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Begejstringen for teknologiens muligheder er stor, og organisationer 
fokuserer i stigende grad på, hvordan de kan bruge Big Data 
strategisk til at styrke de interne processer og deres forståelse af 
kunderne. Der investeres for milliarder af kroner i ny teknologi, men 
problemet er, at tæt ved 70 % af disse investeringer ikke giver det 
forventede udbytte. En afgørende grund er, at lederne tænker ny 
teknologi ind i organisationen med deres gamle mindset. Når 
ledernes mindset forhindrer dem i at se nye muligheder og gentænke 
strategien, overser de også Big Data teknologiens nye potentialer.  

Med denne bog får ledere mulighed for at identificere deres mindset 
og derved italesætte, udfordre og ændre adfærd. Dette er det første 
vigtige skridt på vejen mod at få succes med Big Data.

Spar penge og ærgrelser – start med at teste dit mindset på: 
www.yourbigdatamindset.com

“Det er næsten provokerende, at sammenhængen mellem lederes 
mindset og succesfuld innovation kan være så markant. Læs bogen 
og få rystet rundt på dit eget mindset.” 

Camilla Laudrup, leder af DRs public outreach sekretariat
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1

Introduktion 

“The snake which cannot cast its skin has to die   
As well the minds which are prevented from changing 
their opinions; they cease to be minds ” 

Friedrich Nietzsche

Hvorfor starter Big Data-strategi  
med lederens mindset?
Danmark er det mest digitaliserede land i EU1 og nr. 2 på EU’s inno-
vationslederrangliste,2 hvilket antyder, at mange organisationer er 
rustede til at møde fremtidens marked i al dens omskiftelighed. Dan-
skerne er kendt for at være kreative, når nye løsninger skal findes, og 
problemer skal knuses. Vi ser os selv som samarbejdsvillige og bedre 
end mange andre til at rumme de forandringer, som ny teknologi 
bringer. Midt i begejstringen over disse umiddelbare tempofordele 
er der fare for at overse realiteterne og de menneskelige begrænsnin-
ger, der følger med stigende kompleksitet og forandringskrav. Hvad 
hvis vi ikke er så nytænkende, som vi går og tror? I vores daglige 
arbejde ser vi stadig en vis konservatisme og manglende villighed 
til at skabe radikale strategiske forandringer eller investeringer, der 
ikke har en oplagt business case. Danske unicorns er også svære at 
finde på Forbes’ liste3 domineret af succesfulde amerikanske, kinesi-
ske og indiske start-ups. Det ser ud til, at ikke alle danske ledere er i 
stand til skabe mening med forandringerne på en måde, der er lige 
værdiskabende for kunder, interessenter og organisationer. Så når 
folk taler om, hvordan Big Data ’disrupter’ brancher og organisatio-
ner, glemmer de at stille det centrale spørgsmål:
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10 KAPITEL 1

Hvordan kan vi arbejde med vores strategiske tænkning og derved  
forbedre de organisatoriske forudsætninger for at skabe værdi med  
Big Data-konceptet?

Der er ingen tvivl om, at de samfundsmæssige ændringer er præ-
get af grundlæggende skift i teknologier, markedet, der kræver nye 
forudsætninger for organisationers succes, og den måde, ledere 
oplever verden og sig selv på. Et markedsparadigmeskift kan ikke 
beskrive fænomenet ’disruption’, fordi det er uforudsigeligt og sker 
meget pludseligt. Selvom lederne kan opleve, at noget eller nogle 
truer deres forretning på et ’disrupted’ marked, så har de ikke rette 
forudsætninger for at forstå og gennemskue spillets regler. En klar 
menneskelig begrænsning for at håndtere disruption er, når ledere 
ikke er i stand til at ’se klart’ eller se, hvad der foregår med en anden 
optik end den, der er baseret på tidligere erfaringer. Når ledere har 
svært ved at erkende deres egne blinde pletter i synsfeltet, selvom 
de oplever, hvordan velkendte strategier og forståelsesmodeller fej-
ler, så kan det føre til nederlag, fordi de ikke er i stand til at parere 
eller agere i tide på en hensigtsmæssig måde.

I denne bog argumenterer vi for, at disruption ikke blot er en stra-
tegi, man kan designe, eller en teknologi, man kan købe sig til. Dis-
ruption forandrer verden, fordi det griber meget dybere ind i de so-
ciale, teknologiske og mentale strukturer, hvilket kræver et særligt 
eftersyn af ledernes mindset, dvs. deres grundlæggende antagelser 
og markedsorientering. Lederne kan ikke forhindre disruption, 
men prøve at få det bedste ud af det, når de udvikler deres mindset 
og de måder, deres organisation interagerer med omverdenen på. 
Viden om kunder og marked er afgørende for at kunne skabe, ud-
vikle eller fastholde en gensidig værdiskabelse. Det er nøglen til en 
succesfuld strategiproces og ledelse i og af din organisation. I den-
ne bog viser vi organisationer, der planlægger at begynde – eller 
måske allerede er begyndt på – deres Big Data-rejse, vigtigheden 
af, at rejsen guides af ledere, der er bevidste om deres strategiske 
mindset. Vi skal vide, hvor vi er, og hvorfor vi er, hvor vi er, for at 
kunne ændre retning.
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