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Hvordan bliver du den bedste leder…
Når alt omkring dig forandrer sig?



Side 2

Det skal handle om…

Hvordan gør man…?



Side 3

Begrebet ”disruption” refererer til ”den 4. industrielle revolution” efter:

Den 1. industrielle revolution
(damp- og kuldrevne maskiner)

Den 2. industrielle revolution
(elektricitet – og den teknologi der fulgte)

Den 3. industrielle revolution
(computere – og den teknologi der fulgte)

Hvad er det dersens disruption?

• Radikal innovation er kernen i disruption

• Det er ikke bare små ændringer, forbedringer og optimering – det er helt nye måder at gøre 
tingene på, der:

• Grundlæggende ændrer mennesker/kunders adfærdsmønstre over meget kort tid

• Radikalt ændrer markedsvilkår i en branche over meget kort tid (nye spillere tager store 
markedsandele fra gamle etablerede spillere)

Kilde: Hein & Honoré, 2016
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Megatrends driver den 4. industrielle revolution

Globalisering
Transport og salg på 
tværs af hele kloden 
vha. internettet

IT-enabling
Digitalisering, hvor 
produkterne bliver IT-
frembårne (IT enabled). 

Deleøkonomi
Fra det hippie-agtige
”lad os dele” til super 
kommercielle 
mastodontvirksomheder

Acceleration
Forandringerne sker 
hurtigere og hurtigere

INDUSTRI 4.0
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Hvad med Generation Z



Side 6

GENERATION Z kaldes dem, der i dag er teens, tweens og i starten af tyverne. 

De er ambitiøse og målrettede, og de er født til teknologi. 
De er konstant koblet op til venner og information. 

Deres forældre har typisk ageret ”HR Manager” snarere end autoritet i deres 
opdragelse, og derfor stiller de høje krav til uddannelsessystemet: De kræver 

anerkendelse, og de forventer instant feedback. Desuden er de 
procesorienterede og foretrækker interaktion og inddragelse. 

De er opvokset under en økonomisk recession, så de ved godt, at træerne ikke 
gror ind i himmelen. Vi ser derfor, at de mest talentfulde arbejder på at 

erhverve sig en profil, der skiller sig ud.

Kilde: Fremtidsfabrik 2016
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“Jeg vælger og vrager i det traditionelle og utraditionelle 
uddannelsessystem, alt efter, hvad jeg synes, er 

spændende. 

Og så er jeg ikke så bekymret for, at jeg ikke har papirerne 
fra en eller anden formel uddannelse, for jeg tror, at de 
erfaringer, jeg drager i det virkelige liv, gælder lige så 

meget”.

Kilde: Fremtidsfabrik 2016
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”Gamle” virksomheder Virksomheder, der disrupter brancher

Tænker kun værdiskabelse via indtjening på 
resultatopgørelsen

Tænker værdiskabelse via kunderelationer

Tungt, dyrt og langsomt distributionsapparat Udnytter IT enabling, så alle nettets kunder 
er tilgængelige – næsten gratis

Optimerer produkt Optimerer brugergrænseflade

Indefra-ud-tænkning (virksomhedens behov) Udefra-ind-tænkning (kundens behov)

Tænker indtægter traditionelt – intet er gratis Åbner op og stiller noget gratis/billigt til 
rådighed (deleøkonomi)

Ser ikke, at de bliver disruptet – ”de er ikke en 
konkurrent til vores cash cows” (endnu)

Starter med at tage andele fra små/uinteres-
sante segmenter og ekspanderer derfra

Risiko
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Hvad skal man stille op?
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Psykologiske barrierer for at håndtere forandringerne

• Fint nok – de tager bare det, der ikke er penge i. 
Vores forretningsmodel er robust og profitabel. 
(Ja, lige indtil de har relation med alle dine kunder)

• Vi har en god kundekontakt og et godt 
servicekoncept.
(Ja, lige indtil også jeres kunder finder ud af, at 
nettet er hurtigere og har åbent 24/7)

• Vi fokuserer på vores del af værdikæden.
(Ja, lige indtil nogen samler hele værdikæden a-z)

• Vores ansatte er vores største asset.
(Ja, eller jeres største problem…?)

• Vi har godt fat i kundekommunikationen.
(Ja, lige indtil de sociale medier kører løs)
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Anvendelse af teknologien
Hjemmearbejdspladser og ledelse på distancen kræver andre færdigheder end ”face-to-face” ledelse. Det 
personlig nærvær kræver en øget indsats fra både leder og medarbejder.

Transparens
Langt de fleste ledere oplever, at det betaler sig at være åben og transparent både i forhold til hvordan 
virksomheden klarer sig, de enkelte teams performance og i én-til-én feedback til kollegaer og 
medarbejdere.

Inspiration og tillid fremfor direktion
Ledelse handler stadig om at give direktiver og retning, men tillid og motivation bidrager i endnu højere 
grad til resultater end mikomanagement. Ledelse er at give plads og rum til, at medarbejderne kan udfolde 
deres potentiale til effektivt at løse problemstillinger selv og i teams.

Udviklingen vil fortætte
Udviklingen i ledelsesgerningen vil fortsætte i takt med at økonomier, forretningsmodeller, kulturer og 
værdier forandres.

Noget forandres ikke
Nogle ledelsesstile forbliver. Evnen til at ”connecte” og inspirere andre har skabt store ledere i mange 
generationer verden over og vil gøre det samme i fremtiden.

Kilde: med inspiration fra ”How Leadership Has Changed in the 21st Century, Ryan Ayers

Vigtige ledelsesfærdigheder i Industri 4.0
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Udviklingsrejsen

1

• Din personlige erkendelsesrejse
Handler om at acceptere disruption som et vilkår, der ikke kan uddelegeres til IT-
chefen, men som påvirker hele forretningen

2

• Hiv de andre med
Skab et billede af, hvad der rør sig i markedet, og arbejd med det i både organisation, 
ledergruppe, direktion og bestyrelse

3

• Lav scenarier
Analysér jeres forretningsmodel ift., hvor I kan møde pres i markedet. Illustrér 
forskellige disruption-scenarier, som I ser og jeres svar på dem

4

• Omgå virksomhedens immunforsvar
Forandringsledelse skal der til – acceptér, at det er en proces at bevæge organisationen 
fra fornægtelse til erkendelse og buy in

5

• Prøv det af
Prøv jeres svarscenarier af i hurtige testforløb ud fra en utraditionel ”fail faster”-tilgang

Kilde: Hein & Honoré, 2016 s. 48
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Karsten Søderberg, Managing Partner/CEO

Udvalgte referencer og projekter

• Rigspolitiet: Kompetence- og ledergruppemåling, afdækning af ledelsesdilemmaer og design af lederudviklingsprogram

• Trafikstyrelsen: Ledelsesudvikling for direktion og kontorchefer. Coaching individuelt og i teams

• Bygningsstyrelsen: Strategiudvikling og implementering

• NCC Danmark: Kompetence- og ledermåling, lederudvikling og strategiimplementering med fokus på at skabe ”One NCC” på 
tværs af forretningsenheder

• DSH Wood: Strategi- og teamudvikling

• NIRAS: Fusionsproces af to koncerner, Strategiudvikling samt rådgiver og coach for individuelle bestyrelsesmedlemmer og 
bestyrelsesformand

• COWI: Gennemførelse af internationalt lederudviklingsprogram

Uddannelse

• Situationsbestemt Ledelse, SL-II, Ken Blanchard, 2010

• Certificeret EFQM Assessor – EFQM, 2001 

• Balanced Scorecard certificeret. BSC Collaborative, 1998

• Cand.merc.mat. CBS, 1996

• Certificeret i OPQ

Joberfaring

• 2013: Summit Consulting A/S, Managing Partner/CEO

• 2010: CfL, Virksomhedsrådgiver i Strategisk Ledelse

• 1998: CorporateLeaders, Direktør og Partner

• 2007: SharedXpertise, President & head of global operations

• 2005: Pioneer Electronics, Direktør for Central- og Østeuropa

• 2001: Pioneer Electronics, Executive Officer

Særlige kompetencer

• Strategiudvikling og
-implementering

• Bestyrelsesudvikling

• High performing teams

• Forandringsledelse

• Ledelses- og organisationsudvikling

• Forretningscoaching

• Design, udvikling og gennemførelse af strategisk 
forankrede ledelsesudviklingsforløb

• Toplederudvikling og chefteamudvikling i 
internationale organisationer
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Summit Consulting A/S

Lyngsø Allé 3
2970 Hørsholm
Tlf. 70 20 33 20
info@summitconsulting.dk
www.summitconsulting.dk

mailto:info@summitconsulting.dk
http://www.summitconsulting.dk/

