
Velkommen til

Mens vi venter på, at de sidste ankommer, bedes du:

• Finde ”chat’en” og præsentére dig selv :
• Navn, virksomhed samt hvad du forventer at få af udbytte - så kan vi 

også følge med i, hvornår alle tilmeldte er ankommet : )
• Huske at vælge ”All panelists and attendees” i chatten nederst på 

skærmen.
• Sikre at dit kamera er aktiveret, når mødet starter, så vi kan se 

hinanden 



Hvis du vælger ”exit fullscreen” kan du arrangere 
præsentationen, deltagerne og chat’en pænt ved 
siden af hinanden på skærmen.

Oplever du problemer med lyd eller billede, kan 
du med fordel tilslutte din computer til internettet 
via kabel

Du kan se webinaret igen senere
Vi optager webinaret og som deltager får du 
adgang til optagelsen og præsentationen 
efterfølgende.
Du får tilsendt link til begge dele efter Cafémødet.

Sådan får du det bedste Cafémøde i Zoom

Problemer? 
Ring til Esben på 
tlf. 21 34 12 16



Hvem er jeg?
• Management konsulent i 15 år
• Selvstændig erhvervsdrivende i Middelfart 
• Virksomhed: KAR+CO Leadership Consulting & Search
• Virksomhed med kontor i Ballerup og Middelfart; siden 2017 på Fynsvej i det 

gamle Toyota-hus
• 10 konsulenter / researchere med gennemsnitligt 15 års erfaring i branchen 
• Primær fokus på rekruttering/search samt forretnings- og ledelsesudvikling

Tidligere:
• Communication Manager i LEGO
• Selvstændig erhvervsdrivende med strategisk ledelseskommunikation
• Udviklingschef i regional turismeorganisation 

Uddannelse
• HD i Organisation, strategi og ledelse (SDU)
• Proceskonsulent (Mannaz)
• Everything DiSC Certificeret, Facilitator i 5Behaviors, Kernekvadtanten certificeret 

KAR+CO 
hjemmeside 

https://kar.co.com/


Dagens emne

”Giv din forretningsmodel et Post-Corona
serviceeftersyn”

Hvordan forholder vi os proaktivt til virksomhedens
situation “efter” Corona eller bare efter en genåbning?



Der er flere 
spørgsmål end 
svar for tiden !

• Hvad tror vi om verden efter Corona? 
• Hvad tror vores kunder om verden efter 

Corona? 
• Hvordan kan vi som virksomhed begynde at 

forholde os aktivt til en Post-Corona situation? 
• Svaret er - at vi er nød til at prøve 
• Det virker uoverskueligt 
• Så er det godt med værktøjer og en god proces 



Hvad tror du om fremtiden 
”Post Corona” – ”New Normal” 
eller hvad vi vælger at kalde 
det… ?? 

En poll om scenarier 
1. Den kollektive hukommelse er kort. Verden kommer til at ligne sig 

selv igen og køre I fuld fart igen. Vi kommer til at rejse og opleve 
verden, stå som sild I en tønde til en festival, spise på restaurant 
og shoppe løs i storcenteret lørdag eftermiddag. Det varer nok 1 -
2 år, men så har vi glemt denne parentes I klodens lange historie ! 

2. Jeg tror aldrig verden bliver den samme igen. Vi kommer næsten 
ikke til at rejse med fly, vi skal blive ved med at holde afstand og 
øge hygiejnekravene - permanent. Vi vil handle lokalt i stedet for 
globalt, vi får mere tid til os selv og hinanden og til at arbejde 
hjemmefra, vi skruer ned for socialt samvær med mange, og op for 
familiesamværet og den grønne dagsorden - og vi bliver bedre til 
at hjælpe hinanden 

3. Ingen af ovenstående – jeg har en 3. teori ! 

POINTEN ER: VI VED DET 
IKKE !! MEN VI BLIVER NØD 
TIL AT BEGYNDE AT 
INDRETTE OS PÅ DET 
SCENARIE VI TROR MEST PÅ



Zoom ud på verden Zoom ind på virksomheden
• Vi lever mere on-line og hjemme
• Mødes, træner, arbejder, handler, går 

til lægen, bliver undervist og 
underholdt …

• Vi skal fremover holde afstand til andre 
• Hvordan løser biografer og HORECA 

det, uden at sætte priserne op?
• Grøn omstilling vil fortsætte, men 

forstyrres måske kortvarigt pga. 
økonomiske hensyn
• Gode muligheder for danske virksomheder 

Men hvad betyder alt dette for din
virksomhed?

Hvilke gamle behov ændrer eller 
eliminerer det hos kunder?

Hvilke nye behov skaber det, hos 
dine kunder?

Hvilke muligheder giver det din 
virksomhed?

*Fra bl.a. Boston Consulting Group  



Zoom ud på verden Zoom ind på virksomheden
• Mobilitet indskrænkes (sikkerhed, 

prisstigninger, mindre udbud af flyrejser, 
bekymringer)
• Nyt varigt fokus på hygiejne 
• ”Berøringsfrie løsninger på steder m. 

trafik”
• Kunder søger selv viden om produkter og 

løsninger – ofte før vi får kontakt med dem
• Kontaktfri økonomi
• Større grad af regeringsindgriben i 

demokratier
• Mere fokus på virksomheders 

samfundsnytte og etiske optræden

Men hvad betyder alt dette for din
virksomhed?

Hvilke muligheder giver det din 
virksomhed?

Hvilke krav stiller det til 
virksomheder? 

Fx: Fra skalérbar forudsigelighed til 
skalérbar læring og agilitet !
Modstandskraft og effektivitet på 
samme tid

*Fra bl.a. Boston Consulting Group  



Byg scenarier
• Søg data og informationer 
• Spørg dine kunder – inviter dine kunder til dialog om fremtiden og om hvordan 

du kan skabe værdi for dem! 
• Spørg din brancheorganisation
• Spørg Erhvervscentret
• Spørg eksperter
• Brug rådgivere 

• Vælg evt. 2 scenarier, som er lidt i ”hver sin ende” – arbejd dem igennem 
sammen med dit lederteam og så ender I formentlig med et scenarie, som I 
tror mest på. 



Principper og metoder

SCENARIER 

SIKRING AF 
DATAGRUNDLAG

SPARRING 

Opstil flere scenarier, baseret på 
en gennemgang af elementerne 
i din forretning og din 
værdikæde og forsyningskæde

Få kvalificeret sparring. Brug bestyrelse, 
advisory board, lederteam og / eller 
eksterne sparringspartnere og rådgivere, 
der kan se situationen udefra. Sørg for, at 
der er god facilitering af processen, så I 
når resultater  og konklusioner, ikke kun 
diskussioner. 

Sørg for at skaffe relevante data om 
udviklingen og situationen, hvis det 
er muligt. Fx interne 
virksomhedsdata, branche-data eller 
data fra medierne, der kan 
understøtte beslutninger og 
supplere mavefornemmelser 

+
+

+

Scenariebygning



Poll: 
Hvormange 
kender denne 
model I 
forvejen? 
Business Model 
Canvas



Klassisk Business Model Canvas

Hvem er dine 
nøglepartnere? 
Leverandører, 
samarbejds-partnere
etc. 
Hvordan indgår de i 
leverancen? Hvilke 
rolle spiller de? Hvor 
vigtige er de?

Hvem er din kunde? 
Hvilket 
kundesegment vil du 
satse på?  
Hvilke behov har de? 
Hvilke problemer har 
de? Hvilke fordele 
søger de? 

Hvor stærk er din 
relation til kunden?
Hvem har 
relationerne? 

Hvordan er din 
leverancemodel? 
Hvordan ser din 
kundes customer
journey ud?  

Hvad er dit produkt / 
din serviceydelse? 
Hvilket behov 
opfylder din løsning 
for kunden? 
Hvilket problem 
løser du for kunden? 
Hvilken værdi leverer 
du til kunden?

Hvilke ressourcer er 
afgørende for din 
leverance? Produkt 
Systemer, maskiner, 
medarbejdere..?

Hvilke aktiviteter er 
vigtige, for at 
virksomheden kan 
levere værdi til 
kunden? 

Hvad er de vigtigste omkostningsdrivere, 
der er forbundet med at levere værdi til 
kunden ..?

Hvordan er betalingsmodellen og hvor god 
en forretning er det at levere til kunden ..? 



Forretningsmodeller 
i Netværk

Forskningsprojekt på Syddansk 
Universitetscenter, Institut for 
Entreprenørskab og Relationsledelse 

15 SMV-virksomheder deltog (i alt 50) 

Fokus på forretningsmodeller, udvikling af 
værdiskabelsen i forhold til kunder, brug af 
designmetoder i forretningsudvikling

2 ekstra elementer i 
Business Model Canvas

Ledelsens mål og 
ambitioner
Branche- og 
stiafhængighed 
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Bestillingssystem 
kræver CMS 
ændringer? 

Ny on-line
partner 

Fremtid:
Slut med 
kørende 
sælgere? 

1) Overlevelse
2) Redefinere 
forretnings-

modellen 

Vi kan nå langt 
flere – men hvem 
er konkurrent og 
hvem er kunde?

De ser os som 
dem, der 

kommer og 
”rydder op på 

hylden”

Abonnements-
model –

hvordan?

Det skal være 
NEMT for 

kunderne at 
handle

Har vi de rigtige 
kompetencer til 

det? 

Alt er digitalt–
men hvad 

med 
relationen?

Flere  små 
ordrer – ny  

kontrakt om 
lager/ 

distribution? 

Agilitet –
hvordan holder 

vi os klar? Til 
hvilke scenarier

Strategisk 
advisory board

Leverandør til HORECA
Indledende 
kortlægning



Det centrale 
element i BMC er 
værdiskabelsen. 
Ingen værdi til 
kunden? Ingen valid 
forretning i 
fremtiden



Kilde og copyright:  Strategyzer 
A/S

• Se først på højre side: Tag udgangspunkt i 
kunden

• Hvilke opgaver har kunden behov for at få 
løst? Hvilke problemer? 

• Hvilke fordele søger kunden efter i 
løsninger og produkter?

• Hvilke hovedpiner har kunden? 

• Derefter kigger man på venstre side: Er 
vores produkter og services relevante for 
kunden? – hvilke hovedpine-piller kan vi 
tilbyde kunden – hvilke fordele? 

• Til sidst matches de to sider – hvilket 
værditilbud har vi til kunden?



Nye løsninger, der bliver til ud fra kundebehov

Værdi? 
Skal miljøvenligt løse et stort 
mobilitetsbehov i byerne for kunder, 
der foretager regelmæssige ture 
over korte afstande. Fx ældre, dem 
der lige har fået kørekort og 
forretningsfolk. Kræver min. plads og 
passer til 1 max. 2 prs. Alternativ til 
at stå tæt i offentlige 
transportmidler.

Toyota BEV - Ubegrænsede og 
miljøvenlige transportmuligheder i byer 
og bjergområder i Japan. 
Patruljeringsbehov. Genbrug af batterier. 
Ny forretningsmodel m. leasing. 



The Corona Canvas

Business Model Canvas

Kilde: Mogalle, M. & Kluth, A., tilpasset fra Osterwalder m.fl. (Frit oversat fra engelsk)

Hvem er dine 
nøglepartnere? 
Leverandører, 
samarbejds-
partnere etc. 
Hvordan indgår de 
i leverancen? 
Hvilke rolle spiller 
de? Hvor vigtige 
er de?

Hvem er din 
kunde? 
Hvilket 
kundesegment vil 
du satse på?  
Hvilke behov har 
de? Hvilke 
problemer har 
de? Hvilke fordele 
søger de? 

Hvor stærk er din 
relation til 
kunden?
Hvem har 
relationerne? 

Hvordan er din 
leverancemodel? 
Hvordan ser din 
kundes customer
journey ud?  

Hvad er dit 
produkt / din 
serviceydelse? 
Hvilket behov 
opfylder din 
løsning for 
kunden? 
Hvilket problem 
løser du for 
kunden? 
Hvilken værdi 
leverer du til 
kunden?

Hvilke ressourcer er 
afgørende for din 
leverance? Produkt 
Systemer, maskiner, 
medarbejdere..?

Hvilke aktiviteter er 
vigtige, for at 
virksomheden kan 
levere værdi til 
kunden? 

Hvad er de vigtigste 
omkostningsdrivere, der er 
forbundet med at levere værdi til 
kunden ..?

Hvordan er betalingsmodellen og hvor 
god en forretning er det at levere til 
kunden ..? 

Hvordan bliver dine 
nuværende kunder påvirket af 
Corona? 

Har deres behov ændret sig?
Hvordan kan du tilpasse dig 
deres nye behov?

Kan du udvide eller tilpasse dit 
kundesegment? 

Hvordan kan du gøre det 
NEMT for (nye) kunder at 
handle med dig? 

Hvordan bliver relationen 
påvirket? Hvilke salgs-/ 
kommunikationsværk-
tøjer kan bruges? Hvordan 
(re)præsenterer I for 
kunden i krisen? 

Er distributionskanalerne 
truet i fremtiden?

Kan du sælge dine 
produkter på ”remote” ? 

Hvordan kan I tilpasse 
jeres salg og distribution? 

Har du stadig et 
produkt / en ydelse, 
der passer til 
kundens behov? 
Hvordan kan du 
tilpasse din 
leverance til deres 
nye behov?

Skal du ændre på dit 
værditilbud / dit 
produkt? 

Er der eksisterende ordrer, som er i farezonen? 

Kræver konkurrencesituationen tilpasning af priser?

Skal prisstrategien ændret? Bør den blive ændret? Vil kunderne betale det samme 
som før? Kan I skabe endnu mere værdi og dermed få bedre priser? 

Kan du skifte betalingsmodel, til en mere fleksibel model? 

Spørg ”Hvad bliver vigtigt fremover”? Skær i det, som ikke bliver vigtigt. 
Hvad har jeg behov for, for at kunne levere den nye Value Proposition? 
Udfør en finansiel stresstest og lav ”What-if” scenarier
Hvordan kan du overleve krisen i 18-24 måneder? 
Er det muligt at nå mindst min nulpunktsomsætning med eksisterende ressourcer? 
Hvilke projekter bør have lav prioritet?
Hvilken hjælp kan jeg få fra kolleger, myndigheder, MEC?  

Hvilke aktiviteter bliver 
påvirket, for at kunne 
opfylde nye kundebehov? 
Hvordan kan I tilpasse jer? 
Hvor meget tid har I behov 
for, for at kunne tilpasse 
aktiviteten?

Hvilke nøgleressourcer er 
der behov for internt? 
(maskiner, kapital, 
mennesker, viden)
Hvis du skulle starte op i 
dag – hvilke ressourcer 
ville du bruge? 

Hvordan bliver vores 
stakeholders og partnere 
påvirket? 
Fx leverandører? 
Kan du finde alternativer? 
Findes der nye strategiske 
partnere at teame op 
med?
Skal du skære i eller 
udvide din supply chain?
Skal samarbejdsmodellen 
ændres?

https://youtu.be/QoAOzMTLP5s


Smagsprøverne
bliver
sendt/bragt
hjem til dig !



• Fra billetsystmer og 
standere 

• Til håndsprit - standere Fra billetsystemer 
og info-standere –
til standere, der 
doserer håndsprit 
præcist og uden 
berøring, dvs. via
følere.



Vil du vide mere?
Søg på Business Model 

Canvas &  Value 
Proposition på Google 

eller Youtube
Lån eller køb bøgerne

på Saxo 



Hvem er vi? 

Se denne lille film, som 
fortæller lidt om hvem 
vi er og hvorfor vi 
hedder KAR+CO



Ledelses- og HR-
værktøjer:

Workshops

Test

Certificering

Facilitatortræning



Har du spørgsmål eller noget du vil drøfte?

• Jeg hjælper gerne

• Kontakdata: 

• Betina Bay Frandsen, Partner
• Tlf. 25 46 64 41
• Mail bbf@kar.co.com

http://kar.co.com

