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Markedet i 2023





Før vi kaster os over det





Verdenen så anderledes ud før pandemien
● 2019 var en anden tid 

○ Forretningsproblemer havde sjældent digitale løsninger 
○ En tid med servere og monolitter
○ Før headless rigtig blev en ting
○ Jamstack var IT udvikling i et helt andet solsystem 
○ Gutenberg Editor kom i WordPress samme år
○ MACH var ikke opfundet
○ GDPR var på vej fra fremsynede bureaukrater til virkeligheden
○ Før de nye krav til tilgængelighed (WCAG)
○ men også en tid med forvirring om ECM, CMS, DXP, CEM osv. 
○ Hjemmesider var langsomme dengang, mindre sikre, utilgængelige, og med langsom 

udviklingstid
○ AI var sejt med stemmestyring af Google Home…
○ Det moderne Web er bygget ganske anderledes end i 2018….



Husk det nu





5 tendenser….







Trend nr. 1

Mindre grundighed er vejen frem









Trend nr. 2

Mindre indhold, mere tilgængelighed
Mindre GDPR, mere dataetik

Det med småt: 
- Døde links er et problem der kan løses
- Behandl persondata ordentligt











Trend nr. 3

Bæredygtige og grønnere digitale løsninger

Det med småt: 
- Klimavenlig er også hurtigt og tilgængeligt
- Det er ikke nok at fokusere på borgeren
- Få det med fra starten, også i udbud













Trend nr. 4

Cookies er på vej væk

Det med småt: 
- Nogle løsninger holder muligvis op med at virke











Trend nr. 5

Hjemmesiden er i stigende grad en vigtig del af den 
demokratiske samtale

Det med småt: 
- Bedre borgerinddragelse kræver mere end tekniske løsninger
- Sats på både demokratisk tillid og demokratisk selvtillid



Tak for opmærksomheden!



Bonus



5 tendenser i 2023

Mindre grundighed

Mindre indhold, mindre GDPR

Bæredygtige og grønnere digitale løsninger

Cookies er på vej væk

Hjemmesiden som en del af den demokratiske samtale



Flere tendenser i 2023

…og så er der også

- (mere) sikkerhed
- (mindre) SoMe
- Beredskabssites
- AI, inkl. ChatGPT, Bard





God vind med projekterne


