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Uanset hvilken politisk observans man 
har, må man respektere statsminister 
Lars Løkke Rasmussens tiltag, hvor han 
jævnligt inviterer repræsentanter for 
myndigheder, organisationer, fonde, 
virksomheder mv. til at løbe morgentur 
sammen med ham – og fortælle om, 
hvad der rører sig uden for Christians-
borg. 

Det kan meget vel være i den for-
bindelse, statsministeren er blevet 
opmærksom på de udfordringer, den 

Disruption – en 
enestående chance  
for regionen?

teknologiske udvikling skaber for det 
danske samfund, herunder risikoen for 
tab af arbejdspladser. At der også for-
søges handlet på udfordringerne med et 
såkaldt disruptionråd, synes at være et 
fornuftigt tiltag.

En ting er imidlertid, at det efter stats-
ministerens nytårstale og nedsættelse 
af disruptionrådet fyger med ord som 
disruption, digitalisering, robotisering og 
hypervækst i den offentlige debat – men 
hvad er disruption egentlig, og hvad kan 

disruption betyde for vores region?
Udtrykket dækker over følgerne af 

den teknologiske udvikling og blev i 1995 
introduceret af Harvard-professoren 
Clayton M. Christensen i formen dis-
ruptive technology og senere disruptiv 
innovation.

Trussel om fyringer
 I daglig tale dækker disruption i sin 
negative version over, at den teknologiske 
udvikling ødelægger eksisterende for-
retninger. For mange er disruption derfor 
blevet en trussel om fyringer og nedskæ-
ringer. 

Det er fortællingen om, hvordan store 
virksomheder som NOKIA og KODAK 
bukkede under og om, hvordan digita-
liseringen har ødelagt mediebranchen, 
musikbranchen og filmbranchens gode, 
gamle forretningsmodeller. Det er histo-
rien om Uber og Airbnb, netbankerne og 
alle de andre nye tiltag, der har forstyrret 
hotelbranchens, taxabranchens og den 
finansielle sektors traditionelle måde at 
drive forretning på.

Hvad med Region Syddanmark i den 
digitale tidsalder?

Måske bliver man lidt opgivende, 
når man præsenteres for disse skræm-
mebilleder – for hvem kan dæmme op 
for en sådan udvikling, når først Intel-
medstifteren Moores lov om fordobling 
hver 18. måned eller lignende ”love” bliver 
aktiveret? 

Udviklingen ligner internettet, den 
vokser eksplosivt og ukontrolleret, og de 
nyskabende idéer rammer som en sværm 
af meteorer. Man fristes til at tænke, at 
man har hørt råbet om, at ”ulven kom-
mer” så mange gange før, og at det går 
nok endda. 

Dette til trods for, at man tydeligt kan 
høre dyret på vej ind ad hoveddøren.

Men tænker vi sådan i Syddanmark, 
overser vi to meget vigtige elementer ved 
disruption og risikerer at gå glip af en 
enestående chance. 

Geografi - ingen videre betydning
Det første element er, at geografi ikke er 
af nogen videre betydning for digitale 
tjenester. Om kontoret er i garagen eller 
på det mondæne Langelinje i København 
er i det store hele uden betydning. Det 
andet interessante element er, at det ikke 
kræver den samme startkapital at bygge 
nye forretninger op, som det gjorde for 
10 år siden. 

Der skal ikke længere købes dyrt 
udstyr eller etableres dyr fysisk infra-
struktur. Man kan leje sig til avancerede 
programmer og enorme mængder com-
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puterkraft i “skyen” 
og gå fra idé til blom-
strende virksomhed på meget 
kort tid. 

Det betyder, at små virksom-
heder spirer frem eller blive styrket, fordi 
teknologien sætter dem i stand til at 
gøre ting, som kun meget store virksom-
heder kunne før – og fordi der samtidig 
er mulighed for crowdfunding som Kick-
starter og Indiegogo. Der er langt kortere 
fra de gode ideer til succes end tidligere.

Hypervækst
Vi ved positivt, at de nye teknologier 
åbner for såkaldt hypervækst. Virksom-
heder, der går fra en iværksætter i en 
garage til i tusindvis af ansatte på meget 
kort tid. 
Det er den enestående chance, vi har 
muligheden for at gribe ud efter i Region 
Syddanmark. Begrebet disruption er nok 
en fortælling om en verden i uforudsi-
gelig forandring – men i vores region 
bør vi fokusere på den positive side 
af disruption. Vi skal ikke forholde 
os passivt, mens disruptionrådet 
arbejder i København, men benytte 
den helt enestående mulighed for 
være dem, der skaber disruption; nye 
produkter og services, der kan skabe 
positiv forandring og arbejdspladser 
i regionen.

Der er reelt rigtig gode mulig-
heder. Det afgørende for fremti-
dens virksomheder er iderigdom 
kombineret med viden om, 
hvordan man bruger og 
udvikler nye teknologier og 
tjenester.

 Disruption har desuden 
genoplivet andelsbevægelsens 
gamle lære om, at udvikling sker, 
når man organiserer et fællesskab. 

Eksisterende infrastruktur
Udgangspunktet er altså, at vi ikke ved, 
hvilke ideer der kan bryde igennem – men 
vi kan udvikle et miljø, hvor alle ideer 
kan vokse sig stærke og resultere i nye 
stærke virksomheder i regionen. 

Det kræver (kun), at regionens 
foreninger, organisationer, virksomhe-
der, myndigheder og forskere slår sig 
sammen og arbejder for at sikre, at alle 
i regionen har adgang til at lære om de 
nye teknologier og samtidig sikrer, at der 
støttes op om nye initiativer.

Vi skal især bruge vores eksisterende 
uddannelsesmæssige infrastruktur til at 
støtte op om de nye ideers levedygtig-
hed. Dermed kan vi skabe grundlaget 
for at styrke eksisterende og udvikle nye 

virksomheder – en opgave, der ikke i sig 
selv er voldsomt innovativ eller banebry-
dende, men som er helt uundværlig for 
at sikre, at regionens aktører er klar til 
næste tidsalder. 

Det være sig, at regionens grønne 
savværker kan benytte sig af Gomore-
lignende tjenester til at transportere 
leverancer over hele EU, eller at en 
teenager i en kælder kan udvikle en ny 
generation af mobilapplikationer.

Hvad kan universitetet gøre?
Igennem de senere år er der arbejdet 

intenst med nye strategier på Syddansk 
Universitet. Kodeordene er samfunds-
relevans og samarbejde med regionens 
aktører. 

Dette har givet sig udslag i en række 
tiltag. Den høje profil på områder som 
udvikling af velfærdsteknologi, robot-

ter og droner er velkendt. I skyg-
gen heraf udspiller der sig dog 
også andre interessante tiltag, 
herunder Open Data Experimen-

tarium.
Som en del af Open Data Experimen-

tarium gemmer sig på Juridisk Institut et 
tiltag i forskningsgruppen Erhvervsfor-
valtningsret, hvor en række forskere har 
samlet sig i det tværfaglige Legal Infor-
matic Project. 

Kernen i Legal Informatic Project er 
fokus på og arbejde med de regler, der 
gælder for udvikling og brug af nye digi-
tale teknologier. 

Tanken er, at skal regionen gribe 
chancen og udvikle helt nye forretninger 
og virksomheder – skabe positiv disrup-
tion – skal der være tilgængelig viden 
om de retlige rammer, teknologierne skal 
udfolde sig inden for. 

Det vil nemlig være de ideer, der 
udvikles inden for disse rammer, der vil 
blive de mest levedygtige tiltag.


