
Bæredygtig Bundlinje 2.0
Sådan får du din virksomhed igennem Covid-19



Program

• Hvad der kendetegner de 9% af virksomheder som klarer sig ekstraordinært godt i recessionstider, og

• hvordan du kan omsætte læringen til din virksomhed,

• igennem 7 simple trin der får dig fra problem til ide til handling,

• samt 2 visuelle redskaber du kan arbejde videre med efter webinaret.



Hvem er du?

• Leder eller udviklingsansvarlig i en mellemstor virksomhed

• Virksomhedsejer aka selvstændig 1-mands hær

• Arbejder med bæredygtig omstilling i privat eller offentlig regi

• Har brug for værktøjer til at navigerer i kaos



Hvem er jeg?

• Anders Graabæk

• ”Making Better Entrepreneurs”

• Lean Startup Ekspert og innovationskonsulent

• Cand. mag. Mus

• Tvillingefar

2011: 4 x Startups

2011-2014: Center for Bydesign
• Udviklingskonsulent

2014-2015: ArchiMed
• Drifts- og udviklingschef

2016-2019: Musicon
• Selvstarter + Vækstfabrik

2019 -> Validate Consult

Foto: Per Arnesen, DR
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Opskrift
1. Opdatér din økonomi og dit likviditetsbudget

2. Lav en liste over dine udgifter

3. Analyse
1. Kunder,
2. Samarbejdspartnere, leverandører, etc
3. SWOT
4. Fremtidsscenarier/-hypotese

4. Idévinkel

5. Beslut og eksekver

Defensiv
Offensiv



3 præmisser
• Vi er blevet kollektivt disrupted

• Din forretningsmodel som du kender den er død

• Vi er i recession – den bliver stor.

Maren Uthaug



Verden bliver ikke den samme

3 faser:

• Nedlukning

• Overgang

• Ny normal



Virksomhedsledelse i Recession

Definition: To kvartaler med negativ vækst

Prognose: Værre end finanskrisen

Forskning: Studie af recessioner fra 1980, 1990, and 2000

• 17% af de 4,700 studerede virksomhed klarede sig dårligt.

• 9% klarer sig ekstraordinært godt. De udkonkurrerede deres 
konkurrenter med mindst 10% vækst i salg og profit.

Læring fra de 9%:

• Skar ikke for dybt – alt. til fyringer

• Decentralisering

• Afbureaukratisering

• Invester i teknologi/fremtiden

Bonusinfo: Største fortrydelse fra 2008 var for sent i gang 
med udvikling.

https://hbr.org/2019/05/how-to-survive-a-recession-and-thrive-afterward

https://hbr.org/2019/05/how-to-survive-a-recession-and-thrive-afterward


Hvad er din tidshorisont?

Overvej:

• Nedlukning

• Covid-19

• Recession

Photo by Eric Rothermel on Unsplash

https://unsplash.com/@erothermel?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/calender?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


2 værktøjer til analyse og eksekvering

Business model Canvas (BMC) Business model Environment Canvas (BME)



BME





SWOT - analyse

Styrker og Svagheder Trusler og muligheder

Hvad er din virksomheds styrker?
Hvad er din virksomheds svagheder?

Hvad er din virksomheds største trussel?
Hvor ligger din bedste mulighed?



Lav 3-5 fremtidsscenarier

THE IMPACT OF THE CORONA CRISIS ON YOUR BUSINESS MODEL
Thomas Ritter & Carsten Lund Pedersen
https://bit.ly/2AivddK



Fremtidsscenarie eks.

2 måneder 18 måneder



Hvor stor er din innovationsudfordring?



Lad os få en ide

Tourguide

Udf: Usikkert hvornår rejsende kommer igen?

Start med et par spørgsmål…

• Har mine kunder stadig behovet?

• Ændre produkt/kundesegment

• Gad vide om…

Tommelfingerregel: Jo dummere ideen virker, jo større potentialer har den



Evaluer ideer



Tænk ud af boksen branchen

Foto: Henning Bagger © Scanpix)

© NRK

1,2 millioner nordmænd så syv timers tog-tvAGF går verden rundt med virtuel 
tribune med fans

Kirkegængere på Fillipinerne til 
påskegudtjeneste



Valider



pointen

• Der findes en systematisk proces til at udvikle nye forretningsmuligheder

• Du kan opnå resultater hurtigere end forventet

• Start med dine kunder



Workshopforløb

Tilmeld dig:

Onsdag d. 3. juni, tirsdag d. 9. Juni, onsdag d. 17. juni

Analyse
• Omverdensanalyse
• Forretningsmodel
• Tidsperspektiv
• Innovationsmodel

Ideudvikling
• SWOT-analyse
• Forretningsmodel innovation
• Ideation

Fra ide til handling
• Identificer barrierer
• Teknikker til hurtig forretningsudvikling
• Kundeudvikling



Spørgsmål…



Linkedin

• https://www.linkedin.com/in/anders-graab%C3%A6k-112a2025/

https://www.linkedin.com/in/anders-graab%C3%A6k-112a2025/


Link til Ansøgning kommer i chat


