
1 

Make the Difference. 
paconsulting.com 

DSB: Digitalt laboratorium skal som ”isbryder” støtte rejsen mod, 

at DSB bliver kundernes foretrukne mobilitetsudbyder og 

forretningen digital og innovativ (1/2) 

DSB opererer på et marked, der er karakteriseret af store forandringer i form af bl.a. øget konkurrence fra konkurrerende transportformer, 

ny teknologi og et svindende subsidieregime. Ledelsen i DSB har i stigende grad indset, at hvis selskabet skal være konkurrencedygtigt i 

fremtiden, bliver de nødt til at tænke nyt i en konservativ branche. Som en del af løsningen på disse udfordringer har DSB skabt Digital 

Labs, der har til opgave at trække DSB i en innovativ retning og bringe DSB i førersædet af den digitale udvikling – ikke blot i forhold til 

deres produkter og services til kunderne men også for at transformere kulturen i virksomheden. 

FAKTABOKS 

» Organisation: DSB

» Målgruppe: Medarbejdere med

udviklingsansvar

» Kompetenceområder: Innovation, digital kultur

og mindset, designtænkning og ny teknologi

» Kontaktperson: Clarissa Eva Leon, Head of

Digital Labs, DSB, clle@dsb.dk

BAGGRUND OG FORMÅL 

Den kollektive transport er et område under massivt pres og 

forandring, hvor brugere og politikere kræver stadigt 

hurtigere, bedre og billigere services i takt med, at 

konkurerende transport- og mobilitetsformer vinder indpas i 

danskernes rejsemønstre. Nye teknologier såsom GoMore og 

en øget politiske vilje til at liberalisere jernbanedriften har 

bl.a. betydet, at DSB har truffet beslutning om at arbejde mod 

at operere subsidiefrit i 2030.  

Samlet set har disse faktorer medført vilje i direktionen til en 

fundamental ændring i DSB’s måde at arbejde på. For at 

blive fremtidens foretrukne transportudbyder afsøges derfor 

mulighederne for at introducere digitale løsninger samt 

arbejde mere digitalt. Som led heri har DSB etableret Digital 

Labs, som skal fungere som organisationens kulturelle 

”isbryder”. Digital Labs har til formål at trække DSB i en 

digital og innovativ retning for kundernes og virksomhedens 

skyld. 

INDSATSEN KORT FORTALT 

DSB har etableret enheden Digital Labs, der er sat op som 

en selvstændig afdeling og har kontor fysisk afskåret fra 

DSB’s hovedkontor. Enheden beskrives som en end-to-end 

innovationsenhed, der har til formål at innovere hurtigt og 

inspirere resten af virksomheden til at gøre det samme. 

Enheden bemandes af 12 medarbejdere bestående af 

softwareudviklere, kommercielle såvel som tekniske 

produktejere, data scientists og UX-specialister.  

Enheden har sit eget budget og et Advisory Board tilknyttet 

som sparringspartner i stedet for en styregruppe, hvilket giver 

Digital Labs fleksibilitet til at træffe hurtige beslutninger – et 

nødvendigt setup der understøtter lab’ets agile arbejdsform. 

RESULTATER 

Digital Labs har formået at tiltrække og fastholde de rette 

kompetencer, der har været fundament for at kunne levere 

forretningskritiske løsninger til kunderne såvel som DSB, 

såsom fx et advisory tool til medarbejdere i trafikinforma-

tionen. Ligeledes har lab’et etableret et innovationsakademi, 

hvor de har iværksat et train-the-trainer-koncept, der skal 

uddanne 21 innovationstrænere i DSB. Disse innovationstræ-

nere forventes at træne 200 medarbejdere inden sommeren 

2019. 

TRE LÆRINGSPUNKTER 

1. Arbejd efter at etablere et

selvstændigt Advisory Board,

eget budget og et afklaret mandat

med opbakning og enighed i

topledelsen. Det gør

arbejdsprocessen meget

hurtigere og nemmere

2. Sørg for at have en chef for

enheden, der har tillid og netværk

(internt i organisationen men

gerne også eksternt i bureauer, it- 

eller startupmiljøer). Det gør

samarbejdet nemmere med

forretningen, interessen for

projektet større og chancen for at

finde ekstern bemanding bedre

3. Et andet kontormiljø og andre

omgivelser understøtter

opbygningen af en ny kultur, som

er anderledes end resten af

forretningen. Det er dog vigtigt

med transparens, så anlæg en

”åben-dør politik”, og inviter

jævnligt andre kollegaer forbi.
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FREMGANGSMÅDE  

Digital Labs kan modtage komplekse problemer fra alle enheder i DSB. Når 

Digital Labs har modtaget og godkendt et problem, arbejder de med projektet 

efter en metode baseret på fire faser (I’er). De fire I’er består af: 

• Identification – at identificere, hvilket problem der skal løses og sikre, at det 

er det rigtige problem i den kontekst, det opleves i  

• Inspiration – gennem mange forskellige dataindsamlingsmetoder  

• Ideation – idégenerering af forskellige mulige løsninger, preto- og prototyping 

samt tests. Enheden laver således prototyper på en række løsninger, og den 

bedste prototype lanceres for kunderne som en MVP (minimum viable 

product – en slags digital løsning)  

• Implementation – der arbejdes agilt med at implementere MVP’en.  

For at sikre at ”time to market” er begrænset, må der maksimum gå et halvt år i 

løbet af de fire faser, og de første tre faser skal udføres inden for tre måneder. 

For at sikre fuld transparens og fælles forståelse undervejs i forløbet for 

medarbejdere i både Digital Labs og resten af DSB er der etableret 

modulbaseret intern undervisning gennem hele forløbet med undervisere fra 

Digital Labs.  

Medarbejderne i Digital Labs oplevede i opstartsfasen, at mange af DSB’s 

medarbejdere havde svært ved at forstå lab’ets måde at arbejde på, hvorfor et 

internt træningsakademi blev søsat omkring 4-I modellen (beskrevet ovenfor).  

Undervisningen er blevet så velomtalt og populær i DSB, at det har genereret 

efterspørgsel fra medarbejdere, der ikke samarbejder med Digital Labs. Derfor 

har Digital Labs etableret et innovationsakademi, hvor de har iværksat et train-

the-trainer-koncept, der skal uddanne 21 digitale innovationstrænere. Disse 

innovationstrænere forventes at træne 200 DSB medarbejdere inden sommeren 

2019. 

 

 

ERFARINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

• Lignende enheder kan med inspiration fra Digital Labs tænke i at identificere egne 

KPIer, som ikke nødvendigvis er finansielle, men som er bundet op på, at 

enheden leverer impact. Impact kan således både være effekt på DSB’s evne til at 

levere et produkt eller en ydelse til markedet men også være effekt på 

organisationens kultur. I forhold til førstnævnte har Digital Labs defineret lav time 

to market og lav time to insight (hvor hurtigt kan der leveres indsigt nok til, at der 

kan træffes en beslutning om at fortsætte med en idé eller ej). I forhold til 

sidstnævnte anvendes såkaldte ”problem owner satisfaction surveys”, som er 

tilfredshedsmålinger taget for de medarbejdere, der har indleveret et ”problem” til 

Digital Labs, og som enheden således har udviklet en løsning til 

• At vise hurtig værdi i opstartsfasen kan have den effekt at cementere enhedens 

berettigelse og fjerne den værste ”støj” i organisationen. Med klare mål, der kan 

leveres på, er det muligt at bevise resultater og værdiskabelse i forretningen 

• Det er vigtigt, at topledelsen bakker op om indsatsen i opstartsfasen. Ikke desto 

mindre behøver den øverste ledelse ikke nødvendigvis at være involveret i første 

omgang. Operationelle ledere på lavere niveauer med ansvar for mindre projekter, 

kan være egnede kanidater til at demonstrere hurtige resultater.  

• Det er vigtigt med fokus på rekruttering af de bedste medarbejdere bl.a. ved at 

deltage i events hos startups, bureauer, osv., så enheden kan brande 

arbejdspladsen og de muligheder, den tilbyder. Det er vigtigt at være til stede 

mange steder og brande den nyopstartede afdeling som en attraktiv arbejdsplads 

for at tiltrække den rette arbejdskraft. Digital Labs har formået at tiltrække 

medarbejdere med specialiserede tekniske såvel som kommercielle kompetencer 

og gjort enheden til en attraktiv arbejdsplads for denne gruppe af medarbejdere 

• Det kan være svært at innovere i en organisation med lang historik og store 

legacy-programmer. Man bør derfor prioritere samarbejdet med it-afdelingen højt 

og være opmærksom på fx overdragelsen af projekter fra enheden til it-

afdelingen. 

 


