interes-
senter inden for udbud og efterspørgsel for 
at skabe nye uddannelsestilbud. e-leaders 
skal være fleksible problemløsere med solide 
ledelsesmæssige færdigheder og evner 
til at udnytte digitale teknologier i deres 
forretning. IE Business School har skabt en 
portefølje af kurser for at forberede de stu-
derende til at være fremtidens e-leaders.

Alvaro Arenas
Professor of Information Systems at IE 
Business School

Den digitale transformation af vores øko-
nomi skaber både innovationsmuligheder 
og forretningsmæssige risici for SMV'er. 
business- og IT-ledere med e-skills er vigtige 
succesfaktorer i styringen af digitale aktiver 
til støtte for IT-værdiskabelse i SMV'er. 

Steven de Haes
Professor, Information Systems Manage-
ment, University of Antwerp, Antwerp 
Management School, IT Alignment and 
Governance Research Institute

Iværksættere og SMV'er i Storbritannien 
ser e-Leadership-rammen som en effektiv 
mekanisme til teknologianerkendelse, 
-anvendelse, -transformation og -udnyttel-
se. Det muliggør effektiv tilpasning af IT og 
forretningsstrategier med henblik på innova-
tion og erhvervelse af kunder.

Maks Belitski
Ph.D., Lecturer in Entrepreneurship, Henley 
Business School

Den digitale strategi og kapacitet er en 
forudsætning for en effektiv forvaltning og 
udnyttelse af informationsressourcen, som 
i sig selv er afgørende for succes i enhver 
virksomhed, der bruger IKT i sine forret-
ningsaktiviteter.

Kecheng Liu
Professor in Applied Informatics, Henley 
Business School, University of Reading 

e-Leadership-færdigheder går videre end 
beslutningsprocessen i forretning og IT. 
Ægte e-Leadership handler om at forstå 
timingen af afgørelser, for at organisationer 
skal blive ved med at præstere bedst muligt.

Andrea Carugati
Associate Professor, Ph.D., Head IS 
Research Group, Study Director Master in 
IT, Aarhus University



Agile University-metoden: en række 
korte e-Leadership-kurser ved  
New Bulgarian University 

I hjertet af udviklingsarbejdet på New Bulgarian University 
(NBU) er indsigten at 
• SMV'er har behov for den viden og de færdigheder,  
 universitetet tilbyder, men 
• anerkender ikke de højere uddannelsesinstitutioner 
 som leverandører af livslang læring.

For at tackle denne udfordring fokuserer kursusudvikling 
på kontinuerlig forbedring af læseplaner baseret på en 
fleksibel metode med trinvis innovation i sprint. Den 
traditionelle tilgang karriereudvikling efter vandfaldsmo-
dellen hindrer en hurtig reaktion på skiftende kvalifikati-
onskrav. 

SMV'er har brug for fleksibilitet, så Agile University vil 
reagere på disse behov.

I stedet for at NBU tilbyder to til fire år med et fast 
undervisningsprogram: 
• I begyndelsen af den pædagogiske proces vil SMV'erne  
 definere deres strategiske mål og forretningsmæssige  
 behov. 
• SMV'er vil rådføre sig med universitetet og der vil blive  
 udarbejdet et kortsigtet uddannelsestilbud.
• En modulopbygget liste over potentielle tilbud vil blive  
 udarbejdet.
• SMV'er vælger uddannelsesmoduler, der giver deres  
 forretning den største værdi. 
• Det "uddannelsesmæssige sprint" påbegyndes.
• Sprintet efterfølges af en sprintgennemgang for at  
 checke, hvad der er opnået, og et sprinttilbageblik for  
 at analysere processen og foreslå forbedringer.
• Derefter revurderes SMV'ens forretningsmæssige  
 behov mod det strategiske mål og 
• Der udarbejdes en ny modulopbygget liste over  
 uddannelsestilbud, som vil møde de nye behov og give  
 den største værdi til SMV'er. 

Sprintvarigheden kan være fra en uge til et semester.
Denne proces med sprint og revision kan fortsætte, mens 
det strategiske mål udvikler sig i en livslang læringstilgang 
med samarbejde melle SMV og universitet. 22

Der udtænkes en blanding af praktisk træning, tekniske og 
strategirelaterede kurser for at imødekomme behovene 
hos målgruppen:
• Strategy Development for Digital Intensive 
 Organizations
• Cyber Security And Resilient Business
• IT Marketing
• Cloud Technology
• TSP (Total Software Process) Executive Strategy 
• Leading a Development Team.

Modulære halvdagskurser om SMV-
vækst, social-medie-markedsføring og 
business analytics på Aarhus Universitet 
- e-Leadership-serien

Aarhus Universitet har udviklet "e-Leadership-serien" med 
fire kurser baseret på de opfangede krav. Kurserne 
imødekommer behovet for kondenseret videnoverførsel i 
SMV'er - for at opnå de ønskede læringsresultater på 
halvdagskurser. Disse kurser blev markedsført bredt i 
universitetets SMV-økosystem og der kunne laves pilotfor-
søg med tre kurser. 

Målet er at fortsætte med at tilbyde og tilpasse disse 
kurser. Demonstrationerne, der er udviklet af Aarhus 
Universitet, er flg.:
• Social Media Strategy
• Business Analytics 
• Planning/Managing for Growth
• Partner management/ virtual business networks.

Tilpasning af to eksisterende lange 
programmer til SMV'ers behov 
på Antwerpen Management School

Manglen på udbud af korte, fleksible kurser i forretnings-
kritisk IT er særligt akut for IT-sikkerhed, -arkitektur og 
-styring, og der findes ingen specielle tilbud til mindre og 
yngre virksomheder.

På Antwerpen Management School blev executive 
masterprogrammer i  IT Governance og i  Enterprise 
Architecture ikke designet til at imødekomme behovene 
hos målgrupperne SMV'er og iværksættere. 
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Ved at engagere sig i SMV-forskning var Antwerpen 
Management School i stand til at tilpasse læseplanen for 
masteruddannelser og inkluderede en mere interaktiv og 
skræddersyet tilgang til undervisningen i et eksisterende 
masterprogram. 

Baseret på forskningsresultaterne blev det besluttet at 
give individuel coaching en større andel i studieordningen, 
og derved placere servicen tættere på rådgivning.

Et nyt executive uddannelsesprogram 
til SMV'er, plus to workshops på Henley 
Business School og et MOOC med intro-
duktion af e-Leadership til SMV'er

Henley Business School demonstrerede e-Leadership-ud-
dannelse for hurtigt voksende og iværksætter-SMV'er på 
fire forskellige områder. 
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4-dagsprogrammet "e-Leadership-skills: New Technology 
and Business Architecture" var udviklet målrettet mod 
SMV'ernes behov. Selvom det endnu ikke er gennemført 
som et reelt kursus, vil det fortsat blive tilbudt af Henley 
og markedsføres for øjeblikket i en pakke med de andre 
executiveuddannelser "Be Exceptional".

Desuden besluttede Henley at afholde to workshops med 
målgruppen for at demonstrere gennemførelsen af 
e-Leadership-undervisning i en virkelig situation.

For det tredje blev et forretnings- og IT-tilpasningskursus 
redesignet for også at passe til et SMV-publikum. 

For det fjerde produceres der i øjeblikket en MOOC, som 
introducerer målgruppen til e-Leadership.

-  Fremskynde virksomhedens vækst 
 og innovation gennem 
 udvikling af effektive 
 færdigheder i e-Leadership 
- Øge organisationens 
 præstation 

-  Konkurrenceevne gennem  
 digitale- og IT-strategier 
-  Øge omsætningen gennem 
 effektiv anvendelse af digitale  
 færdigheder

• Færdigheder i forretningssalg
• Strategisk markedsføring 
• Ledelse og 
• Markedsadgang
• Investeringsfærdigheder

• Udnytte de digitale  
 tendenser
• Tilpasning af  
 forretnings-IT
• Business data analytics

Tværfaglig hybrid 
Leder, ledelse af flerniveauhold

Strategisk
ledelse

Forretnings- 
ekspertise:

Digital  
ekspertise:



En øjenåbner-MOOC og et SMV-executi-
vekursus på Instituto de Empresa  
(IE Business School)

Digitale teknologier kan hjælpe SMV'er med at blive mere 
konkurrencedygtige gennem ændringer i strategi og 
retning samt forbedringer i produktivitet og effektivitet. I 
dette kursus vurderer IE Business School værdien af IT og 
undersøger, hvordan transformation i teknologi giver 
værdi.

Kurset blev gennemført ansigt til ansigt i IE Business 
Schools Campus i Madrid og samtidig udsendt som 
MOOC. Derblev undervist af tre professorer fra IE Business 
School: Alvaro Arenas, Jose Esteves og Silvia Leal.

Baseret på empiriske resultater blev kurset "Management 
of Digital Innovation and IT Governance" (Ledelse af 
digital innovation og IT-styring) redesignet og tilpasset til 
målgruppens behov. Programmet omfatter SPOCs (Small 
Private Online Courses) og klassiske blandede undervis-
ningsformer med en kombination af ansigt til ansigt og 
online-diskussionsfora. Programmet har været en succes 
og vil fortsætte næste år.
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Politiske anbefalinger

Der gives følgende anbefalinger for at sikre, at Europa har 
tilstrækkelige færdigheder i e-Leadership i den nærmeste 
fremtid. Anbefalingerne skal bringes videre af interessen-
ter i erhvervslivet og på universiteterne, af regeringen og 
andre interessenter på medlemsstatsniveau og af Den 
Europæiske Unions institutioner. Anbefalingerne udgør 
tilsammen en omfattende køreplan for handling  
vedrørende e-Leadership på alle niveauer i EU. 
 
Anbefaling 1 - Forskning og uddannelse

Forskning har afsløret en mangel på e-Leadership- træ-
ningsprogrammer og -kurser rettet mod SMV'er og 
nystartede virksomheder i Europa. Dette gælder videregå-
ende uddannelse og lederuddannelse, træningsudbydere 
og online- og blended learning-udbydere. Ingen af disse 
spillere har i øjeblikket en tilstrækkelig portefølje af 
løsninger til at imødekomme behovet for at levere 
færdigheder i e-Leadership i et integreret, anerkendt og 
akkrediteret format. Desuden er de stadig nødt til at 
bevise, at de er egnede til en sådan træning.

Universiteter og handelshøjskoler i Europa har brug  
for fundamentale ændringer for at blive livslange  
uddannelsesudbydere på akademisk niveau til professio-
nelle såvel som udelukkende at være videregående 
uddannelsesinstitutioner. Fremskridtene sker langsomt og 
der er behov for dristigere handlinger  for at imødegå 
• nye online-drevne uddannelsesudbydere, der kommer  
 ind på uddannelses- og undervisningsmarkedet,  
• et mangfoldigt, internationalt studentersamfund med  
 skiftende "shopping"-adfærd og 

Vi lever ikke i en tid med forandring, men 
med en forandring af tid. Begreberne leders-
kab, talent, færdighed og holdning opfundet 
i det 20. århundrede har behov for at blive 
revideret for at matche tempoet i denne nye 
digitale tidsalder. 

Nacho de Pinedo
Entrepreneur and Business Angel, ISDI 
Institute for Internet Development
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• stadigt mere krævende undervisning, der tilbydes i  
 bestemte moduler, som kan kombineres på kryds og  
 tværs ("boutiquestuderende"), stiller også krav om 
• hybride læringsmodeller for at opnå en ny lærings- 
 kvalitet (f.eks "gamification", virtuelle samarbejds- 
 miljøer, online-undersøgelse og test, personlige  
 læringstilbud etc.).

Forskning har vist, at e-leaders, navnlig i SMV'er og 
nystartede virksomheder, bevæger sig mod den såkaldte 
pull-læringsstrategi, og erhverver den faglige viden, de har 
brug for, via en række forskellige kanaler, såsom MOOCs, 
blandet uddannelse, og korte kurser.

Fremme og udvikling af samarbejdet mellem de videregå-
ende uddannelser og industrien/erhvervslivet er kernen i 
EU's dagsorden for modernisering af videregående 
uddannelser og et centralt element i Erasmus +-program-
met (2014-2020), især via Strategic and Knowledge 
Alliances. Disse er designet til at give strukturerede 
partnerskaber til samarbejdsprojekter mellem de videre-
gående uddannelser og erhvervslivet/industrien.

Ved siden af de nye typer og måder at levere uddannelse 
og træning i digitalt lederskab på er der behov for, at
universiteter og handelshøjskoler øger forskningsind- 

satsen og i højere grad begrebsliggør digitalt lederskab og 
de organisatoriske og menneskelige faktorer for succes i 
virksomhedssammenhæng.

Som vist nedenfor findes der europæiske finansieringskil-
der til styrkelse af forskning på dette område. Flere kan 
komme til på europæisk og nationalt plan, og eksisterende 
kilder kan modificeres til at forme og etablere en ny 
europæisk forskningsdagsorden om dette og beslægtede 
emner, der er af afgørende betydning for den europæiske 
industri og arbejdsmarkedet.
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Organisationer i Europa har brug for at 
genvinde deres konkurrenceevne ved at for-
bedre ledelsen af softwaredrevet innovation 
i virksomhederne. For at forbedre flowet 
af færdigheder i e-Leadership har Aaltos 
universitet lanceret to e-Leadership-pro-
grammer: et program med en mastergrad 
i Digital Service Design and Engineering 
(design og tilrettelæggelse af digital service) 
og et Future CIO executive Business and 
Information Systems Engineering-program 
(program for tilrettelæggelse af forretnings- 
og informationssystemer for kommende 
informationschefer). 

Prof. Mika Helenius
Aalto University, Vice Chairman of the 
Finnish Information Processing Association

Udvikling

Forskning og 
træning

Koordinering af 
interessenter

Overvågning og 
benchmarking

Politisk 
forpligtelse

Koalitioner på alle niveauer Observationsmekanismer Den Europæiske Union

Indførelse og skalerbarhed Styreformer Bedste praksis Medlemsstater

Promovering Kommunikation Internationalt samarbejde Interessenter

Cloud- 
computing

Big Data 
Analytics

Mobilitet Sociale 
medier

Ældre IT-sy-
stemer 

Internet of 
Things:

Digitale
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Anbefalede handlinger

• At undervisningsudbydere, udbydere af videregående  
 uddannelser og lederuddannelser  og konsulenter  
 yderligere uddyber og fremmer e-Leadership og udnytter  
 mulighederne for udvikling af e-Leadership-kurser/  
 programmer og tilbud til SMV'er og nystartede ledere 
• At undervisnings- og uddannelsesudbydere, handels- 
 kamre, formidlere, brancheorganisationer opbygger  
 strategiske alliancer med industrien om at tilbyde egnede  
 e-Leadership-programmer 
• At interessenter udvikler nye uddannelsesprogrammer,  
 som bygger på erfaringerne fra de europæiske initiativer  
 om e-Leadership og retningslinjerne for læseplaner,  
 profiler, mærkning og kursuseksempler 
• At kursusudbydere tilpasser de eksisterende programmer  
 og kurser for at imødekomme efterspørgslen fra SMV'er  
 og nystartede virksomheder efter e-Leadership-  
 "moduler", der opfylder behovet for særlige kvalifikatio- 
 ner og den "appetit" og "shopping"-adfærd, som udvises  
 af denne elevtype, inklusive hybride læringsmodeller  
 såsom MOOCs 
• At universiteter og handelshøjskoler gennemfører det  
 livslange læringsparadigme og bliver uddannelsesudby- 
 dere af livslang læring med tilbud om lederuddannelse og  
 uddannelsesprogrammer og kurser af forskellig type og  
 størrelse til en stadigt mere mangfoldig gruppe i alle  
 arbejdslivets faser
• At undersøge muligheder og udvikle og gennemføre  
 hurtigere tredjepartscertificering og akkrediterings- 
  muligheder (herunder fælles certificeringsmuligheder  
 efter branche og universitet), der er attraktive for   
 målgrupper med en professionel karriere   
• At universiteter og handelshøjskoler lægger større vægt  
 på digital ledelse som et centralt forskningsemne og  
 udvikler passende koncepter, metoder og teori så vel som  
 undervisningsmaterialer
• At europæiske og nationale finansieringskilder til styrkel- 
 se af forskningsaktiviteter i ledelsesfeltet udvikles   
 yderligere for at forme og etablere en ny europæisk   
 forskningsdagsorden om dette og relaterede emner, som  
 er af afgørende betydning for den europæiske industri og  
 arbejdsmarkedet
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Finansieringsmuligheder for gennemførelsen

Udnytte Europa-Kommissionens finansieringsmuligheder, 
der tilbydes gennem:
• Erasmus + programmet (http://ec.europa.eu/
 programmes/erasmus-plus/index_en.htm),  
• Horizon 2020 f.eks.de innovative uddannelsesnetværk  
 (ITN) for individuelle stipendier (http://ec.europa.eu/ 
 research/participants/portal/desktop/en/), 
• CEN Workshop om ICT-færdigheder (http://www.cen. 
 eu/work/areas/ict/eeducation/pages/ws-ict-skills.aspx) 
• EU's struktur- og socialfonde (http://ec.europa.eu/ 
 regional_policy/en/funding/ and http://ec.europa.eu/ 
 esf/). 
• Adgang til finansportal: http://europa.eu/youreurope/ 
 business/funding-grants/access-to-finance/

EUROPÆISKE RETNINGSLINJER FOR
E-LEADERSHIP-LÆSEPLAN, PROFIL- 

KVALITETSMÆRKE OG SELVEVALUERINGSVÆRKTØJ

Få adgang til dem her: http://eskills-guide.eu/docu-
ments/ and http://eskills-lead.eu/documents/ 

At forsyne virksomhedsledere og beslut-
ningstagere med de digitale færdigheder, 
de har behov for, er væsentlig for at drive 
digitaliseringen og sikre Europas økono-
miske succes i det 21. århundrede. Academy 
Cube støtter den aktive kultivering af disse 
færdigheder og hjælper virksomheder samt 
fremtidige ledere med at udnytte nye mulig-
heder i den digitale verden.

Bernd Böckenhoff
CEO of Academy Cube

DIGITALEUROPE vil bidrage til et enkelt og 
industrifokuseret styringsøkosystem, der vil 
fremme effektiv e-Leadership-program- 
udvikling, -kvalitetsvurdering og  
-anerkendelse 

John Higgins
Director General, DIGITALEUROPE

e-Leadership 
Digitale færdigheder til SMV'er



Anbefaling 2 - Koordinering af 
interessenter 

I betragtning af den aktuelle hastighed i udviklingen er der 
behov for fortsat at mobilisere interessenter på nationalt 
og europæisk plan for at fremme markedsførings-, 
styrings- og samarbejdsaktiviteterne om e-Leadership. 

Kendskab til kvalifikationskrav i og efterspørgsel efter 
e-Leadership samt relaterede politiske initiativer og 
handlinger er ikke ligeligt fordelt i hele Europa. Kommuni-
kationsaktiviteter på alle niveauer skal forøges. Der bør 
søges synergi med de pan-europæiske kampagner 
"e-Skills for Jobs" og "Watify" (2015-2016), med fremtidige 
initiativer om færdigheder og uddannelse og den „store 
koalition for digitale job".

Anbefalede handlinger

• Bedre koordinering af interessenter for at fremme   
 promovering, styring og samarbejdsaktiviteter om   
 e-Leadership på en sammenhængende og effektiv måde
• Sikre aktiv inddragelse af og samspil mellem centrale  
 interessenter 
• Fremme initiativer i medlemsstaternes regeringer, hos  
 interessenter og i foreninger, herunder sammenslutninger  
 af uddannelsesudbydere og videregående uddannelser
• At industrien udvikler og arbejder på langt sigt, i part- 
 nerskaber og samarbejde med andre interessenter,   
 herunder brancheforeninger fra IT-branchen og IT-bruger 
 industrien
• At universiteter, handelshøjskoler, arbejds- 
 formidlinger og aktive arbejdsgivere og fagforeninger  
 fremmer brugen af de europæiske retningslinjer og  
 profiler til nye læseplaner for færdighder i e-Leadership 
• Tilskynde interessenter til at blive aktive partnere i   
 etableringen af en effektiv styringsstruktur
• Udvikle en styringsmodel for levering af digital uddannel- 
 se og træning og bevægelse i retning af implementering 
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Anbefaling 3 - Overvågning 
og benchmarking
 
Aktuelle kvantitative data og statistikker skal forbedres 
yderligere for at fremme en bedre forståelse af dynamik-
ken i efterspørgsel og udbud af færdigheder i e-Leader- 
ship. Eksisterende datasæt modsvarer ikke begrebet 
e-Leadership. 

Digitale færdigheder i e-Leadership som kombinationen af 
et sæt af forretningsmæssige, digitale og strategiske 
færdigheder kan ikke let kvantificeres ved hjælp af 
eksisterende datasæt. Undersøgelser af eksisterende 
færdigheder såsom PIAAC bruger et sæt af færdigheds-
indikatorer, der er for bredt til e-Leadership-formål. Der er 
heller ingen erhvervsmæssig matchning af ISCO-kategori-
er til erhverv med færdigheder i e-Leadership. Markedsun-
dersøgelser er dyre og ofte for små til at fremsætte 
sammenlignelige udsagn om lande. Big data analytics 
fortjener udforskning. 

Regelmæssig politisk overvågning af og benchmarking på 
e-Leadership-området - hvilket er blevet praktiseret siden 
2007 af Europa-Kommissionen og flere medlemsstater 
med hensyn til IKT-færdigheder hos praktikere - ville give 
de oplysninger, som de politiske beslutningstagere har 
brug for om styrker og svagheder, trusler og muligheder. 
Europa-Kommissionen er villig til at fortsætte disse 
bestræbelser (herunder også aktiviteter til overvågning af 
politikker for digitalt iværksætteri) med jævne mellemrum 
for at måle udviklingen i de politiske aktiviteter.

EuroCIO er stolt af at deltage i initiativet til 
fremme af e-Leadership i Europa, og stolt 
over, at det uddannelsesprogram, det ud-
viklede sammen med seks europæiske uni-
versiteter og handelshøjskoler, blev valgt til 
at designe paneuropæiske læseplanprofiler 
og retningslinjer for e-Leadership. Sammen 
med andre europæiske interessenter frem-
mer vi nu aktivt disse resultater for at øge 
udbuddet af digitale talenter og skabe gen-
nemsigtighed i markedet for videregående 
uddannelser og lederuddannelser.

Peter Hagedoorn
Secretary General, EuroCIO



Politikker vedrørende bedste praksis og præsentation af 
initiativer giver europæiske interessenter mulighed for at 
lære af andre interessenters erfaringer. Konkurrencen om 
talent er international, så overvågnings- og benchmar-
kingaktiviteter bør udvides til at omfatte Japan, USA og 
Canada, samt Kina og andre lande i Asien og Latinamerika.

Dette vil kunne indebære samarbejde mellem Euro-
pa-Kommissionen, Eurostat og EU-medlemsstaternes 
regeringer med agenturer og institutioner i lande uden for 
Europa. Samarbejdsmekanismer bør omhandle definitio-
ner og målinger, fælles sæt af indikatorer og metodiske 
tilgange, gennemførelse af undersøgelser og data analysis 
og bør homogenisere eksisterende datakilder.

Anbefalede handlinger

• Identificere nye datakilder med information om udbud og  
 efterspørgsel af færdigheder i e-Leadership, herunder  
 data fra sociale medier  og big data analytics for at  
 etablere et omfattende overvågnings- og prognosesystem
• Sørge for, at definitioner af færdigheder i e-Leadership er  
 tilpasset nye forretningsmæssige og teknologiske  
 udviklinger og forbliver relevante for udformning af  
 politikker
• Analysere relevante Eurostat-data og udveksle overvåg- 
 ningspraksis med Asien og Nordamerika
• Udvikle innovative skøn for tal vedrørende udbud og  
 efterspørgsel af e-Leadership med henblik på at etablere  
 paneuropæiske og nationale observationsmekanismer,  
 der skal give mulighed for løbende overvågning og  
 benchmarking
• Opfølgning på nye aktiviteter inden for feltet digital  
 ledelse i verden og analyse af udviklingen og dens  
 relevans for Europa
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• Fremme den verdensomspændende udveksling af   
 oplysninger og bedste praksis med de avancerede   
 universiteter, handelshøjskoler, rådgivningsorganisatio- 
 ner på området for digital ledelse 
• Fortsætte med at identificere og fremme politikker   
 vedrørende bedste praksis og partnerskabsinitiativer med  
 flere interessenter 
• Formidle benchmarkingresultater og eksempler på bedste  
 praksis og fremme udviklingen af online platforme 

Anbefaling 4 - Politisk forpligtelse

Der er blandt de europæiske interessenter og politikere 
bred enighed om, at digital ledelse og iværksætteri vil 
være centrale politiske emner i Europa i de kommende år, 
især i forbindelse med den digitale transformation af 
økonomien. Rapporten fra Strategic Policy Forum om 
"Digital Transformation of European Industry and Enterpri-
ses" (Den digitale transformation af europæisk industri og 
europæiske virksomheder) omfatter et sæt politiske 
anbefalinger for den digitale transformation i EU, herun-
der udviklingen af e-Leadership. Europa-Kommissionen 
har stået bag lanceringen af initiativer vedrørende 
e-Leadership siden 2013 og Digital Entrepreneurship 
Monitor og Watify-kampagnen i 2015.  

Europæiske beslutningstagere har brug for 
en solid forståelse af, hvordan afbrydelser i 
teknologi, arbejdsmarkeder og forretnings-
modeller udfordrer industrien, den politiske 
indsats, træningssystemerne og andre 
institutioner, og konsekvenserne for de kom-
petencer og e-Leadership-færdigheder, der 
kræves i de kommende år for at have gode 
chancer i den stigende globale konkurrence 
om talent. 

Carl Benedikt Frey
Oxford Martin School at Oxford University

Bitkom er overbevist om, at der er et presse-
rende behov for at bringe regeringen, indus-
trien og uddannelsesinstitutionerne sammen 
om at imødegå digitale ledelsesmæssige ud-
fordringer. Dette gælder både på nationalt 
og europæisk plan. Bitkom har etableret sit 
eget akademi og samarbejder tæt med den  
føderale regering og institutioner fra den hø-
jere uddannelsessektor i Tyskland. I Europa 
har Kommissionen lanceret e-Leadership-in-
itiativet som en hjørnesten i den fremtidige 
ekspertise i den digitale økonomi.

Bernhard Rohleder
CEO, Bitkom

e-Leadership 
Digitale færdigheder til SMV'er



Aktiviteter og initiativer spirer kun langsomt frem på 
nationalt plan. De første eksempler og sager med bedste 
praksis er blevet identificeret  og fremvist på forskellige af 
Europa-Kommissionens webportaler. Nationale politiske 
beslutningstagere og interessenter har brug for at blive 
mere aktive og vise en stærk vilje og gennemføre infra-
strukturer og initiativer i de enkelte medlemsstater, så de 
er forankret i de nationale politikker.
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Anbefalede handlinger

• At nationale politiske beslutningstagere og interessenter  
 demonstrerer vilje til færdigheder i e-Leadership og   
 digitalt iværksætteri og opskalerer deres indsats på  
 længere sigt
• At nationale fonde og programmer bliver specielt rettet  
 mod fremme af digital transformation og de relaterede  
 færdigheder, der kræves, herunder for digital ledelse
• At EU-medlemsstaterne overvejer at bruge Den  
 Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæis- 
 ke Socialfond til atinvestere i træning og livslange   
 læringsprojekter og dermed hjælper SMV'er til at gen- 
 nemføre overgangen til den digitale økonomi 
• At nationale regeringer og interessenter implementerer  
 erfaringerne fra bedste praksis med at gøre bedst mulig  
 brug af midler fra vellykkede projekter 
• At medlemsstaterne bygger videre på støtteprogrammer  
 på EU- og nationalt plan for at træne og matche dygtige  
 mennesker med virksomheder, især SMV'er
• At Europa-Kommissionen indsamler oplysninger fra  
 relevante projekter, der støttes gennem disse fonde og  
 fremviser eksempler på bedste praksis 

Pasc@line-sammenslutningen er nu gået 
sammen med CIGREF og andre centrale 
aktører i Frankrig for at sprede forståelse for 
vigtigheden af færdigheder i e-Leadership. 
Alle parter er enige om, at metoden skal 
være dynamisk:  færdigheder til at håndtere 
digital transformation er ikke en destination, 
men en rejse, en som hjælper innovative 
virksomheder med at undgå at henfalde til 
Schumpeters kreative destruktion.

Yves Poilane
CEO, Telcom ParisTech and Vice-President, 
Pasc@line-sammenslutningen

Uddannelse er en vigtig katalysator for inno-
vation og vækst, og Assinform har til hensigt 
at arbejde tæt sammen med undervis-
ningsministeriet, universiteter og agenturet 
Digital Italy for at sikre, at e-Leadership til 
innovation fremmes i Italien.

Antonello Busetto
Director, Assinform - National Association 
of Information Technology Companies

Den digitale dagsorden i Spanien har inddra-
get alle de mange interessenter i ambitiøse 
nationale mål. Vi har nu til hensigt at be-
gynde at opbygge en national koalition for 
e-Leadership begyndende med den seneste 
nationale strategiske aftale med 
Telefonica, España Open Future.

Antonio Saravia
Deputy Director of Digital Economy at Red.
es, Ministry of Industry, Energy and Tourism

Den nationale koalition for digitale jobs i 
Portugal satte sig i 2015 for at øge udbuddet 
af fagfolk med digitale færdigheder, og især 
bliver færdigheder i e-Leadership fremmet 
for at øge væksten og konkurrenceevnen.

Ana Neves
Director, FCT Foundation for Science and 
Technology, Portuguese Ministry of 
uddannelse og videnskab



Tak

Denne servicekontrakt blev bestilt af Europa-Kommissio-
nen Generaldirektoratet for Det Indre Marked, Erhvervs-
politik, Iværksætteri og SMV'er. André Richier, Principal 
Administrator, Unit
KETs, Digital Manufacturing and Interoperability, var vores 
kontaktpunkt under hele undersøgelsen.
 
Topuniversiteter og handelshøjskoler, centrale foreninger 
og specialister i iværksætteri og SMV'er bidrog direkte til 
arbejdet under denne servicekontrakt. Vi vil gerne især 
takke for støtten fra Aarhus Universitet, Antwerpen 
Management School, Henley Business School, IE Business 
School, INSEAD, New Bulgarian University, PIN-SME, 
EYIF, CIONET, IDC, EFMD og de lokale værter i de regiona-
le clusterbegivenheder i Tyskland, Spanien, Finland, 
Portugal, Storbritannien, Frankrig og Tjekkiet.
 
De opnåede resultater ville ikke have været mulige uden 
den generøse deltagelse af eksperter og nationale 
interessenter i alle EU-medlemsstater, der støttede 
arbejdet under hele denne servicekontrakt, deltog i online- 
undersøgelser og interviews, og i de afholdte arrangemen-
ter.
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Vi er taknemmelige for støtten og bidragene fra medlem-
merne af styregruppen: Kumardev Chatterjee (European 
Young Innovators Forum), Laura Delgado Garcia (Ernst & 
Young), Tina Doerffer (Doerffer Leadership Group) og Bo 
Sejer Frandsen (IT-forum).
 
Vi retter en særlig tak til nationale korrespondenter i hver 
enkelt EU-medlemsstat fra vores europæiske forsknings-
netværk (ENIR) (European Information Society Research) 
til eksperter og deltagere i den europæiske konference om 
Digital and Key Enabling Technologies Skills (færdigheder i 
digitale og centrale støtteteknologier), der fandt sted i 
Bruxelles den 1. - 2. juni 2015 og til talere, paneldeltagere 
og rundbordskonferenceeksperter, der bidrager til rækken 
af arrangementer i hele Europa.

e-Leadership 
Digitale færdigheder til SMV'er
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Flere oplysninger

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik,  
Iværksætteri og SMV'er
Directorate Innovation and Advanced Manufacturing
Unit F/3 “KETs, Digital Manufacturing and Interoperability“
1049 Brussels, Belgium
e-Mail: grow-f3@ec.europa.eu
www.eskills-lead.eu
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