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EN SKATTEKISTE AF ERFARINGER FOR VIKSOM-
HEDSLEDERE, SALGS- OG MARKETINGFOLK

Du sidder nu med e-bog No 15 fra SkyViewCRM’s skattekiste af viden og erfaringer. 
For dig er de gratis, og vi tror på, at du kan have udbytte af dem.

Erfaringerne er hentet fra vore egne jobs som ledere og chefer i multinationale virksomheder, rådgivere, virk-
somhedsejere og iværksættere. Vi har hjulpet virksomheder til succes via strategiprocesser og har selv startet 
flere virksomheder. Vi er investorer i virksomheder, har børsført og solgt virksomheder. Og vi har i årevis designet, 
udviklet og markedsført systemer, der skal hjælpe ledere og medarbejdere til et nemmere liv med færre spildti-
mer og større overblik.

Derudover får vi løbende input fra vore kunder, som tæller enkeltmandsvirksomheder, succesrige iværksættere 
samt ledere, topchefer og medarbejdere i danske og internationale virksomheder. 

Vi tilføjer løbende nye guldkorn for at dele dem med dig. SkyViewCRM er nemlig både et program i skyen og et 
sted for erfaringsudveksling mellem dygtige og succesfulde virksomheder. 

OBS! Har du selv erfaringer, du vil dele med andre, hører vi meget gerne fra dig →aa@skyviewcrm.com 
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Vi har udgivet flere bøger – du kan ringe +45 70701312 eller skrive til os info@skyviewcrm.com, hvis du 
vil have adgang til alle bøger. 

Du kan også gå ind på www.skyviewcrm.dk og tilmelde dig nyhedsbrev eller bede om at komme på 
e-bogslisten, så du får information, når der kommer ny e-bog.

mailto:aa%40skyviewcrm.com%20?subject=
mailto:info@skyviewcrm.com
mailto:info@skyviewcrm.com
mailto:info%40skyviewcrm.com?subject=
http://www.skyviewcrm.dk
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OPGAVE 

Du skal ændre spillereglerne i din branche, så du er den, der sætter scenen og overlever.

PROBLEMSTILLING
Udviklingen sker med lynets hast – i accelerende tempo –  brancher disruptes – og de der sidder tilbage med 
benyttelse af de gamle metoder og processer sakker agterud.

Tænk f.eks. på Airbnb, der ved hjælp af en app har givet kæmpe konkurrence til hotelbranchen (hotelværelser 
er ofte unødvendige, ledig kapacitet udnyttes), Uber, der ved hjælp af en app bare i Danmark har sat 300.000 
kunder og 2.000 chauffører i forbindelse med hinanden (taxabranchens kamp mod Uber er på lånt tid), Amazon, 
der bruger droner til levering af pakker (fuldkommen ændring af markedet, hvor mange brev- og pakkeleverandø-
rer slet ikke har gentænkt konkurrencesituationen), PostNord, hvor det kommer som en overraskelse, at e-mails 
har erstattet breve, og at det offentliges oprettelse af e-boks har fjernet eksistensgrundlaget fra PostDanmark/
PostNord.

HVORDAN KAN DU LØSE UDFORDRINGEN?
Kør din virksomhed igennem en ExO proces, hvor du gentænker, hvordan du bedst muligt kan nå ud til dine 
slutkunder. 

Eller find på services eller produkter til markedet (eller huller i markedet), der kan tilfredsstille dit behov for at 
have - eller være i - en virksomhed med vækst.

mailto:info@skyviewcrm.com
mailto:info@skyviewcrm.com
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BAGGRUND
Du arbejder sikkert i en SMV! 
(SMV er Små og Mellemstore Virksomheder)

Dem er der mange af. Faktisk er næsten alle danske virksomheder SMVer  = 99%.
Og mikrovirksomheder med under 10 ansatte udgjorde i 2012 93% af alle virksomheder.

mailto:info@skyviewcrm.com
mailto:info@skyviewcrm.com
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BAGGRUND

mailto:info@skyviewcrm.com
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SMVER/MIKROVIRKSOMHEDER ER VIGTIGE 
FOR DANSK ØKONOMI!
Mere end 90% er mikrovirksomheder med mindre end 10 medarbejdere. Ca. 2 ud af fem ansatte i den 

private sektor (37,9% omregnet til fuldtids) arbejder i en SMV, og de står for mere end halvdelen (52,3%) 
af al omsætning i danske virksomheder.

SMVer betyder mere for dansk økonomi, end de gør i andre EU-lande. I hele EU står de for 42% af tota-
lomsætningen, men også her udgør de 99% af alle virksomheder.

Derfor er det meget problematisk, at de danske SMVer ikke vokser eller skaber nye jobs. I de ti år 2004-
13 er de vokset langsommere end de få store. De har altså mistet andel af totalomsætningen. Antallet af 
ansatte er faldet med 2,4%, omsætningen pr. ansat er faldet, og de har færre ansatte pr. virksomhed.

Danske SMVer er ringere end dem i vore nabolande til at udnytte vækstpotentialer, og til at omsætte nye 
teknologier til produktivitet og værdi. 

Trods dette lancerede tidligere Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund-Poulsen en målsætning om at ska-
be 32 nye virksomheder med over 1.000 ansatte inden 2020. Der er ikke opstået så meget som en eneste 
sådan siden 1996.

Da ministre hverken skal eller kan skabe og udvikle private virksomheder, bliver det næppe heller dem, der 
løser SMVernes vækstproblemer.

mailto:info@skyviewcrm.com
mailto:info@skyviewcrm.com
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MANGLENDE VÆKST I DIN VIRKSOMHED KAN 
ENDE I DISRUPTION
”Hvad er så Disruption?”, spørger du. 

Disruption er radikal teknologisk innovation, der skaber et nyt marked eller ændrer/fortrænger et eksisterende 
marked. Udtrykket anvendes til at beskrive forretningsmodeller, der forbedrer et produkt eller en service på 
måder, som det eksisterende marked ikke forventer. 

Hvis en virksomhed bliver udsat for Disruption, får det store konsekvenser, som kan betyde, at den helt mister 
sit eksistensgrundlag. 

Et eksempel er Netflix, der med sin streaming-tjeneste har trængt etablerede filmudlejningsvirksomheder som 
Blockbuster ud af markedet. 

Tilsvarende udfordrer Airbnb og Uber traditionelle brancher ved at gøre det muligt for deres kunder at udnytte 
ledig bolig- og privatbilkapacitet gennem overlegen brugerorientering og brug af ny teknologi. 

mailto:info@skyviewcrm.com
mailto:info@skyviewcrm.com


8

SkyViewCRM ApS – Blokken 17 – DK-3460  Birkerød – Tel.: +45 7070 1312 – e-mail: info@skyviewcrm.

com 

DU KAN SNART MISTE DIT ARBEJDE TIL  
DISRUPTION
Et stort flertal tager det endnu ikke helt alvorligt, at de mange SMVer repræsenterer en meget stor risiko for 
vor velstand og velfærd: SMVer er ekstremt følsomme for Disruption. Selv store danske virksomheder er ret 
ubekymrede: 55% i Dansk Industris Virksomhedspanel har lavt eller intet fokus på Disruption, til trods for, at 
25% allerede har oplevet Disruption inden for de sidste fem år.

Kun en lignende andel forventer at blive Disrupted inden for de næste fem år. Det er meget optimistisk. 80% 
af deltagerne i et seminar om Disruptive Technologies på Singularity University i Silicon Valley vurderede, at 
deres virksomhed kunne blive Disrupted inden for to år, og alle deltagere mente, at de ville blive udsat for det 
inden for de næste fem år. 

Deltagerne var fortrinsvis CEOer fra nogle af de største amerikanske virksomheder. Selv de allerstørste virk-
somheder er udsatte: i perioden 2001-14 blev 52% af ”Fortune 500” virksomhederne Disrupted. I gennemsnit 
eksisterer de nu kun 15 år, og levetiden er faldende.

mailto:info@skyviewcrm.com
mailto:info@skyviewcrm.com
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HVILKE BRANCHER OG SEKTORER HAR ISÆR 
OPLEVET DISRUPTION 
– KIG I KRYSTALKUGLEN?

I de seneste år er det virksomhederne i servicesektoren, der har oplevet flest tilfælde af Disruptive teknolo-
gier. Hele 30 pct. af servicevirksomhederne har oplevet Disruption i sin branche de seneste fem år, mens det 
kun er tilfældet for 17 pct. af fremstillingsvirksomhederne. Samme billede tegner sig, når virksomhederne 
kigger ned i krystalkuglen og giver deres bud på udviklingen i de kommende år. Næsten hver tredje af service-
virksomhederne forventer, at det vil påvirke deres virksomhed inden for de næste fem år, mens kun knap hver 
femte af fremstillingsvirksomhederne forventer dette.

9
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ALLE DE CA. 200.000 SMV’ER ER I FAREZONEN  
– I HVILKEN RÆKKEFØLGE RAMMES DE?

Disruption forventes at ramme brancherne i en bestemt rækkefølge. 

• Den første (der allerede er ramt) er: 
• den teknologiske branche

• og derefter::
• media & underholdning. 

• Nu (antal virksomheder i parentes) er det:
• Detailhandel (42.724)
• Finans (9.301)
• Information & kommunikation (15.409)
• Uddannelse
• Hoteller & restauranter (13.676)

• Så kommer:
• Fødevarer
• Sundhed
• Lys/gas/elektricitet
• Bredbånd
• Olie & gas

Dermed er altså så godt som alle de 200.000 danske SMVer I farezonen.

• og til slut:
• Medicinalbranchen

• En hel anden, stor branche er servicebranchen
• Boligsalg og -udlejning (27.545)
• Viden service (32.360)
• Forretningsservice (48.809)
• Rejsebureauer/rensning/andre services (16.449)

mailto:info@skyviewcrm.com
mailto:info@skyviewcrm.com
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12 TEKNOLOGIER, DER BL.A. MEDFØRER  
DISRUPTION.

mailto:info@skyviewcrm.com
mailto:info@skyviewcrm.com
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12 TEKNOLOGIER, DER BL.A. MEDFØRER  
DISRUPTION – 1-6

1. Næste generation genteknologi. Hurtig, billig gen-sekventering, avancerede Big Data analyser, og 
syntetisk biologi (at ”skrive” DNA)

2. Avancerede materialer, udviklede til at have overlegne karakteristikker (f.eks. styrke, vægt, ledende 
egenskaber) eller funktioner

3. Energilagring. Enheder eller systemer, som oplagrer energi til senere brug

4. og ikke som nu, hvor energi gå til spilde, f.eks. det generes på tidpunkter, hvor der ikke er brug for det.
Avanceret olie- & gasudvinding, som gør udvinding af ukonventionel olie og gas økonomisk

5. Vedvarende energi. Generering af elektricitet fra vedvarende kilder med mindre skadelig klimaindflydelse

6. Avancerede robotter. Stadig mere kapable robotter med forbedrede sanser, færdigheder, og intelligens, 
som bruges til at automatisere opgaver og forøge menneskets evner

mailto:info@skyviewcrm.com
mailto:info@skyviewcrm.com
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7. Selvkørende og næsten-selvkørende køretøjer. Køretøjer, der kan navigere og arbejde med begrænset 
eller ingen menneskelig indgriben 
- det betyder f.eks. også, at der ikke mere bliver brug for kørelærere – nye generationer skal slet ikke selv 
sidde ved rattet.

8. 3-D Printing. Fremstillingsteknikker til at skabe genstande ved at trykke lag af materiale, baseret på 
digitale modeller

9. Mobilt internet. Stadigt billigere og mere ydelsesdygtige, mobile enheder med internettilslutninger

10. IOT – ”Internet Of Things”. Netværk af billige sensorer og aktuatorer til dataindsamling, overvågning, 
beslutningstagning og procesoptimering

11. ”Cloud” teknologi. Brug af computer-hardware og –software ressourcer gennem et netværk eller Inter-
nettet – ofte som en service

12. Automatiseret videnarbejde. Intelligente softwaresystemer, som kan udføre videnarbejde, som omfat-
ter ustrukturerede kommandoer og hårfint krævende vurderinger

Vi kan fortsætte med e-handel og droner, og du kan måske selv nævne flere. Hvis det ikke er nok, er der yderligere 
tre, globale forandringer, som Disrupter: stigende urbanisering, en aldrende verdensbefolkning, og de stadig flere og 
tættere forbindelser mellem handel-mennesker-finans-data.

12 TEKNOLOGIER, DER BL.A. MEDFØRER  
DISRUPTION – 7-12

mailto:info@skyviewcrm.com
mailto:info@skyviewcrm.com
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DET ER EXO, DER GØR DET!
Den nævnte radikale, teknologiske innovation, som medfører Disruption, foregår i  ”ExOer”. Det er Eksponentielle 
Organisationer – virksomheder, der ikke vokser lineært, som alle andre hidtil har gjort, men eksponentielt :

Effekten eller output af en ExO er disproportional (mindst 10 gange) større end dens konkurrenter, fordi den bruger 
helt nye organisatoriske teknikker, og udnytter accelererende teknologier som dem, der er nævnt i foregående afsnit. 
Når de først kommer i gang, vokser ExOer med en gevaldig fart. 

”Enhjørninger” kalder man de start ups, der når en markedsværdi på 1 mia. US$. Tidligere eksempler er Facebook, 
Uber, AirBnB, Snapchat, Dropbox og Pinterest. De hurtigste når det nu på måneder eller uger. Her er nogle af de 
hurtigste (fra ”Fortune” Febr. 2015):

EKSPONENTIELT

LINEÆRT

mailto:info@skyviewcrm.com
mailto:info@skyviewcrm.com
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I NÆSTE E-BOG FRA SKYVIEWCRM KAN DU 
LÆSE OM, HVAD EXO’ER GØR.

SÅ KAN DU BESLUTTE, 
OM DU VIL GØRE NOGET TILSVARENDE
 I DIN VIRKSOMHED.

Klik dig ind på SkyViewCRM’s hjemmeside www.skyviewcrm.dk 

Og har du f.eks. endnu ikke digitaliseret din kundestyrings- og salgsproces – eller har forgæves forsøgt at få tid til 
det, så klik på SkyViews prøv gratis, så du, allerede inden du gennemfører en eventuel ExO proces, får styr på, at 
du omsætter tilstrækkeligt, medens du parallelt opdaterer din forretning.

http://www.skyviewcrm.dk 
http://skyviewcrm.dk/bestil-demo/?utm_source=bog15&utm_medium=skyview&utm_campaign=ebognr15?
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Forfatter: Claus Amann

Claus Amann har netop etableret virksomheden SMExO IVS, som hjælper SMVer (Små & Mellemstore Virksomhe-
der) til et vokse eksponentielt. SMExO udvikler en e-learning applikation, som ejere og ledere af SMEs bruger til at 
anvende de samme vækstmetoder som Uber, AirBnB, Amazon, Facebook m.fl.

Claus har ledet mange strategiprocesser her og i udlandet (bl.a. i Rusland), rådgivet mange virksomhedsledelser, 
og undervist flere hundrede ledere fra de største danske virksomheder i ledelse. Hans viden og erfaring kommer fra 
chefposter i Unilever, Rank Xerox, Kelsen, Esselte og Rockwool, og arbejde som Management Konsulent i Bakcon-
sult/PA Consulting Group. Han er HD i Afsætning, og HD i Ledelse & Organisation fra CBS, hvor han siden har været 
censor i en årrække. Claus er også MBA fra INSEAD.

Her er, hvad han skriver om i sine e-bøger:

Hvordan vokse eksponentielt? • Hvordan undgå Disruption? • Start-ups • Ledelse • Organisation • Human 
Ressource Management/Development • Forretningsplanlægning • Forretningsudvikling • Strategisk forret-
ningsanalyse • Strategiudvikling og –implementering • Lokal og international afsætning - BtB & BtC samt 
e-marketing.


