
 
  

Fremtidens konsulent er digital 
AKON rådgiver om ledelse, organisationsudvikling og psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Som før-

ste konsulenthus i branchen tager direktør Ingrid Brunebjerg og hendes medarbejdere nu for 

alvor konsekvensen af, at kunderne bliver stadig mere digitaliserede. AKON udvikler nu 

fremtidens, digitale ydelser og forretningsmodeller for konsulentbranchen. Innovations-

Agenterne har bistået med råd og vejledning. 

 

Med en erkendelse af, hvilke veje de digitale vinde blæser, bestilte AKON et Innovationstjek. 

InnovationsAgent Rikke Wetterstrøm kom med teknologisk inspiration til deres strategiske 

satsning på fremtidens digitale konsulentydelser, og Innovationstjekket ledte til nogle mulighe-

der for at indtænke det digitale i forretningen.  

Efterfølgende bistod Rikke Wetterstrøm direktør Ingrid Brunebjerg i udarbejdelsen af en In-

nobooster-ansøgning, der gav AKON mulighed for at gennemføre et såkaldt Corporate Fore-

sight-projekt med forskere fra Aarhus og Syddansk Universitet. Corporate Foresight er en sy-

stematisk tilgang til at kortlægge udviklingsmuligheder og fremtidsscenarier for en virksom-

hed. 

Nye digitale ydelser afledt af udviklingsprojekt med forskere 

- Vi har udmøntet Corporate Foresight projektet i en række nye produkter og ydelser, som vi 

nu er ved at markedsafprøve, forklarer Ingrid Brunebjerg. 

- Blandt de nye ydelser er håndtering af virtuelle team, rådgivning om ledelse på digitale mø-

der og lederrådgivning om ledelse af digitaliseringsprojekter. 

- Desuden har samarbejdet med forskerne helt overordnet givet os en stærk opmærksomhed 

omkring, hvilken betydning digitaliseringen har for de ydelser, vi leverer og ikke mindst, hvor-

dan vi leverer dem. Det betyder, at vi er i fuld gang med at udvikle fremtidens ydelser og for-

retningsmodeller for konsulentbranchen. Det digitale får en helt afgørende betydning her, selv 

om det endnu er for tidligt at sige præcis hvordan. Samtidig vil det fysiske møde med kunden 

stadig være centralt - men ofte suppleret med noget digitalt.  

Digitalisering er nu en fast del af ydelserne 

Forskningsprojektet med Aarhus og Syddansk Universitet har resulteret i en gentænkning af 

AKONs måde at levere konsulentydelser på inden for ledelse og arbejdsmiljø. 

- Den klassiske ydelse, du leverer som konsulent, er det fysiske møde. Du tager ud til virksom-

heden, afholder samtaler med medarbejderne, arrangerer workshops, seminarer osv., forkla-

rer Ingrid Brunebjerg. 

- Men det er ikke længere tilstrækkeligt. Som konsulent skal du tænke det digitale ind i alt, 

hvad du gør. For sådan er dine kunders virkelighed. Digitaliseringen griber ind i alting, og det 

skal vi som konsulenter forholde os til. 

- Vi tager det digitale ind i alle vores ydelser. F.eks. har vi ændret den helbredssamtale, som 



virksomhederne ifølge loven skal tilbyde alle ansatte, der har mere end 300 timers natarbejde 

om året. Førhen var det et 45 minutters møde med medarbejderen. Nu supplerer vi samtalen 

med at udsende videoer og foretage målinger via en digital platform, som vores samarbejds-

partner Lifeskill leverer. 

Samtale suppleres af apps 

-  Når det gælder vores psykologer, så supplerer vi på tilsvarende måde den traditionelle sam-

tale med anvendelsen af apps, der hjælper med at håndtere f.eks. stress eller træner i mindful-

ness.    

- Andre af vores ydelser leverer vi ikke længere via et konsulentbesøg på virksomheden, men 

afholder i stedet videomøder med kunden. 

- Nu tænker vi det digitale ind i alt hvad vi gør, og derfor har vi givet vores slogan en ekstra di-

mension. Førhen hed det ”Vi knytter virksomhedens forretning sammen med medarbejdernes 

trivsel”. Nu har vi tilføjet ”i en digitaliseret verden”, siger Ingrid Brunebjerg. 


