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NEJ
Men mange render 
nøgne rundt fordi de 
forveksler mål med 
midler. 
Det handler stadig bare 
om god ledelse 



4 nøgleforståelser 

1. Disruption – i stille og roligt tempo
2. Strategi – at vælge en position 
3. Kalibrering af  organisationen 
4. Ledelse af  forandringsprocesser 



Disruption – i stille og roligt tempo



Hvad driver jeres udvikling? 



I kender den store historie om disruption og tab af  
arbejdspladser / jobs  



I kender den store historie om disruption og tab af  
arbejdspladser / jobs  



Men eksponentielle budskaber fra Sillicon Valley er overdrevne
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Engang blev 
landbruget 
disruptet –
men nye jobs 
kom til.

Og arbejds-
styrken er 
vokset 



Vi finder nye jobs – men noget/nogle forsvinder

”På den korte bane 
overvurderer vi ofte de 
forandringer, som 
teknologier kan skabe, 
men vi undervurderer hvor 
store forandringer, der vil 
ske på den lange bane” 
- Bill Gates



Nogen har 
ikke tøj på 



Strategi – hvordan får I en stærk 
position? 



Dobbeltsiddet strategi

Vedvarende gammel forretning 

Ny forretningsudvikling

- case: konvolutfabrikken 

Konvolutfabrikken Danmark



Hvad skal være jeres strategi? 

Everett Rogers’ diffusionsteori 

Innovatør: Udvikler, stor risikovillighed

Tidlig tilslutter: Thought leader, risikovillige

Tidligt flertal: Rykker på det velafprøvede

Sent flertal: Afventer…   

Efternølere: Dør 



Typer af  digitaliseringsindsatser 

E-BOKS
NøgleappDigitalt blanketflow

Kundens digitaliseringIntern digitalisering

Interne processer
(reducere omkostninger)

Ydelser
(skabe mere værdi)

Moderniser           
ydelser

Effektiviser       
processer 

Udvid med                
nye markeder

Redefiner din 
”forretning”



Effektivisering og modernisering: 
Automatisering af  interne processer 

Effektiviser       
processer 

Moderniser           
ydelser

Softwarerobotter og automatisering kan reducere arbejdsgange fx 
i forbindelse med udsendelser, udbetalinger og ajourføring af  data



Eksklusiv adgang til og 
kontrol over nogle af  
kundens vigtige værdier; 
data og systemkontrol 

Rådgivning og 
servicering af  kundens IT 
og datasetup

Udvid mod nye markeder. 
Op i værdikæden

Udvid med                
nye markeder



Redefiner forretningen. 
Nye forretningsmodeller

Salg og 
rådgivning af  

IT og datasetup

Specialist
- Blochchain

- Edge AI
- Edge IoT

- XR 

Generalist 
Hjælp kunden med 

total digital transformations

Redefiner din 
”forretning”



Digitalisering og
teknologi er ikke et 
mål men et middel.



• Ledelsesværdier
• Organisationskultur
• Kundeservice
• Branding/marketing
• Medarbejdertræning etc.

• Softwarebot
• It-systemer
• Lav it-legacy
• Effektive CRM-systemer
• Automatiseret back-end/
   front-end
• Data warehouse

Værdifulde 
egenskaber, der ikke 

bare kan kopieres 
eller erstattes nemt

Alt, der kan 
digitaliseres, bliver 

digitaliseret – og 
langt de fleste vil 

gøre det

Differentiering og 
øget strategisk 

værdi

Must-have,
hygiejnefaktorer
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Differentiering gennem mennesker



3.
Høj udnyttelse af data til 

at skabe værdi for det
enkelte individ

4.
Maksimal udnyttelse af data

til at skabe mest værdi
for flest mulige

1.
Ingen udnyttelse af data af
hensyn til at beskytte det

enkelte individ

NytteetikPligtetik

Minimal 
dataudnyttelse

Maskimal 
dataudnyttelse

2.
Begrænset udnyttelse

af data af hensyn til
fællesskabets bedste

Digitale løsninger som dataetiske valg 



Kalibrering – nyt mindset, ny 
struktur, nye kompetencer?



Innovativt mindset – og strategiske dilemmaer 

Egen forretning Kundens behov 

Nulfejlskultur Fail forward 

Holde på viden Videndeling 

Bespare Investere 

”Gamle” kompetencer Nye kompetencer 

Ressourcer til salg Ressourcer til udvikling



Forandre jeres egen interne idéudviklingsproces 

Fokus på msk. værdier

Show 
don’t tell

Eksperimenter

Tænk i 
processer 

Skab 
klarhed

SamarbejdeHandling

Vandfaldsmodel Design thinkin



Reorganisering 

Siloer à matrix à innovation labs 



Tid

Modspil – vil ikke
Accept – ok

Kæmper – imod

Tvivl – måske virker det

Medspil – vi prøver

Afvisning – dur ikke her

Ignorering – går over
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Ledelse af  forandringer skal forstå bølgen



Så, hvad er jeres strategi frem mod 2025? 

Disruption – i roligt etisk tempo

Strategivalg

Kalibrering af  org. 

Ledelse af  
forandringsprocessen 



Tak for opmærksomheden

Brian Due
bdue@hum.ku.dk

41563156 

mailto:bdue@hum.ku.dk

