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Læring med Covid-19 krisen (AU)

”Klare indikationer om, at virksomheder, der har valgt 
en mere ‘konservativ’ tilgang til nedlukningen, oplever 
et fald i performance sammenlignet med de 
virksomheder, som har valgt en mere opportunistisk 
tilgang.” (Lars Frederiksen, AU).

Vindervirksomheder investerer sig ud af Covid-19-
problemer (Innovation Benchmark)





Modstandsdygtig.dk
Projekt finansieret af Industriens Fond



At ruste traditionelle danske SMV’er med internationale aktiviteter til nye kriser ved 
at øge virksomhedernes agilitet og robusthed.

Projektet skaber en guide til at udarbejde en handlingsplan for, hvordan danske 
virksomheder i og omkring fremstillingsindustrien bliver i stand til kontinuerligt:

- At tænke i alternativer til den nuværende operationsform

- At udvikle nye processer og rutiner for at kunne foregribe og handle på kendte og uventede risici 
samt identificere nye forretningsmuligheder.

(Industriens Fonds temaindkaldelse; robusthed mod usikkerhed)
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Projektets formål og målgruppe
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Projektpartnere

Teknologisk Institut (PL)

FORCE Technology

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Alexandra Instituttet 

Dansk Standard 

Aarhus Universitet – Institut for 
Forretningsudvikling og Teknologi 

EDHEC Business School, France – Professor 
Rene Rohrbeck

Rekrutterings- og videnspredningspartnere

Dansk Erhvervsfremme - DEF

Erhvervshusene i samspil med Innovation 
Officers fra Innovationsfonden (hos 
Erhvervshusene)

Dansk Erhverv

Dansk Industri

Forening af statsautoriserede revisorer (FSR)

Forsikring og Pension

Asnet
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Et bredt partnerskab
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Hvad kan I forvente af et 
Modstandsdygtig.dk forløb?
• Opbygning af virksomhedernes evne til at identificere risici og 

tænke i alternative forretningsmuligheder når (og før) krisen 
rammer.

• Virksomhederne får en hands-on med en metode, der gør dem
i stand til løbende både at sikrefundamentet (jeres 
eksisterende kerneaktiviteter) og udvikle/forbedre deres 
forretningsmodel.

• Udvikling og ibrugtagning af procedurer og rutiner, der gør 
dem i stand til proaktivt at imødegå kommende kriser.

• Praktisk erfaring med:



1 ”Jeg sidder også i nogle netværk for ejerledere, 
og er overrasket over deres modstand over at 
blive udfordret ift udefrakommende faktorer, 

der kan være skæbnesvangre for deres 
virksomhed. En indsats omkring Resiliens er helt 

sikkert en god ide, men det skal være meget 
synligt for SMV’erne, hvad de får ud af det ”

(Carsten Filsø, Baron-Mixer A/S)

”Det er ikke nok, at hive en resiliens 
template op ad skuffen en gang om 
året. Der skal skabes en kultur, hvor 

dette kommer på dagsorden, som en 
naturlig del af ledelsens opgave.” 

(Thomas Ellegaard, Sund & Bælt A/S)

Interessetilkendegivelse

Indsigter fra New Normal forløb

Jorgensen Engineering havde investeret i 
AR og teknologi for at køre 

fjernmonitorere deres anlæg –
frontrunner kunder fik tilbudt dette, da 

rejseforbuddet kom, var de klar til at 
fjernmonitorere alle anlæg- og fik meget 

stor kredit ud af det.
(Mick Kabel, Jorgensen Engineering A/S)

modstandsdygtig.dk

Vi leverer digitale løsninger til 
overvågning af skadedyrsfælder, god 
vækst under Covid 19, men svigtende 

leverancer af microchips”
(Morten Dahl Iversen, Green Trap 

Online)

1 Baron er ejet af en kapitalfond med en effektiv 
bestyrelse, der allerede inden COVID-19 stillede 

spørgsmålet: ”Hvor er de svageste led i jeres værdikæde”. 
Det medførte at vi besluttede os for dual sourcing for de 

mest kritiske komponenter og dermed var vi 
velforberedte, da COVID-19 lukkede for den ene af vore 

leverandører”

1 Tilsvarende har Baron forberedt sig på Brexit og 
bygget betydelige reservedelslagre op hos Barons 

selskab i UK- ”havde vi ikke gjort det ville vi have været i 
kæmpe problemer overfor vores slutkunder, nu har vi 

en konkurrencefordel overfor vore konkurrenter”



Cases
Erfaringer fra genstart.nu - New Normal projektet 

”Projektet medførte, at vi besluttede 
os for at udbygge vores 
forsyningskæde med alternative 
leverandører for de mest kritiske 
komponenter, og dermed var vi 
velforberedte, da COVID-19 lukkede 
for den ene af vore leverandører 
Tilsvarende havde vi også forberedt os 
grundigt i UK, da Brexit blev en 
realitet”

Carsten Filsø, Direktør, Baron-Mixer 
A/S.



New Normal-forløbet har fået os til at eksekvere på etableringen og 

lanceringen af vores serviceforretning, som giver os endnu et ben at stå 

på, så vi i fremtiden er mindre sårbare over for pludselige og uforudsete 

ændringer som Covid-19 krisen.  

Lars Michael Bang, Business Manager hos Schur Technology

”



”Konkurrencen på markedet har i lange perioder, gjort det svært at hæve priserne på vores produkter, samtidig er 

omkostninger til råvarer, lønninger og øvrige produktionsomkostninger steget, hvilket skaber en uholdbar situation.

Modularisering, procesoptimering og øget brug af robotter har reduceret produktionsomkostningerne på kerneprodukter 
med mere end 10 procent. Ud over reduktion af omkostninger, giver det en langt bedre udnyttelse af vores arbejdskraft og vi 
opnår større fleksibilitet

Det gør os i bedre stand, til at imødegå fremtidens udfordringer”

Flemming Jensen CEO og medejer, BSV Krantilbehør A/S
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Virksomhedsforløb



Konkrete scenarier = konkrete løsninger



Molands ønsker for projektet

”Moland ønsker at styrke deres forretning og blive mere robuste i 

forhold til klima og bæredygtighed. Moland ser som leverandør af 

byggematerialer ind i en fremtid, hvor der i 2023 kommer nye formelle 

regler og hvor der allerede nu stilles nye krav og forventninger fra 

kunder (primært byggemarkeder og entreprenører på store projekter) 

og slutbrugere. 

Moland er med projektet interesseret i mere viden og forslag til 

konkrete handlinger, som kan styrke virksomheden i forhold til klima og 

bæredygtighed.

Bæredygtighed og klima er dog formentlig kun en blandt flere 

drivkræfter, som Moland, skal navigere forhold til. Projektet vil derfor 

starte ud med en bred afdækning af forskellige drivkræfter og deraf 

afledte muligheder og trusler. Fokus i projektet kan derfor vise sig at 

blive bredere end klima og bæredygtighed.” (tekst fra ansøgningen)
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Strategiske indsatsområder i de 4 verdener – dot voting



Identificerede trusler / muligheder Påvirkning Parathed Score

Produkter som ikke kan genanvendes 3 4 12

Råvaremangel på certificerede varer 2 2 4

Manglende enighed om standarder inden for byggeri 2 2 4

Øgede krav til bæredygtighed 3 3 9

Miljøcertifikater 3 3 9

Kvalitetsfald i råvarer 1 1 1

Take back-program 3 4 12

Hvor stor påvirkning vil hændelsen 
have på virksomheden, hvis det 
sker? 

1: Minimal indflydelse
2: Lille indflydelse
3: Stor indflydelse
4: Katastrofe

Hvor parat er virksomheden til at 
imødegå hændelsen?

1: Vi er klar
2: Med en lille indsats er vi klar
3: Kræver en fokuseret indsats 
4: Vi er ikke parate

Påvirkning og parathed – Miljømæssige risici



Mulige indsatsområder

Udvikling af take-back-modeller fx 
sammen med udvalgte partnereDialog med potentielle 

kunder og tekniske 
forudsætninger

Øget indtjening, bedre 
dækningsbidrag i nyt marked 
og kundeloyalitet

Markedsvalidering og test 
af take-back-modeller både 
teknisk og 
forretningsmæssigt

Implementering og skalering 
– sourcing, produkter, 
kunder, partnere, tidsplan 
mv.



CASE: Moland



Hvordan deltager man I et 
virksomhedsforløb?
Step 1: Kort møde eller snak over telefon med en projektleder i forhold 
til afklaringsspørgsmål vedr. målgruppekrav, projekt scope og tidsplan.

Step 2: Ansøgningsskema

• Virksomhedspræsentation (10-12 linjer)

• Projektets ide og formål (12-15 linjer)

• Forventet effekt (8-10 linjer)

• Projekt team (3-4 linjer)

Step 3: Godkendelse af ansøgning og planlægning af modstandsdygtig 
måling.

Kontaktoplysninger
Troels B. Andersen

tbea@teknologisk.dk
7220 1689

Mere info om projektet
www.modstandsdygtig.dk 

https://www.linkedin.com/company/modstandsdygtig/



Udfordring

Virksomheds-
type

Modenhed

Tildeling

Ansøgningsskema med fokus på udfordringen



Mere info på MODSTANDSDYGTIG.DK

https://modstandsdygtig.dk/


• Jan Overgaard

• Mail: JOV@DTI.DK

• Mobil: 7220 2022

• Hjemmeside:www.digital.teknologisk.dk

Spørgsmål?

Eller kontakt mig.. Vi har fortsat pladser tilbage...

http://www.digital.teknologisk.dk/

