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Smartphone som disrupter 
• Den 4. teknologi som mennesket bærer på sig 

– Udover ur, nøgler og pung 

• Men mobiltelefonen er ikke blot en trådløs-
telefon, ligesom bilen ikke blot er en hesteløs 
karet, men vi står overfor noget fundamentalt 
anderledes 
– Ligesom bilen førte til radikal anderledes 

arbejdspladser, boligområder, indkøb, ferier etc. 

• Fremtidens smartphone 
– Uendelig lager, uendelig regnekraft og uendelig 

båndbredde 
– Uendeligt forbrug for et fast lavt månedligt beløb 

• Mobile FIRST 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Winton_auto_ad_car-1898.jpg


Radikal Vs almindelig disruption 

• Hotels.com og Booking.com er begge alm 
disruption 

– Airbnb er radikal disruption 

• Car2Go og DriveNow er begge alm disruption 

– Uber er radikal disruption 

• Netflix og HBO Nordic er begge alm disruption 

– YouTube er radikal disruption 

http://blog.uber.com/wp-admin/www.uber.com/taxi
http://zafut.files.wordpress.com/2010/03/youtube-logo.jpg


Fra købmand til markedsplads 

• Betaling bliver disruptet 
• Forsikring bliver disruptet 
• Låneforretningen bliver 

disruptet 
• Realkredit bliver disruptet 
• Erhvervsinvestering bliver 

disruptet 
 

• Finanssektoren bliver 
slankere og mindre 
lukrativ 

• Den eneste ubekendte er 
hastigheden 
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Strudseeffekten 

• Digitalisering er ikke 
lukrativ for etablerede 
firmaer 
– Indtjeningsgraden falder 

markant 
– Forretningsmodellen kan 

ikke strækkes 

• Eksempel: Avisbranchen 
– Årlig omsætning per 

abonnent falder med en 
faktor 100 

– Omkostningerne kan kun 
mindskes gradvist 



(Hvordan) Vil virksomhederne 
klare den digitale udfordring? 

 • Microsoft og Nokia var uovervindelige 

• Hvor er Kodak og Blockbuster i dag? 

• Google, Facebook, Amazon og Apple er de 
nye vindere. Hvem holder med Samsung? 

• Innovator’s dilemma 
– Det er det dominerende paradigme der kvæler 

alternativerne – ikke uvidenhed! 



Kodak opfandt digital kameraet 

• Da der blev holdt 
børnefødselsdag for dig 
– Ville der blive taget 

billeder med et Kodak 
kamera med Kodak blitz 
på Kodak film. 

– Filmen ville blive 
afleveret i en fotobutik 
der indsendte filmen til 
et Kodak laboratorie der 
ved hjælp af Kodak 
kemikalier ville 
fremkalde billederne på 
Kodak papir 

Det allerførste digital kamera skabt af 
Steven Sasson i 1973.  



AUTOProff 
AUTOProff afholder online auktioner og er 

dermed ikke bilforhandler. 

• En digital platform til det professionelle 
brugtvognsmarked 

• Ensidet platform 
– Bilforhandlere (skiftevis købere og sælgere) 

• Fordele 
– Fuld gennemsigtighed og højere pris (auktion) 
– Transportservice og sikker betaling 
– Mobile og desktop 

• Fremtiden 
– En flersidet platform  
– Udlandet 



Konklusioner 

• Digitalisering er et paradigmeskift på 
størrelse af industrialiseringen 

– Blinde institutioner, vrede hittebørn og 
fantastiske muligheder 

• Digitale tjenester er kendetegnet ved 

– Høje udviklingsomkostninger og nul 
marginale omkostninger  

– Overflod og en hyldest til individet 

– Ekspotentiel vækst og født global 


