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Nysgerrighed. Som børn bobler vi af det. Og animeres til det. Som voksne 
har vi en tilbøjelighed til at glemme det eller gemme det. Der er større 
anerkendelse for at svare på spørgsmål end for at stille dem. Lige så char-
merende Spørge-Jørgen kan være som lille, lige så irriterende anses han 
for at være som stor.

Det er synd. For vi ved det jo godt. Nysgerrighed er en af vores mest værdi-
fulde egenskaber. Nysgerrighed i forhold til brugere, kolleger, venner, nye 
geografier og ny teknologi er langt den væsentligste drivkraft, når vi skal 
skabe nye erkendelser, ny viden, nye relationer og nye produkter.

Alt for ofte glemmer vi at fodre og stimulere nysgerrigheden. Nogle gange 

Stig Kirk Ørskov
Adm. direktør for JP/Politikens Hus

skyldes det magelighed og dovenskab. Det er slemt nok. Men værst af alt: 
ofte skyldes det selvtilfredshed og bedrevidenhed. Ikke mindst i store, 
lønsomme og tilsyneladende veldrevne virksomheder.

Tilbøjeligheden til at vide bedre og stille sig tilfreds lurer lige under 
overfladen. Og det er kun de allerdygtigste af de dygtigste, der formår at 
holde selvtilfredsheden i ave. Men det kræver, at man er bevidst om det. At 
man siger det højt. Akkurat som den italienske klassemålmand, Gianluigi 
Buffon gør det i Netflix dokumentarserien, ’First team: Juventus’: ”Målet 
er: aldrig at være tilfreds med sig selv.”

Man kan have alskens relevante indvendinger over for den simple Buf-
fon-filosofi, men det er med sikkerhed et stærkt redskab til at skabe værdi. 
Og det stimulerer med garanti en betydelig nysgerrighed.

Men der er også en fare ved målet om ikke at stille sig tilfreds. Hvis det 
fører til målsætningen om, at alt skal være perfekt, før vi slipper det løs, 
kan det ødelægge mere værdi, end det skaber.

Og lige nøjagtig her formår ’Fuck it, ship it’ at ramme det helt rigtige 
balancepunkt. På den ene side skal vi konstant arbejde på at stimulere 
vores nysgerrighed for at blive bedre til at forstå vores kunder, vores 
produkter og vores teknologiske muligheder. Men på den anden side må 
vi heller ikke putte med vores idéer. De skal ud at leve. De skal ud at møde 
virkeligheden. Så vi kan blive klogere på, hvordan de virker, og hvordan de 
bliver endnu bedre.

At blive udsat for Stines og Jacobs bombardement af gode idéer er en 
berusende påmindelse om glæden ved at mærke sin nysgerrighed. At 
mærke det boble.
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”Fuck it, ship it”.
 
Sådan stod der på væggen hos opstarts-

virksomheden Opbeat, og sådan står 

der nu på forsiden af denne bog. Vi 

ønsker med denne bog at inspirere dig 

til at glemme dagligdagens procedurer 

og hierarkier, vi vil opfordre dig til ”bare 

at gøre det”. Vi skal slippe kontrollen og 

sætte vores kolleger fri til at udforske de 

mange nye digitale muligheder. Der er 

alligevel ingen af os der kan analysere os 

frem til den store digitale sandhed, vi er 

nødt til at finde svarene gennem eksperi-
menter og prøve os frem.
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Væggen hos vores venner fra Opbeat (nu Elastic) provokerede os i en posi-
tiv retning, og vi håber, at du også vil tage provokationen i den bedste ånd. 
Vi mener ikke kvalitet er uvæsentligt, vi mener det er vigtigt at udforske 
og afprøve, før vi kan opnå høj kvalitet. Det forudsætter, at vi kan få vores 
eksperimenter helt ud til brugerne, så vi kan lære langt hurtigere om deres 
reelle behov.

Dét er vi nok ikke de første til at fortælle dig. De fleste medier og konfe-
rencer har været propfyldt med disruption-logik de seneste mange år, og 
digitalisering er nu rykket op på førstepladsen over den gennemsnitlige 
erhvervsleders fokusområder. Men rykker vi os hurtigt nok, eller har vi 
bare fået et nyt sprog? Et sprog fyldt med profetier og antagelser om, 
hvor teknologien kunne flytte os hen, men uden en specielt stor grad af 
handling bag ordene. Det ønsker vi at ændre med denne bog. Vi ønsker at 
inspirere til handling, og vi foreslår en række eksperimenter, der kan give 
værdi med det samme. Vi har bevidst valgt at omtale teknologier og plat-
forme på en sådan facon, at de kan tages i anvendelse med det samme.

Singularitetens røgslør har lagt sig som en tung tåge over ledelsens evne 
til at tage de rigtige beslutninger. Vi dvæler ved de store kvantespring, der 
måske er rundt om næste hjørne og glemmer at agere på de helt oplagte 
muligheder, der står lige foran os. Vi mener bestemt, at man skal være 
bevidst om fremtiden, det er bare ikke vores ærinde med denne bog.

Du skal derfor have fat i en anden bog, hvis du vil læse om, hvad blockchain 
måske kan gøre for jer om fem år eller, hvordan du skal forholde dig til en 
selvkørende direktørrobot med en fuldautomatisk kunstig intelligens. Fak-
tisk bruger vi stort set ikke begrebet kunstig intelligens, for den overbevi-
sende kunstige intelligens er stadig en del år ude i fremtiden. Denne bog er 
ikke fremtidsforskning, men i højere grad vores egne personlige erfaringer 
med, hvad teknologien kan gøre for dig og dine kolleger i den nære fremtid.

Vores drøm er, at du læser denne bog, og allerede mens du læser den 
begynder at ændre din egen måde at arbejde på. Derefter begynder du 
at involvere dine kolleger i dine eksperimenter, og indenfor få uger har I 
lanceret jeres første eksperiment.

Denne drøm bliver dog aldrig forløst, hvis vi holder fast i de strukturer 
og procedurer, der definerer langt de fleste organisationer i dag. Vi bliver 
nødt til at slippe medarbejderne fri og give dem mulighed for selv at vælge 
de rigtige redskaber til jobbet.

Det er ikke ufarligt at slippe redskaberne fri, men det er overordentlig 
farligt at tro på, at IT-afdelingen eller leverandøren skal beholde deres 

monopol på at udvælge, hvilken teknologi der vil passe til alle medarbej-
dere i virksomheden. For som du ved, er fremtiden digital. Og hvis denne 
fremtid er en vi deler (det er den forhåbentlig!), bliver vi nødt til alle at 
være med til at skabe den.

Det er muligvis ikke alle medarbejdere, der skal lære at kode, men alle skal 
flyttes fra at være super-brugere af Excel til at være super-skabere, der 
kan bruge nye teknologier til at skabe nye løsninger for jeres kolleger, kun-
der og leverandører. Teknologien er i dag billigere og nemmere at anvende 
end nogensinde før. Du kan komme helt utrolig langt med et minimalt 
budget og en overskuelig investering i tid.

Faktisk kommer du nok længere med få penge, end med mange penge. De 
store dyre satsninger fejler ofte, da de er årevis om at komme ud af døren, 
og mens milliarderne bliver brugt ændres brugernes behov. De mindre 
opstartsvirksomheder har ikke den luksus at kunne bruge milliarder, og 
derfor lancerer de mindre initiativer for langt færre penge. De kommer 
hurtigere til markedet, og får dyrebar viden om, hvordan brugerne opfat-
ter deres løsning. De har stadig mod (og råd) til at ændre løsningen, for 
den bliver aldrig færdig. Den vil altid være i beta.

De mindre opstartsvirksomheder har den store fordel, at de er små. Der er 
meget kort fra den ene ende til den anden og alle kan påvirke de beslutnin-
ger der tages. De små udfordrer de store i næsten alle brancher, men hvis du 
sidder i en stor organisation tror vi på, at der trods alt er håb for dig. Der er 
talrige eksempler på små enheder i større koncerner, der lykkes med at defi-
nere sig som selvstændige og autonome midt i det bureaukratiske virvar.

En anden væsentlig fordel for de små opstartsvirksomheder er deres evne 
til at genbruge. De genbruger kode fra andre initiativer til at skabe nye 
løsninger. De har sjældent fine fornemmelser over ikke at have opfundet 
den dybe tallerken selv, men blot lavet et remix af allerede kendt teknologi. 
Langt de fleste løsninger der gør en forskel lige nu, er denne type remix, 
men alligevel ser vi alt for mange større organisationer der tror, at de eneste 
digitale løsninger der virker for dem, er dem der er skabt lige præcis til 
deres behov og opfundet fra bunden. 

Vi har selv skabt og arbejdet i en række opstartsvirksomheder. Vi har der-
udover også arbejdet med en række traditionelle organisationer, og det er 
i dette krydsfelt denne bog er opstået. Vi tror, at de traditionelle organisa-
tioner kan lære meget af den smånaive og nysgerrige tilgang, der hersker 
blandt de helt nystartede firmaer. Ingen af os ved alligevel det hele, så lad 
os prøve det af før vores mavefornemmelser og fordomme overtager vores 
handlekraft.
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I bogen prøver vi at tage vores egen medicin, og den er derfor en samling 
korte kapitler, der skal skubbe dig lige tilpas ud over kanten til, at du selv 
griber teknologien og prøver det af. Det er ikke meningen at du skal være 
enig med os i alt, men lad din eventuelle frustration tjene som benzin for 
dine forsøg og eksperimenter.

De korte kapitler giver dig først og fremmest inspiration til nye teknolo-
gier og platforme, du kan prøve af. Kun ganske få af disse kapitler kræver 
at du selv kan kode, langt det meste er oplagte forbedringer af jeres 
forretning, som venter på at blive taget i brug. Hvor du kan implementere 
løsningen selv eller maksimalt foretage et enkelt opkald til IT for at få det 
i drift.

Vi har valgt at starte bogen med de mest lavthængende frugter. En række 
eksperimenter du selv kan udføre lige med det samme uden at spørge en 
eneste kollega. En samling teknologier og platforme der har stor indfly-
delse på vores egen produktivitet. Vi er overbeviste om at det samme vil 
gælde for dig.

Når du har leget og eksperimenteret lidt for dig selv, udfordrer vi dig med 
en række eksempler på projekter, din arbejdsplads bør prøve af. Her bliver 
du nødt til at involvere et par kolleger, så I kan udforske mulighederne 
sammen.

Det ville være skønt hvis alverdens digitale udfordringer var løst for din 
arbejdsplads ved blot at installere et par nye apps, men så nemt er det des-
værre ikke. Derfor har vi i bogen også samlet en række af de metoder, vi 
selv bruger til at udfordre, hvordan virksomheder tager ny teknologi til sig 
og får øje på nye digitale muligheder.

Bogen slutter med et par håndfulde fortællinger fra virksomheder, der 
inspirerer os. Verdensmestrene, der formår at fokusere benhårdt på nye 
digitale muligheder og derved rykker langt hurtigere end resten af feltet.

Det er vores håb og drøm, at denne bog kan hjælpe dig med at stille de rig-
tige spørgsmål. Vi tror ikke den kan give dig svarene. Dem må du finde selv 
gennem dine egne eksperimenter. Du skal være modig nok til at afprøve 
halvfærdige idéer og dele dine erfaringer om, hvad der virkede og, hvad 
der ikke virkede med kolleger og omverden.

Fuck it, ship it!

THE MOST 
CERTAIN WAY 
TO SUCCEED 
IS JUST TO 
TRY ONE MORE 
TIME.
Thomas Edison
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22 eksperimenter du selv kan udføre

Der er skrevet mange bøger om digital 

transformation. Alt for mange af dem er 

fyldt med de samme eksempler på, hvor-

dan vi bare skal følge ti gode råd, og så 

skal det hele nok løse sig. Vores erfaring 

er, at virkelighedens digitalisering er noget 

mere udfordrende end det.

Når vi ser rundt på alverdens virksomhe-

der og organisationer, ser vi et mærkeligt 

paradoks i tilgangen til digitalisering. 

Ledelsen, bestyrelsen og direktionen 

taler om kunstig intelligens og blockchain 

og, hvordan automatisering radikalt vil 

forandre alle vores arbejdsgange. På den 

anden side møder vi medarbejdere, der 

kæmper med at løse deres opgaver med 

værktøjer fra det forrige årtusinde. Der er 

uden tvivl et stort potentiale i de mange 

forskellige teknologiske fremtidsscena-

rier, men der er også en sværm af digitale 

muligheder, vi simpelthen overser midt i 

tågen fra diskussionerne om disruption 

og singularitet.

Vi tror det bedste sted at starte udvik-

lingen er ved dig. Hvis du begynder at 

ændre din måde at arbejde på og lader din 

nysgerrighed boble over af teknologiens 

muligheder, vil det have en positiv effekt 

på dit eget arbejde. Din rejse vil også 

smitte af på dine kolleger, for det er svært 

ikke at tale om når først man er godt i gang.

De medarbejdere der formår at gribe digi-

taliseringen og gøre den helt konkret for 

deres arbejde med de muligheder som er 

tilgængelige i dag, formår oftest at være 

meget mere effektive end deres kolleger, 

der hænger fast i traditioner og værktøjer 

fra en anden tid. 

Det er derfor helt naturligt for os at starte 

bogen med dig. Vi har samlet 22 eksperi-

menter, som vi mener alle kan overskue at 

sætte i gang – og alle faktisk burde prøve 

af. Det kan godt være, at det ikke er alle 

22 eksperimenter, der manifesterer sig 

direkte ned i din måde at arbejde på, men 

ved at udfordre status quo øger du din 

nysgerrighed og viden. Det er ikke væsent-

ligt, om du er bestyrelsesformand eller 

receptionist. Forandringen starter med dig.
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Alle kapitler i denne sektion har et lille 

prismærke. Det viser, hvad det vil kræve 

at udføre eksperimentet i kroner og 

øre, men også hvor meget tid du må 

forvente at sætte til side for at udføre 

eksperimentet.
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Bare i USA afholdes der hvert år godt 2 millioner konferencer der samler 
200 millioner deltagere. Men bruger vi virkelig tiden rigtigt, når vi mødes? 
Formaterne har mange steder ikke ændret sig meget de sidste 20-30 år og 
er alt for ofte enten bare en mand med alt for mange bulletpoints i Power-
Point eller en kedelig paneldiskussion, hvor man aldrig får mulighed for at 
dykke ned i de mest interessante problemer.

Konferencer og andre større fysiske møder burde hjælpe os til at reflek-
tere over vores praksis og dele erfaringer. Alt for ofte går vi dog hjem uden 
selv at have sagt et eneste ord, delt en eneste erfaring eller på anden måde 
taget aktiv del i mødet.

Vi forstår godt, at det kan være svært for mødearrangører at finde res-
sourcer til at inddrage deltagerne, men der findes i dag gode værktøjer, 
der gør det nemt. Vi har særdeles god erfaring med at inddrage deltagere 
med værktøjet Slido.

Systemet opsættes på få minutter og gør det legende let at inddrage alt fra 
5 til 5.000 mennesker. Deltagerne griber blot deres telefon og har herefter 
mulighed for at stille oplægsholderen spørgsmål. Alle kan endda være 
med til at udvælge de bedste spørgsmål, så det ikke blot er tordenskjolds 
soldater der kommer til orde, men rent faktisk de bedste spørgsmål, der 
bliver besvaret af oplægsholderen.

Vi har især set Slido fungere godt, når oplægsholderen beder deltagerne 
om at reflektere over, hvad der bliver sagt fra scenen undervejs ved at 
stille små spørgsmål, der besvares gennem Slido og den fælles konsensus 

7 Involvér mig og jeg lærer det

Uden omkostninger kan du forbedre dine møder 

drastisk ved at inddrage deltagerne noget mere. 

Vi har særlig god erfaring med Slido Det tager ikke 

mange minutter at sætte op og koster ikke spor.

Tid

30 min.

Pris

0 kr.

Platform

www.sli.do

kommer direkte frem på storskærmen mens der tales. På den måde tæn-
ker alle deltagere højt mens oplægsholderen kan udfordre tankegang og 
normer. Refleksionerne kan enten være fritekst eller små spørgsmål med 
et par valgmuligheder.

Du kan nemt integrere Slido i enten PowerPoint eller Keynote. Du kan 
sågar integrere Slido i en livestream, hvis oplægget optages live på video, 
så deltagere der slet ikke er til stede i lokalet også kan være med. 

Når arrangementet er overstået producerer Slido desuden en lækker info-
grafik med de bedste spørgsmål fra deltagerne, som du kan dele sammen 
med dine slides.

Et gammel kinesisk ordsprog er nok den bedste forklaring på, hvorfor 
værktøjer som Slido er vejen frem: ”Fortæl mig det og jeg glemmer det. 
Lær mig det og jeg husker det måske. Involvér mig og jeg lærer det.”

Det er helt uden omkostninger at prøve at involvere dine deltagere lidt 
mere, du kunne jo starte med afdelingsmødet, før du rykker op på den 
store scene foran tusindvis af mennesker.
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For få år siden skulle alle virksomheder med respekt for sig selv have en 
app. Det skæppede i kasserne hos alverdens interaktive bureauer som 
aldrig før. Men der er muligvis ikke nok softwareudviklere derude til at 
dække virksomhedernes behov. Gartner estimerer at behovet for nye virk-
somhedsapps overgår udbuddet af mobilappudviklere med en faktor fem 
til en. Et alternativ kunne derfor være at lave den første version selv. Med 
Dropsource er det ikke helt så utopisk som det måske lyder.

Med deres værktøj kan du bygge en app til iPhone eller Android uden 
tidligere at have kodet så meget som en linje i Swift (Apple’s programme-
ringssprog) eller Java (koden bag Android apps). Dropsource har udviklet 
hundredevis af elementer, du kan trække ind i din app og derefter tilpasse, 
hvordan de opfører sig, hvilke data de indhenter fra jeres systemer og ikke 
mindst hvordan det hele ser ud.

Det lyder måske for godt til at være sandt, og det er det også næsten. 
Du kan komme helt utrolig langt med deres værktøj og sende din app 
ud i App Store uden at ringe til en udvikler, men hvis du vil lave avance-
ret funktionalitet, får du stadig brug for at rode ved koden. Her er en af 
Dropsource’s store styrker, at de giver dig den reelle kildekode, som du 
kan dele med IT-afdelingen eller jeres leverandører og på den måde bruge 
din app fra Dropsource som en første version og ikke bare en tom skal. For 
at eksportere kildekode skal du dog betale for at bruge deres redskab. Det 
koster i skrivende stund omtrent 250 kr. om måneden at have adgang til 
alle funktioner.

18 Lav selv en app

Byg din egen app til iPhone eller Android uden at 

skrive en linje kode. Det er gratis at komme i gang, 

og du kan have en færdig app på en dag.

Tid

1 dag    

Pris

0 kr.

Platform

www.dropsource.com

www.bubble.is

powerapps.microsoft.com

Ved at investere ganske få timer på Dropsource kan du have en funge-
rende prototype klar. Det giver en grundforståelse for, hvordan langt de 
fleste apps er opbygget, hvordan man integrerer data fra mange kilder og 
meget andet. 

Dropsource er vores favorit, men hvis den ikke dækker dine behov, kan du 
kigge nærmere på løsninger fra Bubble og Microsoft PowerApps. Der sker 
mange spændende ting inden for den visuelle tilgang til applikationsud-
vikling, og der er givetvis kommet ti nye spillere på området, mens vi har 
skrevet denne bog.

Du lærer ikke at kode af at bruge Dropsource, men rykker et skridt 
tættere på. Du får en god forståelse for, hvordan en app kan opbygges, 
hvordan du henter data fra andre systemer og hvordan det præsenteres 
på den mest brugervenlige måde. Vores erfaring er, at disse drag-n-drop 
redskaber er fantastiske til at udvikle prototyper, der rykker os meget 
hurtigt fra tanke til handling. Hvis 100 brugere elsker din Dropsource-ud-
gave, så vil de næste 100.000 måske også elske den udgave, I får udviklet 
fra bunden.



”

DONE IS BETTER 
THAN PERFECT.
Sheryl Sandberg
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23 Byg jeres eget sociale netværk
24	 Demokrati	i	firmaet
25 Slip samtalerne fri på Slack
26  Et intranet ligeså levende som 

Wikipedia
27 Kender Alexa jeres virksomhed? 
28 Har I styr på sikkerheden?
29  Lad kunderne være 

marketingafdelingen
30 Inddrag alle i rekruttering
31 Involvér alle i salg
32 Send lige en Pull Request
33 Elsker I videomøder?
34 Ansæt en iPad i receptionen
35 Ansæt en chatbot i supporten
36  Sæt en robot til at betjene jeres gamle 

systemer
37 Gør kompleks data simpel
38 Kan I selv udvikle systemintegrationer?
39 Sæt strøm til alle processer
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i morgen
42  Omdan jeres produkt til et 

abonnement
43  Hjælper du, når kunderne har brug  

 for dig?
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21 projekter din arbejdsplads kan 
starte

IT-afdelingen på din arbejdsplads har 

fyldt jeres værktøjskasse med de værktø-

jer, de har analyseret sig frem til, vil være 

de bedste. Mange arbejdspladser har 

købt store one-size-fits-all løsninger, fra 
eksempelvis Microsoft, SAP eller Sales-

force. Disse store systemer har mange 

styrker, men også mange svagheder. 

Den største svaghed ved at bygge en 

schweizerkniv er at alle værktøjerne ofte 

blot er halvgode, men ingen af dem helt 

fantastiske.

Vi tror på en best-of-breed tilgang, hvor 

man vælger de bedste værktøjer til en 

given situation. Hvor fokus er på, hvor-

dan værktøjet bedst løfter arbejdet, ikke 

hvordan det bedst passer ind i IT- eller 

indkøbsstrategien.

Vi tror også på en BYO* (Bring Your Own) 

tilgang, hvor medarbejderne selv kan 

vælge hvilke værktøjer, der vil være de 

bedste for dem. For hvem er bedre til at 

vælge, hvad der skal være i værktøjskas-

sen end håndværkeren selv?

Det er med disse to tilgange in mente, vi 

har udvalgt 21 projekter, som vi mener 

næsten alle virksomheder bør igang-

sætte. De er alle nemme at starte – langt 

de fleste kan du have kørende allerede 
inden dagen er omme.

Vores opfordring er, at du ser de mange 

eksempler som inspiration til at ændre 

status quo og prøver et par stykker af 

dem af.

Det er oplagt at bruge dette afsnit som en 

udfordring for din afdeling eller virksom-

hed. Lad alle vælge et kapitel hver måned, 

som de på egen hånd prøver at imple-

mentere og efter et par ugers anvendelse 

deler læringerne på baggrund af. Prøv at 

smide bekymringerne og de sædvanlige 

forbehold og restriktioner på bagsædet – 

bare prøv det, det værste der kan ske er jo 

netop at I lærte noget.
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Alexa og hendes mange andre stemmestyrede veninder som Siri, Cortana 
og Google Assistant, er muligvis fremtidens grænseflade til digitale tjene-
ster. Vi har nævnt det før i bogen, og vi mener stadig, at vi bør begynde at 
eksperimentere med at gøre vores indhold og produkter tilgængelige som 
stemme-tjenester.

Amazon Blueprints er den nemmeste måde at komme i gang. Her finder du 
et hav af velfungerende talebaserede tjenester, som du kan tilpasse til lige 
netop jeres behov på ganske få minutter.

Når du er klar til at begynde at bygge lidt mere sofistikerede tjenester, der 
ikke kan tage udgangspunkt i en skabelon, vil vi anbefale dig at se nær-
mere på Twilio Studio. Her designer du din løsning som en række sætnin-
ger sat i forbindelse på baggrund af, hvad brugeren siger.

Det kunne starte med at brugeren siger ”Alexa, lav en booking på Noma”, 
hvortil jeres tjeneste svarer ”Ja så gerne, hvor mange bliver I?”, bruge-
ren siger ”To personer”, og I svarer ”OK, og hvornår vil I spise?”, hvortil 
brugeren svarer ”På torsdag klokken syv” og endelig svarer I ”OK, vi ses på 
torsdag!”. Denne løsning kan du sætte op på under en time med integra-
tion til bordreservationssystemet og uden en eneste linje kildekode.

Twilio Studio gør det ikke blot nemt at lave tjenester til Alexa, men funge-
rer også over klassisk telefoni (så I kunne opsætte et telefonnummer til de 
kunder, der endnu ikke har en intelligent assistent i stuen) eller over tekst 
med f.eks. SMS eller Messenger.

27  Kender Alexa jeres virksomhed?

Flere og flere brugere vænner sig i disse år til at 
styre deres apparater med stemmen, men kan de 

tale med jeres virksomhed og produkter?

Platform

blueprints.amazon.com

www.twilio.com/studio

Hvorfor betyder det noget?

De fleste virksomheder har et udmærket website. Langt de fleste er på 
sociale medier og ligeså har rigtig mange også en dedikeret mobil app. 
Men hvor mange virksomheder har tilpasset deres grænseflade til at være 
baseret på talegenkendelse? Ganske få – og det er ved at være på høje tid 
at komme i gang!

I skrivende stund står der mere end 30 millioner intelligente assistenter i 
stuer verden over, primært fra Amazon (Echo) og Google (Google Home), 
men andre producenter bevæger sig også i markedet, såsom Apple, Micro-
soft og Facebook. Dette tal forventes at stige til over 140 millioner i 2020 
(Edison Research). Assistenterne kan dog også tilgås fra telefonen, og der-
med er teknologien allerede i dag tilgængelig for over en milliard brugere. 
Global Web Index anslår at 25% af de 16 til 24 årige bruger stemmegenken-
delse til at søge med deres telefon.



Vækstmarked

Høj vækst, ender typisk med

konsolidering

Modent marked

Stor loyalitet overfor brands

Faldende markedFrembrydende

Mange spillere, prøver stadig at 

finde forretningsmodel

Computer i
ansigt

AR/VR briller og andre

headsets
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Apple Watch

Stemmestyrede
computere
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Echo og Google Home

Computer
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Computer i hånden
Smartphones og tablets

Kilde: Luke Wroblewski og Tom Chi

Hvordan vores apparater skifter 
form i disse år
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Vi elsker receptionister, men overvejer tit, om ikke deres tid kunne bruges 
på bedre opgaver end at gentage de samme rutiner hundredvis af gange 
hver eneste dag? Bølgen af automatisering og digitalisering ser ikke ud til 
at have ramt denne funktion endnu, men måske er det lige om hjørnet.

Vores egne virksomheder er slet ikke store nok til at retfærdiggøre 
fuldtidsansatte receptionister, og derfor har vi måtte være kreative for at 
finde en erstatning. Valget faldt på Envoy, en simpel app som installeres 
på en iPad i receptionen. Alle gæster skriver sig ind på iPad’en og en lille 
printer udskriver deres gæstekort. Sikkerhedsmæssigt har Envoy gjort 
det så snedigt, at deres app tager et billede af gæsten som også printes på 
gæstekortet, hvilket gør det umuligt at give det videre til uvedkommende.

Når gæsten er checket ind, får den person de skal mødes med automatisk 
besked. På Slack. På SMS. På deres egen fortrinlige app. Eller hvor man 
nu ønsker det. Svarer man på beskeden om at gæsten er ankommet, får 
gæsten automatisk denne besked – hvis man eksempelvis lige er fem 
minutter forsinket.

Alle vores eksterne gæster modtager en mail dagen inden om, at man 
glæder sig til at byde dem velkommen, forklarer hvor man kan finde en 
parkeringsplads, samt tilbyder dem at udfylde informationerne til deres 
gæstekort, allerede inden de ankommer. Så skal de blot taste de første par 
bogstaver i deres navn på iPad’en ved ankomst, og så er gæstekortet klar.

Mange receptioner er også i stigende grad blevet posthuse, i takt med at 
onlinehandlen er steget. Det giver dog ekstra arbejde for receptionisten 

34  Ansæt en iPad i receptionen

Giv jeres besøgende en endnu bedre oplevelse 

ved at lade teknologien løse de rutineprægede 

opgaver og receptionisten give den helt særlige 

menneskelige service.

Platform

www.envoy.com

med at modtage pakkerne og senere prøve at finde ud af, hvem der skal 
modtage dem, og senere igen minde dem om at huske at hente pakkerne. 
Alt dette kan Envoy også tage sig af. Pakkebudet scanner pakkens label 
med receptionens iPad, og Envoy finder selv frem til, hvem modtageren er, 
og underretter vedkommende om, at der er en pakke, der skal afhentes.

Hvorfor betyder det noget?

Vi tror på, at små organisationer er fremtiden. Små ultra-fokuserede agile 
enheder, fri for bureaukrati, og udelukkende bestående af mennesker, der 
bidrager direkte til virksomhedens formål. Det betyder, at vi bliver nødt til 
at finde nye måder at løse nogle af de opgaver, der i dag gør virksomheder 
store og tunge. Vi kunne enten outsource receptionen (hvilket et stort 
antal større virksomheder allerede gør), eller vi kan bruge teknologien 
bedre.

Vi tror på, at det fysiske møde med virksomheden er altafgørende for 
dens omdømme. Vi vil derfor langt hellere bruge menneskelige kræfter, 
der hvor det virkelig gør en forskel, end at bruge tiden på rutineprægede 
opgaver som teknologien alligevel i nogle tilfælde kan være bedre til.
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METODER
44 Find tiden
45 Tegn jeres nye forretningsmodel
46 Indfør en BYO* politik
47 En stærk vision opfulgt af klare mål
48 Sigt efter månen
49 Sæt en dusør på bureaukratiet 
50 Lightning Demos
51 Sprint med de bedste
52 Altid i beta
53 Lav pain-lists
54 Del læringer
55 Fake it
56 Hack it
57 Realiser idéerne
58 Drop mavefornemmelsen
59 Brug bureaukratiet som marked
60 Hold dig orienteret om ny teknologi
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17 metoder til at få organisationen med

Det ville være fantastisk, hvis man kunne 

indfri netop din arbejdsplads digitale 

potentiale ved blot at installere et par 

nye værktøjer. Teknologi er en stor del af 

løsningen, men langt fra den hele.

Vi har ikke kun brug for nye værktøjer, vi 

har brug for nye måder at arbejde på. Vi 

har brug for nye måder at arbejde med 

teknologi på. Vi har brug for større ambi-

tioner, men også mere tid i kalenderen 

til at indfri dem. Du har brug for, at din 

nærmeste leder udtrykker en klar vision 

for, hvad det digitale kan gøre for jer, men 

du har også brug for, at du bliver sat fri 

indenfor disse rammer. Vi skal kunne 

drømme stort og sigte efter månen, men 

på samme tid må vi ikke glemme at tale 

om alt det, der ikke virker og løse de helt 

oplagte knuder. Og så er det afgørende, at 

vi husker, at teknologien blot er et meget 

stærkt middel - aldrig et mål i sig selv.

Brug de følgende 17 eksempler til at 

udfordre den måde, hvorpå din arbejds-

plads arbejder med ny teknologi og digita-

lisering. Du behøver ikke være leder for at 

forandre jeres måde at arbejde på – det 

er oftest en fordel at være langt tættere 

på produktet, kunderne og processerne, 

for at forstå, hvordan de kan forbedres 

digitalt.

Som alle andre afsnit i vores lille bog skal 

de følgende kapitler ikke ses som de 

eneste metoder til at ændre den måde, 

hvorpå jeres virksomhed fungerer. Det 

er blot de 17, der har fungeret bedst 

for os. Der vil nok være mindst 17 nye 

for hver virksomhed på planeten, så 

brug blot vores tanker som inspiration 

til handling. Hvor vi i de to foregående 

sektioner opfordrede henholdsvis dig og 

din arbejdsplads til at eksperimentere 

med teknologi, opfordrer vi her dig og din 

arbejdsplads til at eksperimentere med 

måden I arbejder på.
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46 Indfør en BYO* politik

Du har måske set forkortelsen BYOD før og undret 

dig over, hvad bogstaverne mon står for. De står 

for Bring Your Own Device og indikerer at man kan 

tage sin egen mobil, tablet eller computer med på 

arbejde.

Vi tror på, at langt flere virksomheder burde omfavne medarbejdernes 
forskellighed og indføre en BYO* politik. Vi har erstattet D’et med en 
stjerne, for det er ikke længere passende blot at opfordre til at man tager 
sin laptop med på kontoret. Det kunne ligeså vel være software eller andet, 
der gør en mere produktiv.

De fleste af os kender godt følelsen af at være langt mere effektiv, når 
vi selv kan vælge vores arbejdsredskaber og -platforme. Vi mener ikke 
blot, at det er mere effektivt, men det er også en bedre understøttelse 
af vores kreativitet. Hvis en medarbejder har fundet et værktøj, som er 
bedre egnet til at understøtte vores salg, hvorfor så ikke prøve det af? 
Organisationer som Spotify har for længst omfavnet denne tilgang og tror 
ikke længere på at virksomhedens IT-afdeling er den bedste til at udpege, 
hvilke mobiltelefoner eller softwareværktøjer der vil være de bedste for 
medarbejderne at bruge. Eller hvertfald at det vil være svært at udpege ét 
redskab, der vil passe alle.

Virksomheder med en offensiv BYO* politik tror på krydsbestøvning i 
organisationen. Det betyder, at når en medarbejder har fået store fordele 
ved at bruge et særligt værktøj, skal de opfordres til at fortælle om det og 
på den måde påvirke andre i organisationen til at vælge samme metode.

Der kan naturligvis være store risici forbundet med en BYO* politik, alt 
efter typen af virksomhed eller branche. Især på data-sikkerhedsområdet 
kan det være problematisk at lade mange systemer og værktøjer tilgå føl-
somme data. Her opfordrer vi til, at man definerer en tydelig politik, som 
forklarer hvilke data og hvilke områder, det er okay at tage med ud af den 
sikrede interne arena.

Nogle organisationer har implementeret en såkaldt COPE (Corporate 
Owned, Personally Enabled) politik. Det betyder at virksomheden 
indkøber de værktøjer som medarbejderne har brug for, eksempelvis en 
mobiltelefon, men det er muligt for medarbejderen selv at installere apps 
og tilpasse værktøjet. I disse politikker har virksomheden oftest nogle 
overordnede sikkerhedsprocedurer, som de ellers ikke ville have adgang 
til, hvis medarbejderen blot tog egen telefon med på arbejde. Det kunne 
eksempelvis være mulighed for at slette al data på værktøjet uden at 
bryde ind i medarbejderens privatliv.

En ting er at gøre det tilladt for medarbejdere at udvælge deres egne 
arbejdsredskaber, noget andet er at inspirere dem til at finde disse. Her 
ser vi organisationer, der er gået så langt som, at de har oprettet bibliote-
ker, hvor virksomheden indkøber alverdens ny teknologi (hardware såvel 
som software), som medarbejderne kan låne i kortere eller længere perio-
der for at prøve det af. I disse situationer har virksomhederne ofte sikret 
sig at sikkerheden er på plads, inden de lånes ud.
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53 Lav pain-lists

Vi tror på, at man skal se lyst på fremtiden og finde 
muligheder i alt. Vi tror på, at man skal samle gode 

idéer ind fra nær og fjern, men alt for ofte betyder 

dette fokus på nye, gode ting, at vi glemmer det, 

der ikke virker.

De helt store forbedringer der kan ændre vores arbejde er af og til meget 
banale og lige foran snuden på os. Gemt i vores frustrationer. De ting hvor 
vi lidt for ofte har måtte trykke på ”Pyt”-knappen.

Start derfor en kollaborativ liste over pain points med dit team. Listen 
kunne I jo lave med et af de værktøjer, vi nævner andetsteds i bogen, 
såsom Airtable eller Notion.

Du skal gå forrest og starte listen med de ting, der irriterer dig allermest. 
Se både på de oplagte problemer, der forhindrer dig i at udføre dit arbejde, 
men prøv også at lytte til jeres kunder og leverandører. Der er sikkert 
mange steder du kan spørge dig frem og kigge hen for at få inspiration til 
denne liste. Listerne findes, men det er sikkert de færreste, der har hand-
let og er gået systematisk til værks og vendt listerne til noget proaktivt.  

Jeres pain-list bør være mindst lige så fremtrædende som jeres liste over 
nye idéer, og den skal gennemgås regelmæssigt. Tag den med på det faste 
afdelingsmøde - også selvom du ikke er afdelingsleder - og sørg for, at alle 
husker at samle pain points ind og beskrive dem.

Af og til kan I så se på listen og vurdere, om der er problemer, som I nu kan 
se en løsning på. Prøv at organisere dem efter, hvad I kan løse på 1 time, 2 
timer, 1 dag, 2 dage, osv.

Vi nævner i denne bog masser af eksempler på værktøjer, der burde kunne 
løse nogle af jeres problemer og derved give dine kolleger og kunder en 

bedre oplevelse. Det er oplagt at starte rejsen med en pain-list og lang-
somt begynde at krydse problemer af, før du bevæger dig mod de gode 
idéer og dermed mere udfordrende projekter.

Platform

www.airtable.com

www.notion.so
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61 LEGO - Progressiv datapolitik
62  Spotify – Slip medarbejderne fri  

i stammer
63 Supercell — Fjern bureaukratiet
64 Boring Company - Skub grænserne
65  Basecamp - Arbejd hvor du er, bare du 

er fokuseret
66 Amazon – Enkelt-trådede teams
67  Automattic – Tilføj ny funktionalitet 

hver dag
68 WhatsApp - Lille og fokuseret
69  Valve – Flad organisation med stor  

indflydelse
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9 virksomheder vi beundrer

Der er nogle virksomheder der bare 

formår at ”ship it”. Hvor vi andre kan sidde 

tilbage grønne af misundelse over deres 

hastighed og kreativitet. Det er dog for 

langt de færreste af disse virksomheder 

et tilfælde – de har brugt tusindvis af 

timer på at komme frem til en model for 

at arbejde med digitale muligheder som 

passer lige til dem.

Vi har udvalgt ni virksomheder, som i helt 

særlig grad inspirerer os. LEGO fordi de 

har valgt at konkurrere på at være dygtige 

til at beskytte deres brugere og deres 

data. Spotify fordi de formår at slippe 

medarbejderne fri i en bemærkelsesvær-

dig grad. Supercell fordi de har skabt en 

kultur, hvor det er trygt at begå rosvær-

dige fejl. Boring Company fordi de skub-

ber til grænserne for, hvad der er muligt, 

især ift. mange virksomheders interne 

krav om ”compliance”. Basecamp fordi de 

har skabt en effektiv arbejdsplads uden 

mange af de begrænsninger, de fleste 
organisationer kæmper med. Amazon 

fordi de har formået at lancere hundred-

vis af nye produkter hvert eneste år med 

deres fokuserede små ”enkelt-trådede 

teams”. Automattic fordi de lykkedes 

med at tilføje ny funktionalitet til deres 

produkt hver eneste dag. WhatsApp fordi 

de har bygget en ekstremt lille organisa-

tion med en gigantisk produktivitet. Og 

ikke mindst Valve, der har ladet medarbej-

derne selv tage styringen med selskabet.

Eksemplerne vil lære dig at størrelse ikke 

er en undskyldning. Om din arbejdsplads 

er enorm som Amazon (med over en halv 

million ansatte) eller mikroskopisk som 

WhatsApp (med lidt over 50 medarbej-

dere), er der masser af muligheder for at 

skabe lige præcis den rigtige balance af 

frihed og fokus til at lykkes med de mange 

digitale muligheder, der er foran os.

Du kan ikke lave en ”copy/paste” på disse 

eksempler og bare overføre det til din 

arbejdsplads, men vi håber, at historierne 

kan inspirere dig til at udfordre den måde, 

hvorpå din arbejdsplads er indrettet og 

bruge dele af deres erfaringer til at gøre 

en større forskel.
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63  Supercell — Fjern bureaukratiet

Finske Supercell er en af de mest succesfulde 

udviklere af spil til mobile platforme. Du kender 

dem måske ikke selv, men kig på dine børns iPad 

eller telefon, og du finder med garanti en af deres 
titler såsom Hay Day, Boom Beach eller Clash of 

Clans. Clash of Clans var indtil for ganske nylig det 

mest indtjenende spil på både Apple’s App Store 

og Android’s Google Play.

Som navnet indikerer er virksomheden en supercelle, en samling af mange 
mindre celler. 

Cellerne er maksimalt syv personer store, og de har fuld kontrol over et 
helt spil. Hvis spillet viser sig at være en succes, arbejder de videre på det 
og får af og til hjælp fra andre celler. Men hvis det ikke virker, så er det kun 
de syv personer, der kan beslutte at droppe det og lave noget andet. Denne 
form for ”fejl” fejres med en stor fest for hele virksomheden og champagne 
til hele holdet bag det mislykkede spil, som deler deres læringer med de 
øvrige celler.

Supercell har på denne måde skabt en kultur for at turde prøve noget nyt 
og samtidig tage ansvar for sit arbejde. Hver eneste dag ruller der godt 
50 millioner kroner ind på kontoen fra deres loyale kunder. Loyaliteten er 
afgørende for Supercell, der har sat som mission at skabe spil som bru-
gerne ønsker at spille mange år i træk – måske endda årtier.

De autonome celler er i sandhed autonome og bestemmer alt på egen 
hånd - også deres arbejdstid. Besøger du derfor deres kontor i Helsinki 
efter klokken fem, vil lyset nok være slukket. Meget ulig den gængse star-
tup-kultur, hvor man arbejder sig selv halvt ihjel og bliver på kontoret til 
langt ud på natten.

For at kunne fjerne bureaukratiet og agere effektivt i små celler har 
Supercell opdaget, at det er afgørende at være helt transparent om virk-
somhedens udvikling. Hver eneste dag udsendes derfor en mail med alle 
Key Performance Indicators (KPI’er) til samtlige medarbejdere. Direk-

tøren modtager den på samme tidspunkt som alle andre, således at alle 
er i stand til agere på baggrund af data og ikke blot afvente ordre fra en 
overordnet.

Mest afgørende for Supercell’s succes er dog nok deres størrelse. De har 
udkonkurreret gigantiske spilvirksomheder som Activision Blizzard og 
EA – begge virksomheder, der har i omegnen af 10.000 medarbejdere 
hver. Den samlede supercelle er på blot 250 personer. Det er en af deres 
primære målsætninger at holde virksomheden lille – også selvom det en 
dag måtte betyde, at væksten vil være mindre på grund af dette.

Supercell har lanceret mange spil, siden de åbnede virksomheden i 2010, 
men har i skrivende stund kun fire aktive titler i App Store. Det skyldes, at 
de er hurtige til at bygge første version og dernæst lære meget aktivt, når 
det går galt. Tænk lige over det: Et typisk spil fra Supercell tager mindst et 
halvt års hårdt arbejde fra syv mennesker at skabe, de sletter det med stor 
sandsynlighed kort efter lancering og alligevel er arbejdsglæden skyhøj.

Deres stifter Ilkka Paananen siger det ganske klart:

“We’d like to think that every failure is a unique opportunity to learn, and 
every lesson will ultimately make us better at what we do. That’s why we 
have a tradition of celebrating these lessons by drinking champagne every 
time we screw up. For us, it’s clear that releasing hit games means having to 
take risks. And by definition, taking risks means that you’ll fail more often 
than you’ll succeed. So whenever we realize that we haven’t failed in a while, 
it’s a sign that we haven’t taken enough risks. And that is truly the biggest 
possible risk for a creative company like ours.”

Platform

www.gdcvault.com/play/1025004/

The-Cell-Structure-How-Supercell



”
EVERY FAILURE IS A UNIQUE 
OPPORTUNITY TO LEARN, 
AND EVERY LESSON WILL 
ULTIMATELY MAKE US  
BETTER AT WHAT WE DO.
Ilkka Paananen
Co-founder & CEO af Supercell
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68 WhatsApp - Lille og fokuseret

Tæt på 2 milliarder beskeder og billeder udveksles 

hver eneste dag mellem brugerne på WhatsApp. 

Det er utvivlsomt en af de mest populære apps 

til at holde kontakten med venner, kolleger eller 

andre bekendte.

Virksomheden blev startet af ukrainske Jan Koum i 2009. Han kunne 
skrive noget af koden selv og fandt en udvikler i Rusland til at hjælpe 
ham med resten fra markedspladsen RentACoder.com. Da flere og flere 
brugere begyndte at bruge platformen overtalte han sin tidligere kollega, 
Brian Acton, til at være med. Brian skrev en håndskrevet note som han 
hængte op på deres lille kontor: ”No ads! No games! No gimmicks!”

Noten hang der stadig fem år senere, da de solgte WhatsApp til Facebook 
for godt 100 milliarder kroner. En virksomhed de begge havde ansøgt job 
hos, kort inden WhatsApp opstod – og begge fået afslag.

Grunden til WhatsApp’s massive succes skal findes i dens størrelse. Da de 
blev solgt, var de lidt over 50 medarbejdere, og som vidensvirksomhed kan 
man altså sige, at i handlen med Facebook blev hver eneste vurderet til at 
være 2 milliarder kroner værd. Ved at have meget få medarbejdere ansat 
formåede Brian og Jan at holde den interne kommunikation og koordi-
nation på et minimum. De skabte en kultur, hvor fokus var på at gøre en 
forskel på et ganske afgrænset område – og lade andre virksomheder tage 
sig af alle mulige andre områder, som Brians håndskrevne note forklarede.

At have få medarbejdere betyder ikke, at WhatsApp nødvendigvis var billi-
gere at drive end deres konkurrenter, da de løbende har været nødsaget til 
at købe den funktionalitet, de ikke selv kunne udvikle.

Et godt eksempel er deres integration med det eksisterende telefon-
system. Når en bruger oprettes på WhatsApp, forbindes denne med et 
telefonnummer, og for at være helt sikker på at brugeren rent faktisk 

råder over telefonnummeret, sendes der en SMS til nummeret med en 
kode. WhatsApp ønskede at denne funktionalitet skulle fungere globalt, 
og det ville derfor kræve hundredvis af medarbejdere at forhandle med 
lokale teleselskaber og implementere funktionaliteten. I stedet fandt de 
Twilio. En lille virksomhed der havde specialiseret sig i at udbyde adgang 
til alverdens teletjenester gennem et struktureret API, som WhatsApp på 
et par timer kunne integrere i deres app.

Da Twilio nogle år senere gik på børsen blev det offentligt, at WhatsApp 
stod for godt en femtedel (200 millioner kroner) af deres årlige omsæt-
ning. Der var dog ingen bindende aftale mellem de to og WhatsApp kunne 
annullere deres aftale uden varsel. Ligeså nemt som de havde integreret 
Twilio, kunne de jo implementere nogle andre.

Dette er blot et af de områder, hvor WhatsApp’s produkt er skabt ved at 
integrere andre tjenester fremfor at bygge det selv. Det gjorde det muligt 
for dem at fokusere på, hvor de mente at gøre en forskel og stole på, at 
andre havde styr på alt det andet. Ligesom vi jo også stoler på elværket og 
postvæsenet.

Nu hvor WhatsApp er blevet en del af det langt større Facebook, bliver det 
interessant at følge om de kan beholde den særlige autonome struktur, 
der har fået dem hertil.


