




Hvor mange af jer 
har været børn engang? 





Technology Based Disruption 



Ryk rundt og hils på personen til højre. 
Tal sammen to og to… 
 
Hvad er disruption for jer?  





Forandringsparat Forandringsskabende 





Ryk rundt og hils på personen til højre. 
Acceleration 
 
Agilitet 
 
Teknologi 



Agilitet er vigtigt, fordi det gør os i stand til at 
reagere hurtigt på udforudsete forandringer. 
 
Derudover har vi brug for at være forudseende,  
så vi kan løse problemer og behov, inden de opstår.  
Daniel Burrus 







Ryk rundt igen. 
Tal sammen med sidemanden igen. 
 
Hvad er en trend for jer? 



Trends opfattes normalt som noget,  
der kommer og går. Dvs. fremtiden  
er usikker. 



Indenfor videnskaben er trends 
imidlertid en bestemt retning,  
noget forandrer sig henimod. 
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Lineær udvikling 

3 eksempler: 
 
• Alderdom 

 
• Forøgede mængder af data og information 

 
• Forøgelsen af computerprocessorers hastighed 
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Cyklisk udvikling 

3 eksempler: 
 
• Fødsel og død 

 
• Aktiepriser 

 
• Sæsonsalg 



Hårde trends 
 

• Baseret på data der er målbare, håndgribelige og sikre 
 

• Kan være cykliske eller lineære 
 

• Demografi og teknologi er gode kilder til hårde trends 



Bløde trends 
 

• Baseret på data der synes sandsynlige og forventelige 
 

• Kræver agilitet frem for alt 
 

• Konkurrentanalyser og historik er gode kilder til  
bløde trends 



Et problem er kun en mulighed, 
hvis du spotter det, før du har det. 
Daniel Burrus 







Hard trends 

1. Færre mennesker i off-shore 
2. Færre mennesker på platformene 
3. Større modstand i befolkningen 
4. Kortere ansættelsesforhold 
5. Mere regulering 
6. Større efterspørgsel efter energi 
7. Energi bliver billigere 
8. Energi bliver mere tilgængelig 
9. Emissioner bliver forbudt 
10. Grøn energi bliver efterspurgt 
 

11. Færre olie-gas reserver 
12. Sværere tilgængelige olie-gas reserver 
13. Mere teknologi på platformene 
14. Billigere teknologi 
15. Befolkningsvækst 
16. Øget kompleksitet 
17. Mere standardisering 
18. Ældre assets 
19. Stigende anciennitet 
20. Sværere rekruttering 



Afsæt én time om ugen… 
• Lav en liste over de hårde trends, der påvirker din branche, så du kan se, hvad du kan 

være sikker på. 
 

• Lav en liste over de bløde trends, der påvirker din branche, så du ved, hvad du kan 
påvirke eller ændre. 
 

• Kig på din strategi og eventuelle forretningsplan og se, om du har taget afsæt i bløde 
eller hårde trends. 
 

• Involver folk i virksomheden, kunder og andre relevante stakeholders og kig sammen på, 
hvad ovenstående har af betydning for jeres fremtidige partnerskab og 
udviklingsmuligheder.  
 

• Hvilke hårde prøveballoner skal du sætte i luften, og er der nogle cash cows iblandt? 






