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DISRUPTION
BLIVER DU SELV 

DIT JOB, DIN UDDANNELSE, 
DIN ERFARING DISRUPTED?

VIDSTE DU?
Kunstig intelligens er på vej til at muliggøre, 
at den kenyanske bonde får adgang til samme 
uddannelser som milliardærdatteren i London.



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

Du sidder nu med e-bog nr. 17 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, 
virksomhedsejere 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 spildtimer og større overblik.

Derudover får vi løbende input fra vore kunder, som tæller enkeltmandsvirksomheder, succesrige iværk-
sættere 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 →info@skyviewcrm.com 
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Vi har udgivet flere e-bøger, og du kan komme på listen, så du automatisk får besked, når vi udgiver en ny.
Vi udsender nyhedsbreve med tips.
 
Du kan gå på www.skyviewcrm.dk eller tilmelde nye e-bøger her – og nyhedstips her

http://info@skyviewcrm.com 
mailto:info@skyviewcrm.com
mailto:info@skyviewcrm.com
http://www.skyviewcrm.dk
http://skyviewcrm.dk/tilmeld-e-boeger/?utm_source=bog17&utm_medium=skyview&utm_campaign=ebognr17
http://skyviewcrm.dk/tilmeld-nyhedsbrev/?utm_source=bog17&utm_medium=skyview&utm_campaign=ebognr17
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OPGAVEN 

Disrupt – eller bliv disrupted!
Tag Disruption meget alvorligt! Lige nu - eller snart - rammer den sikkert dit firma og dit job. Ja, hele din 
tilværelse. I e-bog nr. 15 skrev vi om Disruption af virksomheder. I denne e-bog kan du læse mere om det - 
men især om Disruption af dit job og dine færdigheder, og hvorledes du kan forebygge det.

PROBLEMSTILLINGEN
Disruption betyder radikal forandring.
De fleste tænker på Disruption som noget, der måske kommer, men Disruption er faktisk noget, vi er midt 
i. Disruption i virksomheder er blot et led i en Disruption, der omfatter alle sider af vor tilværelse:

De fire radikale forandringer, som forfatterne fra McKinsey Institute beskriver ovenfor, er urbanisering 
(voksende bybefolkning og deraf følgende økonomisk aktivitet og dynamik i ikke-vestlige lande), accele-
rerende teknologisk forandring, en næsten overalt aldrende befolkning, og voksende globale forbindelser 
(handel, mennesker, økonomi, data).
Læs forresten i e-bog nr. 15 om de 12 teknologier, som også er årsager til Disruption. 

“We believe that the world is now roughly in the middle of a dramatic transition as a result of four fundamental dis-
ruptive trends. Any one of these disruptions, by itself, would probably rank among the largest economic forces the glo-
bal economy has ever seen— including industrial revolutions in advanced economies. Although we all know that these 
disruptions are happening, most of us fail to comprehend their full magnitude and the second- and third-order effects 
that will result. Much as waves can amplify one another, these trends are gaining strength, magnitude, and influence as 
they interact with, coincide with, and feed upon one another. Together, they are producing monumental change.

”(”Vi tror på, at verden nu stort set er midt i en dramatisk ændring som følge af fire radikalt forandrende trends. 
Enhver af disse trends ville i sig selv nok være blandt de største økonomiske kræfter, den globale økonomi nogensin-
de har set - herunder industrielle revolutioner i avancerede økonomier. Selvom vi alle ved, at disse forstyrrelser sker, 
kan de fleste af os ikke fatte deres fulde omfang og de anden- og tredierangs effekter, de vil have. Fuldstændig som 
bølger kan forstærke hinanden, vokser disse tendenser i styrke, størrelsesorden og indflydelse, mens de interagerer 
og sker samtidig, samt næres af hinanden. Tilsammen medfører de monumental forandring.”)

Dobbs, Richard; Manyika, James; Woetzel, Jonathan. No Ordinary Disruption: The Four Global Forces Breaking All the Trends. PublicAffairs.

mailto:info@skyviewcrm.com
mailto:info@skyviewcrm.com
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MERE OM DISRUPTION AF VIRKSOMHEDER 
Disruption af virksomheder skyldes i første række teknologiudviklingen (især den digitale) og de voksende 
globale forbindelser, fordi de går hurtigere end de to andre (urbanisering og aldrende befolkning). De to 
trends muliggør de revolutionerende forretningsmodeller og -metoder, som nogle af de største virksom-
heder og mange startups nu bruger. De ændrer fuldstændig spillereglerne for andre virksomheder og hele 
brancher, som helt eller delvis mister deres eksistensgrundlag. På den anden side bidrager de til markant 
værditilvækst og effektiv ressourceudnyttelse. Det opfanges kun delvis af de traditionelle, makroøkono-
miske målemetoder, for nationaløkonomien er en lidet innovativ videnskab, som i årtier har benyttet de 
samme, forældede målekriterier.

Startups fødes nu globale med meget små investeringer og vokser lynhurtigt, næsten uden marginalom-
kostninger.

Du kender nogle af dem, der Disrupter: Netflix, Apple, Airbnb, Uber, Tesla, Amazon, Facebook. Måske også 
nogle af de mindre kendte: Alibaba, SpaceX, Confused og Waze. Samt de store, der forsøger: GE, Unilever, 
Procter & Gamble, Danske Bank, Mærsk. 

Du kender også nogle af ofrene: Blockbuster, Nokia, PostNord Danmark, hotelkæderne, taxibranchen, spe-
cial- og dagligvarebutikkerne, finanssektoren. Den gennemsnitlige livslængde på de 500 største amerikan-
ske firmaer faldt fra 61 år til bare 18 i perioden 1962-2012.

I 1990 havde de tre største virksomheder i Detroit en 
samlet omsætning på 250 milliarder $, en markedsværdi 
på tilsammen 36 milliarder $, og 1,2 millioner ansatte.

I 2014 havde de tre største virksomheder i Silicon Valley 
nogenlunde samme omsætning (247 milliarder $), men 
deres markedsværdi var 30 gange større (1,09 billioner 
$), og de havde 10 gange færre ansatte (137.000).

Fra Klaus Swab: The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum.

Den fjerde industrielle revoltion
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HVILKE BRANCHER OG SEKTORER HAR ISÆR 
OPLEVET DISRUPTION – INDTIL NU? 
I HVILKEN RÆKKEFØLGE DISRUPTES DE?
Det kan du se i e-Bog nr. 15. Download den her 

BLIVER DIT JOB DISRUPTET?
Virksomheder og brancher bliver disrupted. Det gør jobs også. ”Livslængden” på jobs falder.  Mange 
fyrreårige arbejder i virksomheder og brancher, der ikke eksisterede, da de gik ud af skolen. Det gjorde en 
masse nuværende arbejdsopgaver heller ikke. 

En rundspørge, som Deloitte Danmark gennemførte sidste år, viste følgende forventninger til helt/delvis 
jobtab på grund af teknologi de næste fem år:

• Finans, banker, forsikring – 60%

• Media, information, kommunikation – 37%

• Ejendomssalg, administration, udlejning – 35%

• Industri, fremstilling, energi, affaldshåndtering – 31%

• Virksomhedsrådgivning, advokat, revisor, IT, rejsebureauer, rengøring, vikarbureauer m.v. – 30%

• Handel, detail, transport, hoteller/restauranter – 30%

• Offentlig sektor, stat, kommuner, undervisning, sundhed, politi – 27%

• Landbrug, skovbrug, fiskeri – 22%

• Byggeri, entreprenører, håndværk – 16%

mailto:info@skyviewcrm.com
mailto:info@skyviewcrm.com
http://skyviewcrm.dk/e-bog15/?utm_source=bog17&utm_medium=skyview&utm_campaign=ebognr17
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INDEN FOR 5 ÅR FORSVINDER MANGE JOBS  
I DISSE BRANCHER 
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BLIVER DIN VIDEN OG ERFARING DISRUPTED?
Din viden forældes hurtigere. Du må hele tiden udvikle dine kompetencer

“Livslængden” på din uddannelse og erfaring falder stærkt. Den igangværende industrielle revolution 
stiller stigende krav til opdatering og udbygning af viden, og til at lære nye færdigheder og metoder i vari-
erende sammenhænge. Når kandidater forlader en videregående uddannelse, er dele af deres uddannelse 
allerede forældet. Det samme gælder for faglærte og andre med mellemlange uddannelser. Enhver leder 
og medarbejder bør nu vænne sig til hele tiden at opdatere og supplere sin viden og erfaring – helt mod-
sat den igangværende, nedadgående trend i efteruddannelserne. Livslang læring er ikke mere en floskel, 
men en presserende opgave for os alle.

Om arbejdspladser bevares og skabes i Danmark eller andre steder afhænger udelukkende af, 
hvorvidt dansk ”arbejdskraft” nu og i fremtiden har relevant viden, erfaring og engagement at 
sælge – ikke mindst som ”Staff-on-Demand”. 

Her er det mere afgørende end nogensinde, i hvilken udstrækning ”arbejdskraften” hurtigt omstiller sig 
og selv tager ansvaret for sin løbende kompetenceudvikling. LO-formanden har været fremme med tanker 
om, hvorledes arbejdstagerne kan ”beskyttes” under ”Staff-on-Demand”-forhold, hvilket viser, at heller 
ikke LO-toppen har begrebet, hvordan dette fungerer. Hvad kan en fagforening tilbyde en (selvstændig), 
der udbyder sin ekspertise på et internetbaseret, globalt arbejdsmarked? Her træffes aftale om løn og 
arbejdsforhold på individuel – ikke kollektiv – basis. Er du kompetent, og kan du være med til at skabe 
værdi, har du en fordelagtig forhandlingsposition.

Virksomhederne må satse meget mere
Medens teknologi stadigt hurtigere gør eksisterende viden og færdigheder overflødige, dukker nye 
mangler op oftere og oftere, og øger forskellen mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft. Der er 
et misforhold mellem størrelsen af igangværende forandringer og virksomhedernes begrænsede tiltag for 
at møde disse udfordringer. Virksomheder, som skal have opfyldt deres behov for talenter for at overleve i 
fremtiden, er nødt til markant at ændre deres tilgang til medarbejderuddannelse og – udvikling. Desuden 
er de nødt til at gøre det for at imødegå uønskede samfundseffekter.

mailto:info@skyviewcrm.com
mailto:info@skyviewcrm.com
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Uddannelsessektoren må Disrupte sig
I de sidste 15-20 år har digitalisering og informationsteknologi revolutioneret vores hverdag og ændret 
traditionelle konkurrencevilkår og forretningsmodeller. Revolutionen vil accelerere og blive langt mere 
gennemgribende, end vi har fantasi til at forestille os. Hvilke (nye) kompetencer der bliver brug for, og til 
hvilke (nye) jobs, bliver det derfor mindre og mindre muligt at sige noget om. Sideløbende med spørgsmå-
let om individuel kompetenceudvikling står derfor, om uddannelsessektoren formår at bryde med stivnet 
struktur, indhold og undervisningsform, og omstille sig til at udbyde fleksibel og effektiv kompetenceud-
bygning ”on-demand”. Ellers bliver sektoren simpelthen Disrupted. Nogle eksisterende og nye udbydere 
tilbyder allerede en bred vifte af online uddannelser, og der er et stort udbud af webinarer, videoer etc. 
Kunstig intelligens er på vej til at muliggøre, at den kenyanske bonde får adgang til samme 
uddannelser som milliardærdatteren i London.

Misforhold mellem udbud og efterspørgsel
Generelt er der en tydelig tendens til mangel på folk med højere og mellemlange uddannelser, og overskud på dem 
med lavere uddannelser og ufaglærte. I 2020 vil der være en global mangel på 85 millioner højt- og mellemuddan-
nede personer, men et overskud på 95 millioner lavtuddannede. Der bliver flere højtlønnede viden- og kreative jobs, 
og det samme gælder antallet af lavtlønnede manuelle jobs, medens antallet af middellønnede rutine- og repetitive 
jobs falder stærkt.

Der er samtidig store forskelle i undergrupper. For eksempel er der stigende mangel på folk med avanceret viden 
og erfaring indenfor data/IT, tekniske og videnskabelige områder. IT-sektoren ligger helt i toppen af de brancher, der 
står til at ansætte mange flere. I den amerikanske IT-sektor er der knapt 21 pct. flere job end for bare to år siden. 
Det gælder blandt andet stillinger som softwareudviklere og systemanalytikere.

mailto:info@skyviewcrm.com
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HVILKE FÆRDIGHEDER DISRUPTES? 
De næste fem år er en kritisk overgangsperiode: beskæftigelsesniveauet vil være nogenlunde uændret, 
men der sker store jobændringer inden for brancher, og ændringer i færdigheder i de fleste erhverv.

Teknologi har automatiseret millioner af rutinejobs på kontorer og i produktionen. Nu automatiseres også 
jobs, der kræver store færdigheder. Ved hjælp af informationsteknologi brydes komplicerede jobs op i 
tidsopdelte opgaver, som løses af fleksible specialister og som fjernarbejde. Det skaber også nye jobs for 
folk med middelgode færdigheder. 

OG HVILKE FÆRDIGHEDER EFTERSPØRGES? 
Det går stærkt
I 1800-tallet var mere end 80% af den danske befolkning bønder. I dag er det mindre end 2%. Omstillin-
gen fra vareproduktion til serviceydelser er gået endnu hurtigere. Den igangværende “fjerde industrielle 
revolution” sker på 20 år eller mindre. Det overses, at overgang fra et sæt af færdigheder til et andet bare 
ikke er så enkel, og at den ikke kan følge med den teknologiske revolution. Hvis ikke den enkelte, virk-
somhederne og uddannelsesudbuddet følger med, kan det føre til stigende social og politisk uro, således 
som vi allerede ser tegn på, hvor de, der føler de ikke mere bliver hørt, eller hvis job forsvinder, pludselig 
stemmer helt anderledes, end politikerne har været vant til (Trump, Macron, Brexit)

Lederfærdigheder
Ledelse undergår mindst lige så store forandringer som andre professioner. For få årtier siden var viden 
(og magt) koncentreret hos chefen. Hans opgave var fortrinsvis at fortælle lavtuddannede, manuelle arbej-
dere, hvad de skulle gøre, og hvordan. Omverdenen var stabil og forudsigelig, opgaverne ukomplekse og 
uforandrede. Nu og fremover skal lederen inspirere, skabe engagement og fællesskab blandt højtuddan-
nede og selvstændigt tænkende medarbejdere, og give dem frihed til selv at agere, skabe og begå fejl(!) i 
en stadigt mere foranderlig og kompleks omverden. 

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


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

com 

11

Interpersonelle færdigheder
Færdigheder som kompleks problemløsning, sociale færdigheder og systemhåndtering bliver meget 
mere efterspurgte end fysiske og faglige.  Specialisering, globalisering og teknologi gør interaktion til et 
kritisk element. Nogle af de mest værdifulde medarbejdere bliver dem, der udfører interaktive funktioner: 
søgning, koordinering, og overvågning i forbindelse med udveksling af idéer, varer og serviceydelser. Det 
gælder både jobs med lave færdighedskrav (f.eks. fængselsbetjente, hjemmeplejere) og dem med høje 
(f.eks. kirurg, sælger, advokat).

mailto:info@skyviewcrm.com
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Færdigheder, som sikkert bliver mere og mere efterspurgte:

• Udnytte stigende mængder af data/informationer
     -  forstå og få mening ud af noget, der bliver kommunikeret
     -  uddrage relevant viden og indsigt
     -  formidle kompleksitet på en forståelig måde for modtageren

• Have social intelligens
     -  indsigt i sig selv
     -  forstå andre 
     -  skabe relationer
     -  lytte, kommunikere
     -  være tolerant, afbalanceret, løse konflikter
     -  inspirere og motivere

• Være åben, nysgerrig, acceptere det anderledes – forskellige kulturer, religioner, baggrunde

• Forstå og igangsætte opgaver, processer, realisere mål

• Mestre virtuelt samarbejde - nye former for kommunikation effektivt adskilt af tid og sted

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

com 

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


13

HVORDAN KAN DU MØDE UDFORDRINGEN?
Hvordan kan du bedst muligt fremtidssikre, at du ikke blot kan få et job, men også et meningsfyldt arbejde 
om tre eller fem år fra nu?

A. Brug hver dag tid på at følge med i - og forstå - de vigtige trends, og brug din viden proaktivt. Begynd 
f.eks. ved at læse disse fire øjenåbnere (i prioritetsorden):

B. Gør dig klart, hvilke videnfelter der interesserer og engagerer dig, og følg dem via nyhedsmails, Face-
bookgrupper etc. Opret en profil på LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat i dag, hvis du ikke 
allerede har det.

C. Opstil og gennemfør dit eget program for kontinuert videreuddannelse. Ejere og ledere i SMVer bruger 
alt for lidt tid – og mindre end deres medarbejdere – på at opdatere og videreudvikle deres viden og fær-
digheder. Indstil dig på hyppig, målrettet og behovsorienteret opdatering og videreuddannelse. 

D. Spørg dig selv og folk med indblik: 
         ”Hvornår og hvordan rammer Disruption mit firma og mit job?”

E. Gør din virksomhed disruptiv. Ikke i morgen. Ikke ”så snart jeg får tid”. 

1.   Salim Ismael: Eksponentielle organisationer. Saxo.com

2.   Klaus Swab: The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum

3.   Richard Dobbs, James Manyika, Jonathan Woetzel: No Ordinary Disruption. PublicAffairs

4.   Martin Ford: Robotterne kommer. Gyldendal Business 
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NU!
Disruptive virksomheder vokser eksponentielt – ikke lineært som de traditionelle. De bruger helt anderle-
des forretningsmodeller og – metoder ved hjælp af de nyeste teknologier – især digitalisering. Dem kan 
du også bruge, og dermed blive blandt vinderne. 
 

Læs i vor næste e-bog om, hvordan din virksomhed kan vokse eksponentielt:

BLIV EN EXO
I næste e-bog 18 fra SkyViewCRM kan du læse om, hvad ExOer gør.

”Så kan du beslutte,om du vil gøre 
noget tilsvarende i din virksomhed.

”
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SkyviewCRM 
Blokken 17 • DK-3460 Birkerød  
Tlf.: +45 70 70 13 12
www.skyviewcrm.dk • aa@skyviewcrm.com

CVR 34727201

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

Har du f.eks. endnu ikke digitaliseret din kundestyrings- og salgsproces – eller har forgæves forsøgt at få tid 
til det - så klik på SkyView. Så kan du få styr på, at du omsætter tilstrækkeligt, allerede inden du gennemfører 
en eventuel ExO proces.
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