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• Hvordan undgår virksomheden at dø i
digitaliseringen?

• Hvordan vælger virksomheden den rigtige
digitale løsning?

• Hvordan kan virksomheden tjene penge,
når digitale produkter er gratis?

• Hvordan tiltrækker virksomheden brugere
til sin platform og sørger for, at de bliver
hængende?

• Hvordan ændrer virksomheden sin kom-
munikation, så den passer til sociale
medier?

• Hvordan kan virksomheden udnytte dele-
økonomien, blandt andet crowdfunding og
crowdsourcing?

• Hvordan ændrer virksomheden ledelses-
kultur, så den baserer sig på Big Data?

• Hvordan kan virksomheden bruge
Internet of Things (IoT) til at skabe værdi
for kunderne?

• Hvordan gør virksomheden sig klar til
cloud computing?

9 konkrete udfordringer for erhvervslivet, 
som bogen giver svar på.

Jan Dam
sgaarD           Den digitale omstilling

2. uDgave

HVoRDAN SæTTER MobilePay, Airbnb, Amazon, Google og GoMore 
dagsordenen i den digitale økonomi?

HVoRFoR KAN det forandre hele samfundet, at biler bliver selv-
kørende? Hvordan kan det lade sig gøre at sidde foran sin com-
puter og grave digital valuta som bitcoins frem, og hvordan kan 
teknologien bag bitcoins sikre vores data langt bedre end hidtil? 
Hvordan vil det ændre vores hverdag, at vi får digitale tjenere 
som Amazon Echo og Google Home?

DENNE BoG giver på en spændende og underholdende måde et 
indblik i digitaliseringen og dens gennemgribende betydning 
for vores liv. Denne opdaterede udgave opsummerer blandt andet 
de hovedtendenser i samfundsudviklingen, som digitaliseringen 
er afgørende for, lige som bogen med konkrete eksempler giver 
indblik i blandt andet cirkulær økonomi, Big Data, crowdsourcing, 
Internet of Things og blockchain-teknologien.

DEN DIGITAlE REVoluTIoN er mindst lige så gennemgribende 
som den industrielle, og forandringerne viser sig med stigende 
synlighed. Traditionelle stensikre forretninger som banker og 
forsikringsselskaber er truede, og smartphonen har opslugt stribe-
vis af lukrative brancher, gennemtygget dem og spyttet dem ud 
igen som gratis apps. 

BoGEN FoRKlARER på en let og forståelig måde teorierne og 
forskningen bag den digitale økonomi, og hvad den rummer af 
muligheder og udfordringer for erhvervslivet – og hvorfor det er 
på høje tid at tage begge dele alvorligt.

Jan DamsgaarD
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Forord til 2. udgave 

 

Man kunne ane konturerne af nogle skyer, der trak sig sammen, og at 
barometeret stod på foranderligt. Der var nemlig stilhed før storm, da 
første udgave af denne bog udkom i efteråret 2015. I de to år, der er gået, 
er digitalisering og disruption gået fra at være noget, som var fjernt og 
uvirkeligt til at påvirke os alle hver dag.  

Nu står vi så midt i orkanens øje, og der er forunderligt stille. Vejen ind i 
orkanens øje var præget af opstartsvirksomheder, der på forbløffende 
kort tid bemægtigede sig prominente pladser i folks hverdagsliv og på 
børsens øverste pladser. Vejen ud af orkanens øje, tror jeg, bliver præget 
af eksisterende mastodonters dødskamp i deres forgæves forsøg på at 
omstille sig til en ny digital virkelighed. De fleste vil gå under, og den 
omstilling stiller Danmark og ”den danske model” over for den største 
udfordring siden velfærdsstaten blev etableret.  

Regeringen har indset omfanget af den digitale udfordring, og har nedsat 
et Disruptionråd med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, de stør-
ste danske virksomheder og interesseorganisationer. Arbejdet i Disrupti-
onrådet er afgørende for, at Danmark kan fastholde sin position som en af 
verdens rigeste velfærdssamfund.  

Når alting er under forandring, må man navigere efter nogle fixpunkter i 
horisonten. Noget som er ufravigeligt og står fast. Derfor har jeg formule-
ret fire megatrends. Det er uomtvisteligt, at det er den vej økonomien og 
erhvervslivet udvikler sig, spørgsmålet er blot, hvor hurtigt vil udviklin-
gen gå. Jeg taler med mange virksomheder, der aktivt anvender bogen og 
de fire megatrends i deres digitale omstilling.  
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Det er de veletablerede virksomheder, som jeg er mest bekymret for. De 
har anvendt stordriftsfordele til at opnå en konkurrencemæssig fordel. 
Mange erhvervslederes rygmarvsreaktion i mødet med digitalisering er 
at reducere omkostningerne og fokusere på kerneydelsen. Men det, der er 
paradoksalt, er, at det i disruption er selve kerneydelserne, der udfordres. 
Hvis man er i transportbranchen, kan det ikke hjælpe, at man nedbringer 
transportomkostningerne ved at flytte en container fra Shanghai til Rot-
terdam, når udfordringen er 3D printere, der fjerner selve behovet for 
transport.  

De etablerede virksomheder kæmper for at klemme de sidste dråber for-
bedringer ud af en bedaget teknologi, mens opstartsvirksomheder arbej-
der intens på at løse kundernes problemer. Kunderne er ikke interesseret 
i et forbedret insulinmolekyle. De vil bare gerne have et godt liv med 
diabetes.  

Vi krydser alle fingre for, at de etablerede danske virksomheder vil klare 
den digitale transformation. Men når vi ser på den amerikanske scene, er 
det i stigende omfang nye virksomheder, der topper listen over de mest 
succesfulde virksomheder. De virksomheder, der var øverst for 10 eller 20 
år siden, er der ikke længere. Det samme er ikke tilfældet i Danmark, og 
det er bekymrende. Vi må i Danmark skabe vilkår, der gør det muligt at 
udvikle nye store danske virksomheder og ikke blot satse på at de vel-
etablerede industrikoryfæer klarer de digitale skær. Vi har derfor eks-
tremt brug for at stimulere iværksætterkulturen i Danmark, og heldigvis 
passer mange af de dominerende ideer i digitaliseringen perfekt til det 
danske samfund, der er bygget op omkring andelstanken med en høj 
grad af tillid og bæredygtighed.  

Danmark står stærkt med lav arbejdsløshed og samtidig høj omsætning 
på arbejdsmarkedet. Der er rigtig mange, der skifter job, og det betyder, 
at arbejdstagersiden i høj grad kan absorbere de forandringer som digita-
lisering medfører. Nu må virksomhederne levere den anden side af lig-
ningen. Der skal ikke tages særlige hensyn til de eksisterende virksomhe-
der. I stedet for må vi skabe vilkår, der fremmer nye innovative digitale 
virksomheder og en tilsvarende høj omsætning på virksomhedssiden. 
Det er f. eks. afgørende, at danske virksomheder får Internet of Things på 
dagsordenen.  
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Det er bestyrelsens ansvar at lede virksomheden sikkert gennem digitali-
sering. Virksomhedens ledelse fokuserer på den daglige drift og indtje-
ning. Bestyrelserne har ofte ikke de rette digitale kompetencer. Medlem-
merne er ofte udpeget, fordi de mestrer den traditionelle industrielle tan-
kegang. Det er derfor vigtigt, at bestyrelserne får nye medlemmer med 
digitale kompetencer eller de eksisterende bestyrelsesmedlemmer sup-
plerer deres viden med digital indsigt.  

God læselyst! 

Gentofte, september 2017 

Jan Damsgaard 
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Introduktion: Maskinerne kommer 

— kommer du med? 

Digitaliseringens naturlove 

Denne bog har i bund og grund et meget simpelt budskab: Verden er i 
gang med en omstilling, hvis lige aldrig tidligere er set, og ignorerer man 
den, risiker man at ens virksomhed dør. Formår man derimod at indstille 
sig på de helt nye tankegange, som omstillingen kræver, er der et over-
flødighedshorn af muligheder. 

Den industrielle revolution forandrede vores levevilkår og samfund så 
radikalt, at verdens befolkning eksploderede, og vi gik en tid med enestå-
ende vækst i velstand i møde. Den digitale revolution bliver mindst lige 
så gennemgribende som den industrielle. 

Effekterne er allerede tydelige. Der er brancher, som eksisterede, dengang 
i 1982, da Time Magazine udnævnte den personlige computer til »machi-
ne of the year«, som er væk i dag, og vores bybillede har ændret sig mar-
kant på få årtier. Der er ikke længere videoudlejningsbutikker på hvert 
andet gadehjørne, pladeforretningerne er væk, bankernes engang så om-
fattende filialnet er så godt som forsvundet, og Superman ville have 
svært ved at finde en telefonboks at klæde om i.  

Der er næppe en branche, som ikke er påvirket – nogle er stort set forsvun-
det. Billetsøgemaskinen Momondo og bookingportalerne Booking.com og 
Hotels.com gør i stigende grad rejsebureauer overflødige. Amazon er efter 
at have vendt op og ned på bogbranchen blevet verdens største ehandels-
butik, Skype ændrede telebranchen radikalt, eBay har suget snart set en-
hver form for handel til sig, Google og Facebook har smadret det traditio-
nelle annoncemarked, pladeselskaberne kæmper for at overleve, det sam-
me gør papirmedierne, for nu bare at nævne nogle få eksempler. 
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Forandringen kan spores overalt, men alligevel tøver mange erhvervsle-
dere med for alvor at tage konsekvensen af, at industrialiseringen er af-
løst af digitaliseringen. Det er ikke bare et spørgsmål om at ændre nogle 
arbejdsgange og indkøbe software eller være til stede på sociale medier. 
Det er selve tankegangen, som skal ændres. Den digitale transformation 
ændrer spillereglerne så fuldstændigt, at hvad der var god latin i går er 
volapyk i dag.  

Som virksomhed skal man med andre ord tænke nyt. Man skal naturlig-
vis stadig sørge for, at produktet er godt og konstant bliver udviklet, men 
man skal også kunne holde øje med nye digitale konkurrenter og kunne 
gentænke sin forretningsmodel. Det er en svær proces i sig selv, men 
endnu sværere bliver den, når der med den nye tankegang følger en er-
kendelse af, at ens egen virksomhed eller branche er dødsdømt i den 
nuværende form.  

En analyse fra konsulentfirmaet McKinsey & Company konkluderede i 
2017, at 40 procent af de nuværende arbejdstimer kan automatiseres med 

Figur 1. Den digitale udvikling afspejles tydeligt i de mest efterspurgte færdigheder 

på netværket LinkedIn 

Kilde: LinkedIn/»A future that works — the impact of automation in Denmark«, McKinsey & 
Company 2017 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 




