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Det digitale forspring vokser 
eksponentielt
PwC’s CXO Survey 2016 viser, at de 
danske virksomheder for alvor mær-
ker, at den teknologiske og digitale 
udvikling ikke blot skaber ændringer 
for virksomheder i USA og asiatiske 
tech-lande, såsom Kina, Indien eller 
Taiwan. Således har mange danske 
erhvervsledere allerede foretaget 
grundlæggende ændringer i deres 
kerneforretning som følge af den 
digitale og teknologiske udvikling, 
ligesom flere også forventer, at dette 
vil ske i fremtiden. 

PwC’s Global CEO Survey 2016 slog 
ved årets begyndelse fast, at de ha -
stige teknologiske fremskridt er den 
megatendens, som virksomhederne 
forventer, vil forandre deres for-
retning og den verden, de agerer i, 
mest. Ligeledes var 2016-topmødet i 
Davos, World Economic Forum, præ-
get af debat og synspunkter om den 
teknologiske og digitale udvikling 
– også kaldet den fjerde industrielle 
revolution – og den betydning, som 
udviklingen vil få for erhvervslivet, 
for regeringer og for verdenssam-
fundet generelt. Kort fortalt forven-
tes den fjerde industrielle revolution 
at påvirke næsten alle brancher.

Det er en udvikling, der særligt er 
karakteriseret ved dens enorme ha-
stighed. Forretningsmodeller ændres 
i en grad, som skaber helt nye vilkår, 
muligheder og trusler. Fx spås 3D-
print i fremtiden at kunne påvirke 
shipping- og transportbranchen, idet 
legetøj, værktøj mv. kan fremstilles 
lokalt – nemt og billigt – og dermed 
ikke behøver at blive fragtet fra ek-
sempelvis asiatiske lande. Førerløse 
biler forventes at få stor indflydelse 
på autobranchen, og så er der natur-
ligvis de velkendte eksempler som 
Airbnb, der allerede har udfordret 
hotel- og rejsebranchen, og Uber, der 
giver de traditionelle taxaselskaber 
ny og uventet konkurrence.

PwC’s CXO Survey 2016 viser tyde-
ligt, at ny teknologi og digitalisering 

er det område, som CXO’erne foku-
serer mest på. Det digitale forspring 
vokser eksponentielt, og det er 
derfor afgørende, at de virksomhe-
der, som ikke allerede er i gang med 
at tilpasse deres virksomhed til en 
verden præget af digitalisering, hur-
tigst muligt får startet udviklingen. 
Det kan nemlig blive så godt som 
umuligt at indhente konkurrenter-
nes forspring. 

I takt med at flere virksomheder 
formår at udnytte og integrere tekno-
logiske muligheder i deres processer 
og/eller produkter, bliver truslen fra 
cybercrime også mere aktuel, end 
vi har set det tidligere. Adgang til 
kvalificeret arbejdskraft er dog fortsat 
CXO’ernes største bekymring. Denne 
bekymring retter sig mod mange 
forskellige kompetencer – også inden 
for teknologi og digitalisering. Kom-
petencer, der er vigtige for at kunne 
navigere i et komplekst marked, hvor 
virksomhedernes primære stakehol-
dere har øgede og nye forventninger, 
og hvor brand og positionering samt 
kundetilfredshed bliver stadig mere 
vigtige fokusområder.

Fremtiden ser overordnet set positiv 
ud. Således ser CXO’erne primært 
muligheder frem for trusler, hvad 
angår vækst, ligesom flertallet for-
venter vækst i deres virksomhed i det 
kommende år.

En stor tak til de ca. 600 erhvervsle-
dere, der har givet sig tid til at svare 
på og uddybe PwC’s CXO Survey 
2016. Og tak til vores samarbejds-
partner på undersøgelsen i år; 
Dansk Erhverv. I PwC har vi en 
ambition om, at vores analyser, 
rapporter og konferencer skal 
inspirere til løsninger og til at skabe 
et relevant netværkssted for er-
hvervsledere og politikere. Dette 
er kun muligt med jeres viden, 
synspunkter og medvirken. 

Tak for det og god læselyst.

Lars Baungaard  
Direktør og markedsleder 
PwC

Fokus på ny teknologi
og digitalisering

47 %
har ny teknologi og

digitalisering som deres
primære fokusområde

33 %
har allerede foretaget

grundlæggende ændringer i 
virksomhedens kerneforretning
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Den teknologiske og 
digitale udvikling 
skaber forandringer
Den teknologiske og digitale udvik-
ling er eksponentiel. Innovation 
sker bl.a. gennem kombination af 
teknologier, og udviklingen har stør-
re indflydelse på alle dele af forret-
ningens værdikæde, end vi har 
set tidligere. Mange virksomhed-
er verden over er derfor i gang 
med eller står over for at skulle 
forandre dele af eller hele deres 
kerneforretning. 

PwC’s CXO Survey 2016 viser, at 
den teknologiske og digitale udvik-
ling for alvor også forandrer dansk 
erhvervsliv. En tredjedel af de knap 
600 CXO’er har således foretaget helt 
grundlæggende ændringer i deres 
kerneforretning de seneste 3-5 år på 
grund af den teknologiske og digi-
tale udvikling, og næsten halvdelen 
forventer, at udviklingen medfører, 
at dele af deres kerneforretning vil 
ændre sig grundlæggende eller helt 
forsvinde i de tilsvarende år frem:

Den teknologiske og digitale 
udvikling medfører, at:

45 %
forventer, at dele af deres 

kerneforretning vil ændre sig 
grundlæggende eller helt for-

svinde i løbet af de næste 3-5 år

33 %
allerede har foretaget helt 

grundlæggende ændringer i 
virksomhedens kerneforretning 

inden for de seneste 3-5 år

*)   Kilde: Industry 4.0: Building the Digital Enterprise, PwC, april 2016.

Det, at den teknologiske og digitale 
udvikling medfører store forandrin-
ger for virksomheder, underbygges 
også af PwC’s analyse – Industry 4.0: 
Building the Digital Enterprise. Den 
viser bl.a., hvor langt virksomheder 
verden over er nået med deres digi-
tale modenhed, og den konkluderer, 
at digitaliseringen af forskellige dele 
af forretningen ikke blot er noget, 
virksomhederne taler om, men at 
det derimod er en udvikling, som er 
i fuld gang. 

Mens 33 % af de adspurgte virksom-
heder i undersøgelsen angiver, at 
deres samlede niveau for digitali-
sering – herunder digitalisering af 
virksomhedernes forretningsmo-
deller, deres produkter mv. – er højt 
i dag, svarer hele 72 %, at dette vil 
være tilfældet for deres virksomhed 
om 5 år*. Der er således tale om 
en revolution snarere end en 
evolution.
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Udviklingen er altså i fuld gang med 
at skabe forandringer, hvor virksom-
heder – uanset størrelse, ejerskab og 
industri – må tænke nyt og ændre 
den måde, de driver forretning på.
Jesper Toth Mouritzen, CFO i  APCOA 
PARKING Danmark, fortæller:

 ” 
Vi mærker bestemt, at den 
digitale udvikling ændrer 

vores forretning, og vi flytter os i 
stigende grad fra parkeringsbranchen 
til mobility-branchen. Fx oplever vi, 
at vores interessenter efterspørger løs-
ninger, som kan hjælpe med at justere 
trafikken i et givent område på et gi-
vent tidspunkt. Derfor er vi i gang med 
at udvikle fjernstyrede og dynamiske 
p-automater, som afhængigt af tids-
punkt og antal biler kan sænke eller 
hæve parkeringspriserne og dermed 
være med til at ændre på bilisternes 
p arkerings- og kørselsmønstre.”

I it-virksomheden EG mærker CEO 
Leif Vestergaard også, at den digitale 
udvikling tvinger dem til at tænke nyt:

 ” I EG har vi købt virksomheden 
IT Minds, der bl.a. består af 

it-studerende. Vi bruger deres friske 
øjne og mindset til at udvikle ideer, 
så vi kan disrupte os selv, når vi skal 
udvikle nye  løsninger. Vores kunder 
efterspørger it-løsninger, og i kraft af 
at udviklingen inden for digitalisering 
går så stærkt, kan vi aldrig være sikre 
på, at det, som kunderne efter spørger i 
dag, er det samme, som de efterspørger 
i morgen. Derfor skal vi hele tiden være 
på forkant med udviklingen.”

Ny teknologi stryger til tops  
på CXO’ens agenda 
Ny teknologi og digitalisering rykker 
hele otte pladser frem i forhold til 
sidste år og kommer helt til tops, når 
CXO’erne svarer på, hvad deres virk-
somhed har fokus på i det kommende 
år – fra en niendeplads i 2015 (25 %) 
til en førsteplads i 2016 (47 %). 

Ny teknologi og digitalisering fremgår 
ikke som separat fokusområde i top 
3, når vi ser specifikt på CEO’ernes 
personlige top 3-agenda. Det hænger 
sammen med deres naturlige fokus 
på strategi (primære fokusområde) 
og kundetilfredshed (næststørste 
fokusområde), og at teknologi og 

*)  Læs definition af ”øvrige CXO’er” på side 16.

Top 3 over CXO’ernes fokusområder på funktionsniveau det kommende år

CEO’ens primære 
fokusområder

CFO’ens primære 
fokusområder

Øvrige CXO’ers* 
fokusområder

Profitabilitet/
inno vation, 
herunder 
produktudvikling

27 %

Kunde -
tilfredshed

47 %

Effektiv 
økonomistyring
og rapportering

61 %

Besparelser, 
 omkostnings-
fokus og  
effektivisering 

38 % 36 %

Ny tekno logi 
og digita- 
 lisering

Kunde-
tilfredshed

35 %

Strategi

48 %

Strategi

43 %

37 %

Ny tekno logi 
og digita- 
 lisering

Top 3 over CXO’ernes fokus-
 områder på virksomheds-
niveau det kommende år

2015

25 %
Ny tekno logi og 

digita lisering

47 %

2015

28 %37 %
Strategi

2015

41 %45 %
Kunde-

tilfredshed



6  PwC’s CXO Survey 2016: Den digitale fremtid er her allerede

digitalisering på dette niveau i orga-
nisationen i højere grad anvendes 
som middel til at nå strategiske mål 
frem for at være målet i sig selv. 
PwC’s øvrige analyser om succesfuld 
implementering af digitaliserings-
tiltag viser dog, at det er afgørende 
med forankring i topledelsen, hvor 
CEO'en som rollemodel skal gå foran 
i forandringsprocesserne*. CEO'er-
ne synes da også at være klar over 
det stigende fokus, idet flere har 
dette område på deres CEO-agenda, 
sammenlignet med sidste år: 26 % i 
2016 mod kun 11 % i 2015. Således 
får området en højere prioritet i det 
kommende år – også hos den øverste 
ledelse.

Flest CXO’er ser muligheder 
ved den teknologiske og 
digitale udvikling
Ca. halvdelen (51 %) ser den 
teknologiske og digitale udvikling 
udelukkende som en mulighed. 
38 % mener, at udviklingen både er 
en mulighed og en trussel for deres 
virksomhed, og meget få ser den 
udelukkende som en trussel. 

Selv om flertallet af CXO’erne 
primært er optimistiske i forhold til 
udviklingen, understreger PwC’s 
CXO Survey 2016 også, at det er et 
komplekst marked, som CXO’erne 
skal navigere i. 17 % svarer således, 
at de i deres virksomhed i mindre 
grad eller slet ikke har overblik over, 

hvordan den teknologiske og digitale 
udvikling kommer til at påvirke dem. 
Og 15 % svarer, at de ved, at den 
teknologiske og digitale udvikling 
kan påvirke deres forretningsmodel, 
men at de i deres virksomhed endnu 
ikke har afklaret, hvad de konkret 
gør, hvis/når dette sker.

✔ 
  Arbejdet med digitalisering bør være forankret hos virk-

somhedernes øverste ledelse, og i mindre virksomheder er 
det virksomhedens ejer, der skal gå i front – rollen bør ikke 
uddelegeres.

  I relation til digitalisering bør virksomheder investere 
tid i at opsøge og analysere idéer, løsninger og koncepter 
samt lade sig inspirere af andre produkter, brancher og 
konkurrenter.

  Virksomhederne bør sørge for, at der er sammenhæng 
mellem digitale investeringer og forretningsmæssige mål – 
digitale investeringer skal give forretningsmæssige fordele. 

  Der bør udarbejdes en digitaliseringsplan for ét år ad 
gangen. Digitale opgaver og indsatser skal samles i en enkelt 
plan, som forankrer ansvar, mål og resultater det første år.

PwC's perspektiv

Primært som en trussel

Både en trussel og en mulighed

Primært som en mulighed

Hverken en trussel eller en mulighed

Opfatter du primært den 
tekno logiske og digitale 
udvikling som en  trussel 

eller en  mulighed i 
forhold til din 
virksomhed?

51 %38 %

9 %
2 
%

*)   Kilde: PwC’s Digital IQ Survey 2015.
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Bekymringen for cyber- 
crime vokser i takt med,  
at udviklingen tager fart
Truslen fra cybercrime (59 % mod 
53 % i 2015) udgør sammen med 
”brancheglidning og nye konkurren-
ter” CXO’ernes næststørste bekym-
ring – kun overgået af bekymringen 
for manglende adgang til talent.

Blandt de store virksomheder er 
truslen fra cybercrime for alvor 
steget det seneste år – hele 72 % 
(mod 59 % i 2015) er bekymrede for 
cybercrime sammenlignet med 54 % 
af SMV’erne. Dog ser vi endnu ikke 
markante stigninger i investeringer-
ne på området. Kun 21 % af de store 
virksomheder planlægger at investe-
re mere i it-sikkerhed i 2016, og 
22 % af disse forventer at investere 
over 10 % mere, end de gjorde sidste 
år. Det kan betyde, at virksomhe-
derne i de tidligere år har nået det 
rette niveau for årlige investeringer 
i it-sikkerhed, men det kan også 
betyde, at en del af virksomhederne 
driver deres forretning velvidende, 
at der er en risiko for, at de kan blive 
ramt af et cyberangreb.

Shippingvirksomheden MSC  
Scandinavia Holding er blandt de 
virksomheder, som investerer i it- 
sikkerhed. Lars Funding, Regional 
CEO, fortæller:

✔ 
 
 

  De problemstillinger, virksomhederne står overfor i 
forbindelse med truslen fra cybercrime, bør involvere 
ledelsen.

  Virksomhederne bør have en konkret plan og en cyber-
sikkerheds-strategi, som kan forklares til virksomhedernes 
interessenter. 

  Virksomhederne bør prioritere at investere i it-
sikkerhed, før de bliver udsat for et eventuelt angreb.

  Det er vigtigt, at virksomhederne stiller sig selv spørgsmå-
lene: Er vi klar, hvis et angreb rammer os? Hvem gør hvad? 
Har vi de rette kompetencer og samarbejdspartnere? Ved vi, 
hvilke informationer der er mest kritiske for forretningen, og 
hvad angriberne vil gå efter? Alle disse spørgsmål er væsent-
lige at besvare for at kunne være bedst muligt rustet, hvis 
man skulle blive udsat for et cyberangreb.

Du kan også besøge pwc.dk/got, hvor du bl.a. kan læse 
mere om, hvordan du kan få hjælp til at få overblik over din 
organisations  sikkerhedsniveau, identificering af de angribe-
re, der udgør en trussel for lige netop din virksomhed, mv.

” 
Vores kunder og vi selv er 
ligesom alle andre dybt af-

hængige af adgang til vores data 24/7, 

og selv korte it-nedbrud kan  
være katastrofale. Vi tager truslen fra 
cybercrime meget seriøst og investerer 
derfor meget i it-sikkerhed – både ved 
at sikre, at vi har de rette it-sikkerheds- 
og overvågnings systemer og ved at 
sørge for, at vi har den manpower,  
der skal til.” 

De store virksomheder 
 investerer i data og analytics
Ser man nærmere på virksomheder-
nes primære investeringer i det kom-
mende år, viser PwC’s CXO Survey 
2016, at virksomhederne primært 
investerer i kunderne, i brand og 
positionering samt i innovation.

Investeringer i deciderede teknolo-
giske områder finder vi uden for top 5 
over investeringsområder, hvor mere 
traditionelle digitale områder som 
CRM-systemer (22 %) blander sig 
med de nyere digitale og teknolo-
giske områder som data og analy-
tics, herunder Big Data, (19 %) og 
robotics (14 %). Målingen viser dog, 
at data og analytics er højt på listen 
hos de store virksomheder. Hele 34 % 
har det som et af deres primære inve-
steringsområder i det kommende år 
– hvilket gør det til deres næststørste 
investeringsområde, kun overgået af 
innovation (38 %) og kundetilfreds-
hed (38 %), der deler 1. pladsen.  
30 % af de store virksomheder, 
der har valgt data og analytics som 
investeringsområde, planlægger at 
investere over 10 % mere i området, 
sammenlignet med sidste år.

Kunde-
fokusering  
og  -tilfreds-
hed  

Positionering 
og branding   

Innovation, 
produktudvikling 
og R&D  

Rekruttering,  
talentudvikling 
og -fastholdelse  

Ekspansion 
inden for nye 
forretnings-
områder  

24 %

22 %

41 %

32 %

33 %

Virksomhedernes investerings-
fokus i det kommende år

CXO’ernes top 3 
over bekymringer

PwC's perspektiv

Manglende 
adgang til talent

62 %

Truslen fra cybercrime/
nye  konkurrenter og 
brancheglidning

59 %

Overregulering

57 %
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Jagten på de rette  
talenter fortsætter
Medarbejdervækst i Danmark 
Overordnet set er CXO’ernes for-
ventninger til medarbejdervækst 
positive. Næsten halvdelen forven-
ter at ansætte flere medarbejdere 
i Danmark i løbet af det næste år. 
Knap 4 ud af 10 forventer at holde 
antallet af medarbejdere på samme 
niveau, og kun 1 ud af 10 forventer 
nedskæringer. 

Medarbejdervækst i udlandet 
Hvad angår forventninger til 
medarbejdervækst i udlandet, er 
de CXO’er, som har medarbejdere i 
udlandet (34 %), også optimistiske. 
Knap 6 ud af 10 forventer medarbej-
dervækst, ca. 3 ud af 10 forventer 
at holde medarbejderantallet på 
samme niveau, mens kun 1 ud af 10 
forventer nedskæringer.  Medarbej-
dervæksten vil således relativt set 
primært ske udenfor Danmark.

Investering i rekruttering 
og fastholdelse 
Knap en fjerdedel (24 %) af CXO’er-
ne svarer, at deres virksomhed plan-
lægger at investere i rekruttering, ta-
lentudvikling og -fastholdelse i løbet 

af det næste år, hvoraf hver tredje 
(33 %) forventer at investere over 
10 % mere i dette område i løbet af 
det næste år, sammenlignet med det 
foregående år. I 2015 forventede 28 
% at investere i området, mens hele 
60 % af disse planlagde at investere 
over 10 % mere i området sammen-
lignet med året før. Virksomhederne 
er således blevet mere tilbage-
holdende med at investere en 
betydelig del i området.

Forventer at ansætte flere
Forventer at holde 

medarbejderantallet
på samme niveau

Forventer
nedskæringer

CXO’ernes for-
ventninger til 

medarbejdervækst 
i Danmark

49 %

10 %

57 %
33 %

CXO’ernes for-
ventninger til 

medarbejdervækst 
i udlandet

10 %

41 %
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  For at tiltrække og fastholde de rette 
talenter er det afgørende, at virksom-
hederne kan fremlægge et klart value 
proposition, som viser, hvad virksom-
heden kan tilbyde, og hvad den står for 
– hvad er det for en virksomhed og kul-
tur, man som medarbejder bliver en del 
af? Dette skal kommunikeres tydeligt 
og understøttes af belønningssystemer 
og muligheder for at udvikle sig i arbej-
det – både på kort og lang sigt. 

Positive forventninger til med-
arbejdervækst udfordres af 
manglende adgang til talent
Manglende adgang til talent er 
fortsat CXO’ernes største bekym-
ring. 62 % (mod 63 % i 2015) har 
angivet, at de er bekymrede for 
dette, og PwC’s CXO Survey 2016 
viser, at det særligt gælder de store 
virksomheder.

At bekymringen er større hos de 
store virksomheder kan bl.a. hænge 
sammen med, at de skal rekrutte-
re flere, og at de i højere grad end 
SMV’erne rekrutterer på et globalt 
medarbejdermarked. Dertil kommer, 
at det særligt er de store virksom-
heder, der har ny teknologi og 
digitalisering på dagsordenen 
(61 % har angivet det som et af deres 
virksomheds primære fokusområder 
for 2016 – mod 42 % af SMV’erne). 
Leif Vestergaard, CEO i EG, siger:

 ” Vi deler bekymringen om 
vanskeligheder ved at 

rekruttere talent. En del af udfordrin-
gen hænger sammen med den digitale 
udvikling. I dag er det ikke kun it-virk-
somheder, der skal bruge softwarefolk. 

Det er også den almindelige virksom-
hed, og der kan vi mærke, at kampen 
om de rette talenter spidser til.”

Uanset virksomhed er det afgørende 
med de rette digitale kompetencer. 
For nogle virksomheder handler 
det helt konkret om it-specialister, 
mens det for andre handler om at få 
adgang til talent, som forstår at navi-
gere i et marked, hvor digitalisering 
spiller en stadigt større rolle. 

Den teknologiske og digitale udvik-
ling stiller krav til virksomhederne, 
som selv må tage del i at udvikle 
og kvalificere arbejdskraften. Flere 
virksomheder er allerede i gang med 
dette. PwC’s Global CEO Survey 
2016 viser fx, at 6 ud af 10 af de 
danske topchefer har fokus på at ud-
vikle morgendagens ledere. En leder, 
som skal kunne forstå det digitale 
landskab, og en leder, som skal gå 
foran og være et forbillede for virk-
somhedens øvrige medarbejdere. En 
del af dét at udvikle morgendagens 
ledere består i at klæde dem på til at 
udleve virksomhedens værdier og til 
at kunne lede deres medarbejdere 
gennem disse.

Bekymret for manglende
adgang til talent

72 %

60 %

Store
virksomheder SMV’er

✔ 
 

  Tiltrækning af nyt talent er vigtigt, 
men fokus på fastholdelse og udvikling 
er mindst lige så afgørende. Udfordrin-
gen med adgang til talent er et fælles 
samfundsansvar. Politikerne skal sikre, 
at uddannelse, praktikpladser mv. følger 
med udvikling og efterspørgsel, mens 
virksomhederne har et ansvar i forhold 
til at udvikle og kvalificere den arbejds-
kraft, de allerede har, samt anvende 
denne korrekt. Netop ved at tilbyde sine 
eksisterende talenter mulighed for fortsat 
udvikling øger virksomheden ligeledes 
sin evne til at fastholde dem på længere 
sigt og skaber derved mere værdi for 
virksomheden.

  Virksomhederne bør have en konkret 
talentstrategi med målbare mål, som 
dækker alt fra kompetenceafklaring og 
tiltrækning af talent til fastholdelse og 
udvikling. Den rette talentstrategi kan 
sikre en målrettet indsats på tværs af 
organisationens forskellige funktioner.

  I kraft af den digitale udvikling bliver 
nye teknologier til dataindsamling 
og -analyse et afgørende værktøj for 
virksomhederne til at gøre kompetence-
afdækning, rekruttering og fastholdelse 
mere specifik og sofistikeret. Virksom-
heder bør derfor overveje, hvorvidt de 
kan udnytte nogle af de teknologiske og 
digitale muligheder som en integreret 
del af deres talentstrategi.

  For at stå stærkt i kampen om talent-
erne er det afgørende, at virksomheder-
ne betragter tiltrækningen af talent som 
en strategisk udfordring. Virksomheder- 
ne bør tilpasse deres tilgang til talent 
i forhold til de forandringer, der sker i 
verden – fx tilkomsten af nye digitale 
teknologier, der skaber nye muligheder 
for tiltrækning og rekruttering. Behovet 
for at tænke strategisk, når der ses på 
virksomhedernes ansatte, er lige så 
vigtigt som at tænke strategisk i for-
hold til økonomiske forhold.

PwC's perspektiv
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Forventningerne fra stake-
holdere øges, og positionering, 
identitet og kundetilfredshed  
er på CXO’ernes agenda
Hele 8 ud af 10 CXO’er (82 %) ople-
ver, at deres virksomheds primære 
stakeholdere stiller øgede krav og/
eller har nye forventninger til deres 
virksomhed i dag, sammenlignet 
med for 3-5 år siden. Det skyldes til 
dels øget globalisering, tilgængelig-
hed og eksponering, som bl.a. den 
digitale udvikling medfører. Udvik-
lingen gør virksomhedernes omdøm-
me vigtigere end nogensinde før. 

Det fremgår af PwC’s CXO Survey 
2016, at CXO’erne er klar over dette, 
idet 88 % svarer, at de i høj eller 
nogen grad har fokus på deres brand 
og stakeholdere, ligesom en tredje-
del (33 %) svarer, at positionering 
og branding er blandt deres primære 
investeringsområder. Kunder, med-
arbejdere og omverdenen generelt 

kræver i højere grad, at virksom-
hederne er tydelige i forhold til, 
hvem de er og ikke mindst, hvad de 
bringer til markedet. 

Lars Rebien Sørensen, CEO i Novo 
Nordisk, udtrykker det således:  

 ” Man skal gøre det, man er 
god til – og kun det, man er 

rigtig god til. Det skal blive verdens-
klasse. Og så længe der er vækst- 
potentiale, skal man kun vokse  
organisk ved at udvikle på sine  
kompetencer og produkter. Det lyder 
let, men det er det ikke. For man skal 
være uhyre ærlig, når man forsøger at 
definere, hvad man er god til. Vi måtte 
virkelig udfordre os selv, og det er 
under revision, fordi verden for- 
 andrer sig.”* 

*)   Kilde: CXO Magasinet #7

33 %
er bekymrede for øgede 

stakeholderforventninger

80 %
af CXO’erne anvender i høj eller 

nogen grad virksomhedens define-
rede identitet og værdier i ledelsen 

af deres virksomhed/afdeling 

4 %
har ikke en defineret identitet 

og definerede værdier



PwC’s CXO Survey 2016: Den digitale fremtid er her allerede    11

Kilde: 

PwC's Strategy&, Strategy That Works, 2016.
Læs mere om dette på www.cxomagasinet.dk

PwC’s CXO Survey 2016 viser, at fle-
re virksomheder arbejder fokuseret 
på at definere, hvem de er, hvad de 
er gode til, og hvordan de arbej-
der med det i deres virksomhed. 
Således har over en fjerdedel (27 %) 
virksomheds identitet og -kultur som 
et af deres primære fokusområder. 
CXO’erne har ligeledes stort fokus på 
strategi, herunder en klar definition 
af den værdi, de bringer til mar-
kedet. Dette område er CXO’ernes 
tredjestørste fokusområde (37 %), 
næstefter ny teknologi og digitali-
sering (47 %) og kundetilfredshed 
(45 %). 

Kundetilfredshed/kundefokusering 
er også det område, som flest CXO’er 
(41 %) har angivet, at de investerer 
i, og hele 53 % planlægger at in-
vestere over 5 % mere i området, 
sammenlignet med sidste år. En af 
forklaringerne på dette er, at CXO’er-
ne har fokus på at imødekomme de 
øgede stakeholderforventninger, 
som de oplever.

✔ 
  En stærk og klar identitet er af-

gørende for succes. Research fra 
PwC’s Strategy&, som er PwC’s 
globale strategiteam, viser, at de 
mest succesrige virksomheder:

• har en klar identitet – forstået som 
den sammenhængende kombination 
af, hvordan virksomheden skaber 
værdi, virksomhedens bærende 
”capabilities” samt de produkter/
tjenesteydelser, som virksomheden 
sælger

• har gjort identiteten til det centrale 
omdrejningspunkt for virksomhedens 
strategi og har tilrettelagt alle virk-
somhedens nøgleaktiviteter omkring 
denne

• formår at definere og anvende 
virksomhedens kultur som 
eksekveringskraft

• foretager tilpasninger og drifts- 
effektiviseringer, der afspejler virk-
somhedens identitet og værdier

• anvender gearing eller opbygning 
af ”capabilities” til at sætte kur-
sen for den fremtidige strategi for 
værdiskabelse.

  Evnen til at imødekomme øgede 
stakeholderforventninger med en klar 
og gennemførbar forretningsstrategi 
og evnen til at opbygge tillid er alt-
afgørende for at kunne drive forretning 
i den komplekse, digitale verden, der 
omgiver virksomhederne i 2016 og 
årene fremover.

PwC's perspektiv

Commit to
an identity

Translate
the strategic into

the everyday

Put your
culture to

work
Cut costs
to grow
stronger

Shape
your

future
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Vækstforventningerne er 
 positive, men mere beskedne
PwC’s CXO Survey 2016 viser, at 
virksomhederne agerer i et kom-
plekst marked, hvor den digitale 
udvikling foregår hurtigere end 
nogensinde før, og hvor virksom-
hedernes stakeholdere forventer 
mere af virksomhederne. Et marked, 
som både medfører trusler og giver 
helt nye muligheder. PwC’s CXO 
Survey 2016 tegner et billede af et 
optimistisk erhvervsliv, idet hele 52 
% er mere positive med hensyn til 
væksten i deres virksomhed i det 
kommende år, end de var for 12 
måneder siden. Kun 14 % er mindre 
optimistiske, mens en tredjedel 
hverken er mere eller mindre 
optimistiske. Flest CXO’er forventer 
vækst. Sammenlagt har 82 % positive 
forventninger til vækst (1 % eller der-
over), 12 % forventer ingen ændring, 

og 6 % forventer en negativ vækst i 
deres virksomhed. 

Trods optimisme er CXO’erne 
mere tilbageholdende, hvad 
angår vækstens størrelse 
Trods en overordnet optimisme er der 
dog et fald i andelen af CXO’er, som 
forventer en betydelig vækst på over 
10 %, når der sammenlignes med 
resultaterne fra både 2015 og 2014.

PwC’s CXO Survey 2016 viser et fald 
i optimismen hos både SMV’erne 
og de store virksomheder, når vi ser 
på forventningerne til en betydelig 
vækst. 35 % af SMV’erne mod 47 % 
i 2015 forventer vækst på over 10 % 
de næste 12 måneder, mens det sam-
me gælder for blot 17 % af de store 
virksomheder mod 26 % i 2015.

CXO’ernes forventninger 
til deres omsætnings-

udvikling de næste 
12 måneder

For-
venter
vækst

For-
venter
ingen

ændring

For-
venter
negativ
vækst

82 % 

6 % 
12 % 
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Udviklingen i de globale og danske virksomhedslederes 
vækstforventninger

Nærmarkederne og de etable-
rede oversøiske markeder 
er CXO’ernes foretrukne 
markeder nu og i fremtiden
De vækstmarkeder, som ifølge 
CXO’erne er vigtigst for deres 
 virksomheds vækst i dag og i 
 fremtiden, er: 

Nærmarkederne og de mere etab-
lerede oversøiske markeder er de 
vigtigste for virksomhedernes vækst 
i dag, og ser vi fremad, forventer 
CXO’erne, at dette også er tilfæl-
det fra 2025, hvor flest peger på 
Tyskland, som bliver det vigtigste 
vækstmarked (dog med et lille fald 
på 1 pp). Ifølge Udenrigsministeriet 
er Tyskland Danmarks vigtigste 
handels partner. Landet aftager 
næsten en femtedel af den samlede 
danske vareeksport. Regeringen 
vurderer, at der dog fortsat ligger et 
uudnyttet potentiale i Sydtyskland 
og har i den forbindelse udarbejdet 
en strategi, som skal gøre det nem-
mere for danske virksomheder at 
komme ind på netop dette marked*. 

PwC’s CXO Survey 2016 viser, at nye 
vækstmarkeder endnu ikke er så 
nærværende hos størstedelen af de 
danske erhvervsledere, som ikke har 

disse lande blandt de vigtigste for 
deres virksomheds vækst fra 2025. 
Dette på trods af, at flere prognoser 
har spået, at lande som fx Nigeria 
og Mexico vil blive betydelige vækst-
bærende lande i fremtiden.  

En af forklaringerne på dette kan 
være, at det kræver meget at komme 
ud på de nye markeder, hvor der 
kan være udfordringer som mangel-
fuld infrastruktur, anderledes kultur 
og måske risiko for korruption. Der-
til kommer, at den tiltagende globale 
uro, flygtige og foranderlige vækst-
rater og lignende også kan spille 
en rolle. Det stadigt mere komplekse 
verdensbillede gør det vanskeligt at 
vurdere, hvor væksten ligger i frem-
tiden. Det er dog vigtigt, at man som 
virksomhed søger sine muligheder 
og fordeler sin risiko på flere marke-
der, så ens vækst ikke er afhængig af 
ét væsentligt marked.

 *)    Kilde: Regeringens strategi for Tyskland, Udenrigsministeriet, februar 2016.
 **)    Kilde: PwC’s CXO Survey 2016.
 ***) Kilde: PwC’s Global CEO Survey 2016.

2016
Sverige

Tyskland

Norge

USA

Kina

UK

27 %

24 %

20 %

13 %

7 %

11 %

Fra 2025
Tyskland

Sverige

Norge

USA

Kina

UK

23 %

21 %

18 %

17 %

9 %

9 %  0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

2014 2015 2016

Andelen af danske CXO'er, som forventer vækst i 
deres virksomhed på over 10 % i det kommende år**

33 % 37 %
35 %

39 %
39 %

30 %
Andelen af globale CEO'er, som i høj grad forventer 
vækst i egen virksomhed i det kommende år***
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Overblik

Top 5 over CXO’ernes fokusområder på funktionsniveau det kommende år

Top 5 over CXO’ernes fokus områder på virksomheds niveau det kommende år

CEO’ens primære fokusområder CFO’ens primære fokusområder Øvrige CXO’ers primære fokusområder

2015

2015 36 %

Profitabilitet/inno-
vation, herunder 
produktudvikling

27 %
hhv. 36/43 %

Kunde tilfredshed

47 %

2015 36 %

Effektiv økonomisty-
ring og rapportering

2015

61 %
64 %

36 %
2015 50 %

Besparelser, 
 omkostnings-
fokus og  
effektivisering 38 %

Ny tekno logi 
og digita- 
 lisering

2015

2015

17 %

Ny tekno logi 
og digita- 
 lisering

2015

Besparelser,  
omkostningsfokus  
og effektivisering 

Strategi

25 % 20 %
21 % 2015

Innovation,
herunder
produktudvikling

21 %
33 %18 %

26 %
2015

2015

11 %

Ny tekno logi 
og digita- 
 lisering

2015

2015 13 %

31 %

2015 39 %

Kunde-
tilfredshed

35 %

Profitabilitet

32 %2015

34 %

37 %

Profitabilitet

25 %
2015 19 %

2015

60 %
2015

44 %

36 % 32 %
Innovation, her-
under produkt-

udvikling

Besparelser, omkost-
ningsfokus og 
effektivisering 

2015

25 %
2015

41 %
2015

28 %

47 % 45 % 37 %
Ny tekno logi og 

digita lisering
Kunde-

tilfredshed
Strategi

Strategi

48 %

Strategi

43 %
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41 % 33 % 32 % 24 % 22 %
Kundefokusering 

og -tilfredshed
Positionering
og branding

Ekspansion inden 
for nye forret-
ningsområder

Top 5 over CXO’ernes investeringsområder i det kommende år

Top 5 over CXO’ernes bekymringer

Innovation, her-
under produkt-

udvikling

Rekruttering, talent-
udvikling og 
-fastholdelse

Truslen fra cybercrime/nye 
 konkurrenter og brancheglidning

2015

59 %
Hhv. 53 % / ny valgmulighed i år

Overregulering

2015

57 %
60 %

Manglende adgang til talent

2015

62 %
63 %

Geopolitisk 
usikkerhed 

2015

50 %
52 %

Den hastige  
teknologiske udvikling

2015

48 %
33 %
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Om PwC’s CXO Survey 2016
Knap 600 danske erhvervsledere har 
deltaget i PwC’s CXO Survey 2016, som 
i år er gennemført i samarbejde med 
Dansk Erhverv. Målingen bygger på 
online- og telefoninterviews foretaget i 
perioden 5. februar til 11. marts 2016. 
Respondenterne er bl.a. blevet spurgt 
til deres vækstforventninger, fokus-
områder og forventede investeringer, 
ligesom de også har svaret på spørgs-
mål om den teknologiske og digitale 
udvikling samt identitet og stakehol-
derforventninger, som også var temaer 
i PwC’s Global CEO Survey 2016.

I rapporten skelnes der enkelte 
steder mellem SMV’er og store 

virksomheder. SMV’er er karakterise-
ret som virksomheder med en omsæt-
ning på 0-250 mio. kr., mens de store 
virksomheder er karakteriseret som 
virksomheder med en omsætning 
på over 250 mio. kr. Da det ikke er 
alle virksomheder, som har angivet 
omsætning, vil antallet af SMV’er og 
store virksomheder ikke gå op med 
den samlede sum af respondenter. 
Ca. 68 % er SMV’er, ca. 24 % er store 
virksomheder, mens de resterende 
har valgt ikke at angive omsætning. 

PwC’s CXO Survey 2016 bygger på 
besvarelser fra både CEO’er, CFO’er, 
CIO’er, CHRO’er, CCO’er, COO’er, 

CRO’er, mv. I rapporten skelner 
vi enkelte steder mellem følgende 
tre kategorier: CEO’er (311), CFO’er 
(121) og øvrige CXO’er (122). I 
kategorien øvrige CXO’er er inklu-
deret de respondenter, som har 
angivet ’anden funktion’. Ikke alle 
respondenter har angivet funktion.

Virksomhederne kommer fra et 
bredt udsnit af brancher/industrier/
sektorer, herunder handel og for-
brug, den finansielle sektor, profes-
sionelle services og rådgivning, 
teknologi, industrielle virksomheder, 
offentlige institutioner, energi og 
forsyning, transport, farma, mv.
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PwC’s CXO Network
De udfordringer, som virksomhederne står over for, strækker sig ind i den samlede 
forretning og berører dagsordenen for den brede ledelse. Derfor tilbyder vi en netværks-
platform, der kan udfordre, udvikle og samle topledere på tværs af virksomheden. 

Læs mere på www.pwc.dk/cxonetwork

CXO Magasinet
CXO Magasinet er et magasin til danske topledere og har til 
formål at inspirere og være med til at skabe et konkurrence-
dygtigt erhvervsliv. Læs med, når toneangivende virksomheds-
ledere fortæller om aktuelle muligheder, udfordringer og 
løsninger. Hent dit eget eksemplar i PwC.

www.cxomagasinet.dk

Få inspiration fra andre PwC-analyser

PwC’s Global 
CEO Survey 2016
Download på 
www.pwc.dk/ceo

Global Digital 
IQ Survey 2015
Download på 
www.pwc.dk/digital-iq-survey

Industry 4.0: Building 
the Digital Enterprise
Download på 
www.pwc.dk/industry-40

Læs mere om, hvad der er på topledernes agenda samt mere om den digitale og teknologiske udvikling:
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44 / CXO MAGASINET

Konkurrencekraft og produktivitet Et ord, som jeg tror er 
vigtigt for, at Danmark 
kan udnytte de nye digitale 
muligheder, er: ambition.
Jim Hagemann Snabe, 
World Economic Forum

“Læs interview med Jim Hagemann Snabe, 
bestyrelsesmedlem i World Economic Forum, 
SAP, Siemens, Allianz, Danske Bank, B&O og 
A. P. Møller-Mærsk, fra CXO Magasinet #5. 
Her giver han sit syn på den fjerde industrielle 
revolution og dens betydning. 

Inspiration
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j im Hagemann Snabe sidder med ved 
strategibordet i nogle af de allerstørste 
virksomheder – i Danmark og i verden. 
I sommeren 2014 blev han  headhuntet 
direkte til World Economic Forum  

     (WEF) af stifteren Klaus Schwab. Han 
er netop blevet 50, men er allerede et kendt og 
 respekteret ansigt i alverdens økonomiske og 
 teknologiske krystalkugler. Han vil gerne give 
sit syn på de konkurrencemæssige udfordringer, 
 Danmark som land, og virksomhederne som motor, 
står overfor. Men ikke før han har givet sin hypotese 
for fremtiden.

”Vi er i en fase med mange og hurtige  forandringer. 
I Tyskland kalder de det  ’Industrie 4.0’; den  fjerde 
 industrielle revolution. Jeg  kalder det den digitale 
 revolution, for det er den  forandringshastighed, som 
vi har oplevet i teknologiske  virksomheder  gennem 
godt 20 år, der nu er på vej ind i alle  brancher –  båret 
af digitaliseringens  muligheder,” forklarer Jim 
 Hagemann Snabe.

Han nævner omstridte Uber som et af de nyere 
eksempler på en digital løsning, der har sat mange 
etablerede virksomheder under massivt pres verden 
over. Uber udfordrer eksempelvis den helt  klassiske 

forretningsmodel for personbefordring . For fem år 
siden var det de traditionelle virksomheder i musik- 
og filmindustrien, der blev løbet over ende. 

”Det er eksempler på digitale initiativer, der  giver 
køberne adgang til bedre service til en  billigere pris. 
Og jeg tror, vi kommer til at se lignende eksempler 
i alle brancher over det næste årti,” vurderer Jim 
 Hagemann uden at turde vove sig ud i en spådom 
om, hvilken branche der står for skud næste gang.

Danmark set udefra
Fraværet af en klar strategi for Danmark er en 
 forundring, Jim Hagemann Snabe ikke sjældent 
 møder i sit internationale netværk af topchefer. Det 
er centralt i en hvilken som helst  virksomhed, at 
man lægger en strategi i et forsøg på at  fremskrive, 
hvilke markeder og produkter frem tiden vil 
 efterspørge. Og man vælger at investere i de 
 områder, hvor mulig hederne er størst; også selvom 
det nogle gange koster på den korte bane. Det er den 
slags  beslutninger, der skaber mulighed for at blive 
verdensmestre på længere sigt. Det samme bør 
være relevant for et land, vurderer Jim Hagemann 
Snabe:

”Vi er rigtig langt fremme inden for alternativ 

CXO MAGASINET / 45

Danmarks mål skal være at blive

Masseproduktion som markedsstrategi er døende i den vestlige 
verden. Fremtidens vindervirksomheder bliver dem, der evner at 
møde behovet hos hver enkelt slutbruger med deres produkter og 
 ydelser. ‘Industrialisering 4.0’ står for døren, og den digitale  fremtid 
øger Danmarks muligheder. Men det kræver større  ambitioner, 
klarere prioriteter og en idé om, hvilket samfund, vi ønsker at være 
om 100 år, hvis vi skal udnytte dem. Mød Jim Hagemann Snabe. 

verdensmester
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Konkurrencekraft og produktivitet

energi, og vi har her et rigtig godt fundament at  bygge 
videre på. Vi har mulighed for at blive  verdensmestre 
i fremtidens miljørigtige energi systemer. Det kræver, 
at vi er ambitiøse, investe rer og skaber muligheder. 
Når man beslutter at indføre afgift på elbiler, som 
 ellers er supergode til at  lagre nattens vindenergi, 
eller sænker NOx- afgiften, reducerer vi i stedet 
 mulighederne for at blive  verdensmestre,” siger han 
og fortsætter med et andet eksempel:

”Danskerne er nogle af verdens mest  tekno logisk 
orienterede mennesker, og vi har masser af  billig 
vindenergi, hvorfor Apple vælger at etablere frem-
tidens fabrik i Viborg. Det er en fantastisk mulig-
hed, men i stedet er det diskussionen om,  hvorvidt 
spildvarme skal beskattes eller ej, der bliver ført i 
 medierne. Det er selvfølgelig ret tåbeligt. Vi burde i 
stedet bruge Apple-eksemplet på at gentænke  energi- 
og varmesystemet og tiltrække andre datacentre, 
som på mange måder er fremtidens  fabrikker.”

Han skammer sig ikke over at være dansker. 
Tværtimod. Danmark har en helt unik platform, 
hvor navne som H.C. Andersen, Kierkegaard, 
 Wegner, Jacobsen, LEGO og Mærsk får de fleste 
topchefer til at kigge med beundring. Men det er en 
platform, som har brug for flere nye navne. Og det 
kræver et langt klarere mål fra lovgiverne, end vi 
ser det i dag.

”Et ord, som jeg tror er vigtigt for, at  Danmark kan 
udnytte de nye digitale muligheder, er:  ambition. 
Jeg har lært, at uanset hvad, man  beskæftiger sig 
med, skal man gøre det med det ’drive’, at man 
 forsøger at blive verdens bedste til det. Det kan 
vi også som  nation. Specielt når fremtiden måske 
 byder på muligheder, der passer godt til det, vi er 
gode til i  Danmark. Vi skal spørge os selv: Hvad vil 
vi gerne være kendt for om 20 år?,” siger Jim Hage-
mann Snabe.

Nye idéer til gamle forretninger
Han fremhæver Sydkorea, Israel og Tyskland som 
tre af de lande, man kan lære af. Her  fokuserer 
man benhårdt på at fjerne barrierer og skabe 
 maksimalt rum for udfoldelse for de mennesker og 
  virksomheder, nationerne skal leve af i fremtiden: 
 iværksættere og startups.

”For 10 år siden inviterede Merkel en gruppe 

 erhvervsledere ind for at bidrage til udformningen af 
en strategi for Tysklands fremtid. I dag er Berlin tæt 
på at overhale London som foretrukket hub for start-
ups i Europa. Det er ingen tilfældighed,”  vurderer Jim 
 Hagemann Snabe. 

”Med vores tradition for design og kunde-
orientering burde vi kunne gøre noget tilsvarende i 
København.”

Men her spiller også de store etablerede 
 virksomheder en rolle. Eller det burde de i hvert fald 
gøre – for deres egen skyld:

”De store virksomheder har typisk nogle klare 
 begrænsninger i forhold til at se og realisere de 
nye  store idéer i organisationen; specielt dem, der 
 udfordrer den eksisterende forretning. Til gengæld 
har de evnen til skalérbarhed og til at nå markedet 
 rigtig hurtigt. Den bedste løsning er derfor, at store 
virksomheder arbejder struktureret på at komme 
 tættere på de små, mere agile virksomheder og iværk-
sættere. På den måde kommer de gode idéer frem 
 meget hurtigere,” siger Jim Hagemann Snabe.

 
Vi lever i 1900-tallet
Danmark har ifølge Jim Hagemann Snabe klaret sig 
godt under industrialiseringen. Vi er et lille land med 
dygtige virksomheder, der med vores globale  indstilling 
har formået at udnytte et  internationalt  potentiale. Men 
det kræver alligevel både en holdnings ændring i store 
dele af befolkningen og en omstilling af både samfund 
og virksomheder, hvis vi vil udnytte de muligheder, der 
følger med den  digitale revolution – eller alternativt se 
konkurrenterne i  nabolandene løbe med dem.

”Vi lever og agerer på mange måder stadig på 
masse produktionens principper fra den industrielle 
revolution i 1900-tallets England. Målet er at levere 
den største mængde af et givet produkt til den lavest 
mulige pris. I den verden er det uhyre vanskeligt for 
et lille land som Danmark at konkurrere. Alligevel 
er danske virksomheder som Danfoss, Grundfos, 
A.P. Møller - Mærsk, Novo Nordisk og Danish Crown 
l ykkedes med at blive førende inden for deres område. 

”På grund af ny teknologi som 3D-printere, Big 
Data og mobilteknologi vil masseproduktionens logik 
blive udfordret i fremtiden. Det burde alt andet lige 
give Danmark endnu større muligheder – fordi vi så 
ikke skal konkurrere mod store lande som Kina, der 
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Vi har mulighed for at blive verdensmestre i fremtidens 
miljørigtige energisystemer. Det kræver, at vi er  
ambitiøse, investerer og skaber muligheder.
Jim Hagemann Snabe, World Economic Forum“

har en klar prisfordel,” siger Jim Hagemann Snabe.
Vores muligheder for at møde fremtidens om-

skiftelighed er bedre. Det handler ikke mindst om 
kreativitet; en disciplin, vi lærer fra de allerlave-
ste klassetrin, hvor vi bliver bedt om at finde en 
løsning – arbejde sammen om den – og ikke bare 
følge en stram plan. I Danmark har vi en evne til at 
stille spørgsmål, vi giver gerne chefen modspil og 
 udfordrer holdninger og systemer. Vi skaber nyt, er 
omstillingsparate og forandringsvillige.

Jim Hagemann Snabe

I 2010 blev Jim Hagemann 
Snabe udnævnt til Co-CEO 
sammen med Bill Mc Dermott 
i den tyske it-koncern SAP AG.  
Han blev dermed den højest 
placerede dansker i den inter-
nationale it-verden. 

Fra 2014 har han arbejdet 
fuld tid som professionelt 
 bestyrelsesmedlem i en 
række af de største danske og 
internationale virksomheder, 
herunder Allianz Group, 
 Siemens, Bang & Olufsen, 
Danske Bank og SAP.

I 2014 blev han headhuntet 
af World  Economic Forum-
stifteren Klaus Schwab og 
har i dag tre nøgleroller i 
WEF: bestyrelsesmedlem 
i  forummets ”Foundation 
Board”, bestyrelses formand i 
den  amerikanske afdeling af 
WEF i New York samt 
formand for WEF’s tre 
 overordnede medlemsgrupper 
– den såkaldte Industrigruppe.

”Vi bevæger os ind i en verden, hvor leveran-
dører qua digitaliseringen bliver i stadig bedre 
stand til at forstå den enkelte kundes behov mere 
individuelt og dermed også kan levere mere til-
passede  produkter. I det samfund overtrumfer 
 evnerne til at lytte og skabe evnerne til at skalere 
og  masseproducere. Det passer jo ret godt til Dan-
mark, må man sige. Hvis vi vel at mærke forstår at 
udnytte de ressourcer ordentligt,” siger Jim Hage-
mann Snabe. 
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