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Introduktion  

Den nuværende pandemi har eksponeret mange skrøbeligheder i vores samfund og forsyningskæder. Der er på 
mange måder blevet vendt op og ned på ting, som vi indtil for ganske nylig tog for givet, såsom at varen var på 
hylden i supermarkedet, at medarbejdere kunne møde ind på arbejde, at vi kunne pleje vores ældre, og at de fleste 
ting i virkeligheden bare virkede, uden at vi tænkte nærmere over de bagvedliggende processer. Krisen har i den 
sammenhæng lært os, hvor lidt der skal til for at destabilisere situationen. Men vi har også lært en masse om, 
hvordan man skal begå sig, hvis man skal igennem kriser uden for meget tab og måske endda komme styrket ud 
på den anden side. Det er netop disse læringer, som vi er interesserede i at give en bedre forståelse af i dette 
white paper, sådan at nutidens erfaringer kan bidrage til at gøre os stærkere i fremtiden.  

White paperet tager udgangspunkt i research og interviews med en række eksperter og virksomheder, der har 
oplevet krisen på tætteste hold. Blandt virksomhederne er der foretaget interviews med tre danske 
transportvirksomheder – DB Schenker Denmark, Danske Fragtmænd, og H. P. Therkelsen – for at forstå 
fællestræk for de virksomheder, som har klaret sig bedre end andre under krisen. Som transportvirksomheder har 
disse virksomheder været nødsaget til at se muligheder frem for begrænsninger for at sikre, at forsyningskæderne 
ikke gik i stå, hvilket giver et godt udgangspunkt for at belyse de karakteristika, som skal til for at få tingene til at 
lykkes i krisetider. Herudover har vi interviewet en række eksperter fra PA Consulting, som har hjulpet 
virksomheder med at skabe robusthed i den nuværende krise samt tidligere kriser og på den måde har kunnet give 
nogle udefrakommende betragtninger.  

Vi har valgt at undersøge problemet, mens det stadig står på, for at sikre, at vigtig viden ikke går tabt, når verden 
på et tidspunkt finder sin nye normal. Ved at udforske dugfriske erfaringer forsøger vi at belyse, hvad der virker i 
krisetider for dermed at kunne give anbefalinger til, hvad der skal til for at styrke robusthed og adræthed hos 
virksomheder i fremtiden.  

De to kapitler i rapporten er konstrueret ud fra to hovedspørgsmål:  

• Hvilke karakteristika gør sig gældende for de virksomheder, der er kommet styrket gennem krisen? 

• Hvilke færdigheder skal man som virksomhed have fokus på at opbygge for at blive robust i mødet 
med fremtidige kriser? 

Fundene i analysen har ført til konstruktionen af nedenstående rammeværk, som indeholder de karakteristika og 
færdigheder, som har vist sig vigtigst for at kunne udstå de næste kriser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inden vi slipper dig løs i rapportens indhold, vil vi gerne efterlade dig med et par refleksioner:  

• Hvordan reagerede du, da landet blev lukket ned? Var din øjeblikkelige reaktion at tænke i problemer eller 
løsninger?  

• Hvor tæt har du under pandemien været på dine kunder og medarbejdere, og har det givet anledning til at 
gribe de muligheder, der har måttet vise sig?  

• Hvornår har du sidst talt om partnerskaber med transportselskaber? Med andre ord: Har du leverandører 
eller samarbejdspartnere på transportområdet?  

Vi håber, at rapporten kan være til inspiration og ønsker god læselyst.  
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1 Karakteristika  
fra virksomheder, der er kommet styrket gennem krisen  

Dette afsnit udfolder de karakteristika, der har vist sig gennemgående på tværs af mange af de virksomheder, der 
er kommet styrket gennem krisen. I afsnittet gennemgår vi tre karakteristika: Omstillingsparathed, agilitet og 
iværksætterånd. Omstillingsparathed skal i den sammenhæng ses som et tværgående karakteristika, der 
muliggøres dels af agilitet og dels af iværksætterånd, som illustreret ved nedenstående figur. 

 

 

 

1.1 Omstillingsparathed  

Omstillingsparathed henviser til evnen og villigheden til hurtigt at kunne tilpasse sig forandringer og etablere nye 
arbejdsgange. Det er i denne kombination af evne og vilje, at både agilitet og iværksætterånd spiller ind i den 
forstand, at evnen til at kunne omstille sig er afhængig af organisatorisk agilitet, mens viljen til at kunne omstille sig 
i høj grad er afhængig af, at medarbejdere og ledelse besidder elementer af iværksætterånd og dermed er positivt 
indstillet over for forandringer. Vi vil i dette afsnit beskrive omstillingsparathed som en samlet betegnelse og 
derefter dykke ned i henholdsvis agilitet og iværksætterånd.  

Omstillingsparate virksomheder er generelt kendetegnet ved at være fleksible og fortrolige med forandringer som 

en integreret del af deres måde at drive forretning på. Dette gør dem konstruktive og mulighedsafsøgende i mødet 
med forandringer både i og uden for krisetider.  

Evnen til at omstille sig som organisation er et produkt af den kultur, der definerer organisationen, samt de 
strukturer og processer, der danner rammerne om organisationen. Organisationens ledelse og medarbejdere 
spiller i den sammenhæng en vigtig rolle i opbygningen af en omstillingsparat kultur, der fremmer en åben og 
konstruktiv tilgang til forandringer. Samtidig er det afgørende, at de organisatoriske strukturer og rammer 
understøtter, at organisationen hurtigt kan implementere nye tiltag og omstille sig i mødet med forandringer. 
Komplekse organisatoriske strukturer med mange ledelseslag bidrager i den sammenhæng negativt til 
organisationens samlede omstillingsparathed. I stedet er det afgørende, at arbejdsgangene og 
beslutningsprocesserne er simple og rammesættende for at virksomheden hurtigt kan reorganisere sig og 
imødekomme forandringer. I krisetider er evnen til hurtigt at kunne etablere simple arbejdsgange og improvisere 
baseret på stærk faglighed og ekspertise blandt medarbejderne således en vigtig faktor for, at organisationen 
hurtigt kan omstille sig og komme succesfuldt gennem krisen.  
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Evnen til at improvisere hænger meget tæt sammen med en generel åbenhed for at tænke ”ud af boksen” og være 
villig til at løbe risici ved at prøve noget nyt. PA’s ekspertgruppe peger i den sammenhæng på, at virksomheder, 
der er i stand til at fremme kreativitet og skabe en form for innovativ mentalitet internt i organisationen, er bedre til 
at omstille sig under kriser, fordi det falder ledelsen og medarbejderne naturligt at se nye muligheder i 
udfordringerne. I forlængelse heraf fremhæver PA’s ekspertgruppe samtidig, at diversitet på tværs af 
organisationen og særligt i ledelsen spiller en afgørende rolle for at skabe en innovativ og kreativ kultur og dermed 
undslippe konsensussøgende gruppetænkning. Diversitet og inklusion på tværs af fagligheder, alder og køn er på 
den måde faciliterende og understøttende for en kreativ og mulighedsafsøgende kultur.  

Hos Danske Fragtmænd har man meget konkret oplevet at skulle være omstillingsparate og omsætte den nye 
situation under COVID-19 til muligheder og nye forretningsmodeller, der i sidste ende bidrog til at undgå store 
fyringer. Da Danmark lukkede ned i marts 2020, lukkede store dele af Danske Fragtmænds industrielle kunder 
også ned, hvilket satte deres B2B-forretning under pres. De måtte derfor hurtigt omstille sig til at kunne understøtte 
det voksende B2C-marked, som steg i takt med, at danskerne var tvunget til at handle hjemme fra stuerne og 
skulle have deres varer leveret i hele Danmark. Fokus på løsninger og muligheder, der kunne understøtte 
kundernes nye behov, var således afgørende for deres succes under krisen.  

Opsummeret er omstillingsparathed ofte defineret af: 

• Viljen til at eksperimentere 

• Fleksible systemer og strukturer 

• Medarbejdere, der trives med omskiftelighed. 

 

  

Case story  

Fra god gin med myrer og enebær til håndsprit i en fart 

I krisens begyndelse øjnede destilleriet Sams Island fra Samsø muligheder. Sams 
Island lever primært af rundvisninger i forårs- og sommersæsonen, men med det på 
hold kunne de hjælpe med at lave etanol, der er hovedingrediensen i håndsprit. Så 

skulle der bare glycerin og plasticflasker til, og så var produktet klart.  

Grundet høje emballageomkostninger blev salget af håndsprit aldrig særlig 
profitabelt, men indbragte Sams Island nok til at holde skindet på næsen. 

Efterhånden som de normale forsyningskæder er kommet op i gear, har Sams Island 
igen nedlagt håndspritproduktionen og er gået tilbage til gin, rom, vodka, snaps og 

likør. Nu mange erfaringer og kunder rigere. 

 

Der var en fremvisning, der af gode grunde ikke dukkede op, 
så jeg sad og kedede mig lidt. Så jeg tegnede en etiket, hvor der  
stod ‘håndsprit – nu med enebærduft’ og lagde den på Facebook.  
Fem minutter senere ringede Ekstra Bladet, og så var vi i gang. 

- Mads Nielsen, Founder og CEO, Sams Island 

 

Kilde: PA-interview  

“ 

“ 
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1.2 Agilitet  

Agilitet beskriver virksomheders evne til at nedbryde ikke-værdiskabende barrierer i organisationen og organisere 
og fokusere arbejdet mod det, som kunderne har brug for – uden unødig brug af ressourcer og kontrol. Agilitet er 
således afhængig af, at de organisatoriske strukturer understøtter forandring og ikke er præget af tunge og 
bureaukratiske beslutningsprocesser. Dette gør sig særligt gældende i krisetider, hvor hastighed ofte tæller mere 
end præcision eller forsigtighed, og man dermed med rette kan tilsidesætte nogle af de kontrolmekanismer, der 
eksempelvis holder styr på alle aktiviteter på den strategiske plan eller måler mod nøgletal. For at skabe hurtige 
resultater kræver det derudover, at der ikke er kamp om territorier eller magt i organisationen. De organisatoriske 
skillelinjer er i dagligdagen med til at fastholde roller og ansvar, men er også kilde til splid og forsinkelser. Noget, 
som ikke er kompatibelt med at klare sig godt i kriser.  

Denne måde at arbejde på er naturligt forekommende i krisesituationer, hvis ledelsen evner at give medarbejderne 
lov til at improvisere løsninger på tværs af organisatoriske skel og se bort fra traditionelle godkendelsesprocesser. 
Denne ’tagen ejerskab’ af kundernes problemer og udnyttelse af nye muligheder kræver, at organisationen er 
tillidsbaseret og i tæt kontakt med kunderne. Når krisen er forbi, hører man ofte medarbejdere sige ’bare vi altid 
kunne arbejde sådan’ og ledere sige ’vi må tage nogle af disse rutiner med os i de videre forløb’.  

Vi har i vores research fundet talrige eksempler på mindre virksomheder, hvor ledelsen har haft modet og tilliden til 
at lade de medarbejdere, der er tættest på kunderne, arbejde med nye løsninger og finde nye veje på tværs af 
organisationen.  

PA’s ekspertgruppe har ligeledes alle peget på agilitet og fleksibilitet, som nøglekarakteristika ved virksomheder, 
der klarer sig bedre end normen i krisetider. Dette gælder bl.a. også muligheden for at kunne skalere op og ned i 
diverse dele af forretningen i forbindelse med op- og nedgang i aktivitet og efterspørgsel. Dette kan ofte være en 
kompleksitet i transportbranchen, som traditionelt set er kendetegnet ved at være forholdsvis ’asset heavy’. Derfor 
bør man i transportbranchen overveje, hvordan man kan arbejde med at blive mere agil i sin opsætning – hvad end 
det er gennem partnerskaber, outsourcing, cloud-løsninger mv. Virksomheder, som adopterer agile arbejdsgange, 
har langt større sandsynlighed for at opbygge robusthed og øge evnen til at agere hurtigt på omskiftelige krav i en 
uvis tid.  

DB Schenker Denmark, Danske Fragtmænd og H. P. Therkelsen peger alle på agilitet som en nøglekarakteristika 
for at klare sig igennem krisen – og kriser i det hele taget. H. P. Therkelsen pointerer, at branchen er agil af natur, 
fordi man som logistikvirksomhed hurtigt skal kunne omdanne sine logistikplaner og -opgaver, når der dagligt 
opstår ændringer. Denne agilitet havde DB Schenker Denmark også fordel af, da landet lukkede ned, og man 
brugte sin agilitet til at forsøge sig med nye løsninger og måder at gøre tingene på.  

Opsummeret er agilitet ofte defineret af: 

• Ikke-bureaukratiske processer og arbejdsgange  

• Lav power-distance  

• Fleksibilitet om måden, hvorpå man når slutresultatet.  
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1.3 Iværksætterånd  

Iværksætterånd er en mentalitet og kultur, der er kendetegnet ved villighed til at tage risici og søge forandring frem 
for at vente på, at udefrakommende forandringer tvinger en til at tænke nyt og tage risici. Der stilles således høje 
krav til den enkelte medarbejders evne til at forholde sig kritisk til status quo og tage ejerskab i udviklingen og 
implementeringen af nye tiltag i organisationen.  

Organisationer med en stærk iværksætterånd har typisk et relativt fladt hierarki og er meget lidt bureaukratiske i 
deres tilgang til beslutningsprocesser. Der er dermed fokus på at delegere ansvar og ejerskab fra ledelsen til den 
enkelte medarbejder. Dette giver medarbejderne stor frihed til at udvikle og drive projekter internt i organisationen, 
hvilket i mange tilfælde skaber passionerede medarbejdere, der fokuserer deres energi i de dele af forretningen, 
som de brænder for at udvikle. I praksis kræver det dog ofte mere end blot at uddelegere ansvar og hylde 
idegenerering, før der opstår en reel iværksætterånd i organisationen. Et centralt værktøj i den sammenhæng er at 
sikre de rette incitaments- og bonusstrukturer, der belønner medarbejdere, både når de tager risici, der fører til 
succes, og også når de fører til fejl. Uden anerkendelsen af værdien i at fejle vil virksomheden ikke kunne 
opretholde den nysgerrighed og det gåpåmod, der karakteriserer iværksætterånden.  

I kriseperioder er der et stort behov for iværksætterånd for hurtigt at kunne tilpasse sig den nye virkelighed. PA’s 
ekspertgruppe peger i den forbindelse på, at netop evnen til at afsøge muligheder og være villig til at tage risici i 
mødet med forandringer stiller organisationer med en stærk iværksætterånd bedre i krisetider, fordi de i højere grad 
er i stand til at se muligheder frem for begrænsninger i den nye virkelighed.  

DB Schenker Denmark har i denne sammenhæng arbejdet ud fra mottoet ”Push limit”, hvilket helt konkret betyder, 
at man får ting til at ske ved at skubbe til de nuværende grænser for organisationen og forretningen. Dette har 
bidraget til stolthed blandt medarbejderne i forhold til deres egen rolle i virksomheden, særligt når de har oplevet de 
positive effekter af netop denne tilgang.  

Opsummeret er iværksætterånd ofte defineret af: 

• Evnen til at se muligheder frem for begrænsninger 

• Kreativitet 

• Ejerskabsfølelse blandt medarbejderne. 

 

Case story  

Bringer kunderne ind i butikken via livestreaming  

Den anden coronanedlukning tvang tøjbutikken Vanilia i Viborg til finde nye veje for at 
holde forbindelsen med kunderne og sikre overlevelse. Vanilia begyndte at sende live 

på Facebook fra deres butik, brugte sig selv som modeller og engagerede på den 
måde kunderne, der ellers ikke ville kunne komme i butikken.  

Tiltaget lykkedes over al forventning, og indehaveren arbejdede til tider 70 timer om 
ugen for at følge med. Indehaver Helle Bach planlægger at fastholde de nye digitale 

initiativer som supplement til den fysiske butik.   

 

Når vi sender, får vi kommentarer over chatten, og vi bliver  
tit spurgt, om ikke vi kan prøve et stykke tøj igen. Så  
sommetider hopper vi i det samme tøj fem gange. 

- Helle Bach, butiksindehaver, Vanilia 

 

“ 

Kilde: Viborg Folkeblad 

“ 
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2 Færdigheder 
som er vigtige for at opbygge robusthed  

I dette afsnit ser vi i på, hvilke færdigheder man som virksomhed skal have fokus på at opbygge for at blive robust i 
mødet med fremtidige kriser. Færdigheder adskiller sig fra karakteristika i den forstand, at færdigheder er noget, 
der opbygges i organisationen og derigennem er med til at muliggøre visse karakteristika. På den måde søger vi 
med dette afsnit at dykke ned i nogle af de underliggende færdigheder, der muliggør, at man bliver henholdsvis 
omstillingsparat, agil og får iværksætterånd og dermed kan opbygge robusthed frem mod mødet med den næste 
krise. I afsnittet vil vi have fokus på fem færdigheder: Ledelse, digitalisering, scenarietænkning, partnerskaber og 
data.  

 

 

 

2.1 Ledelse  

Ledelse behandles ofte som et abstrakt begreb. Koncepter som ‘servant leadership’ og ‘empowerment’ er sidste 
skud på stammen i en lang række af management buzzwords, som har gjort begrebet ledelse uhåndgribeligt. Der 
er ikke tid til uhåndgribelige koncepter i krisetider, og vi har derfor i vores research afdækket nogle helt centrale 
færdigheder, som er til stede, når virksomheder lykkes i kriser.  

Hastighed er afgørende, når noget uventet sker. Her er lederens rolle at sikre, at medarbejdere, der har kontakt 
med kunderne, har frie(re) rammer til at gøre det, der er nødvendigt for driften. Lederen skal være til stede som 
støtte – men ikke for at dirigere. Til gengæld er opgaven for ledere at holde øje med det store billede og prøve at 
gøre det, der skal til for at stabilisere situationen. Hvad skal vi gøre, hvis det er endnu værre i morgen? Er der 
nogen af de ting, vi har testet på kunderne i dag, der giver grundlag for, at vi sammen bestemmer at gøre det for 
alle kunder i morgen?  

Virksomheders styringsmekanismer kan i ‘fredstid’ blive lidt en sovepude. Vi ser måske på omsætningen en gang 
om måneden og kigger på driftsforstyrrelser ugentligt. Lederen bliver i krisetider nødt til at indføre en hel anden 
kadence i koordinationen (bemærk: ikke styringen) af virksomhedens aktiviteter. Mange virksomheder opretter 
(virtuelle) war rooms og mødes til korte, men højfrekvente møder for at dele læring, information og sætte ny 
retning.  

PA’s ekspertgruppe påpeger, at nogle virksomhedsejere har svært ved at lade andre ændre på den måde, 
virksomheden arbejder. Det er afgørende, at man som leder er villig til at acceptere svaghederne i den gamle 
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model under de nuværende vilkår og komme videre med de nye løsninger og muligheder. Grundforudsætningen 
for, at lederen kan lykkes med at give frihed til frontlinjen og skifte fra styring til koordinering, er tillid. Tillid til, at 
medarbejdere vil det bedste for virksomheden og har de bedste forudsætninger for at agere i øjeblikket, og 
naturligvis tillid fra medarbejderne til ledelsen om, at vi er i samme båd.  

Herudover handler det ifølge PA’s ekspertgruppe også om at have en inspirerende leder. Det vil sige en, som kan 
indramme udfordringen, men som også kan hjælpe med at fjerne barrierer og udfordringer, hvilket peger tilbage på 
teorien omkring ’servant leadership’. At være en inspirerende leder inkluderer også evnen til at kommunikere vision 
og strategi til medarbejdere, så disse får skabt klarhed omkring retning og ’purpose’. Dette bakkes op af DB 
Schenker Denmark, Danske Fragtmænd og H. P. Therkelsen, som alle har arbejdet aktivt med kommunikation og 
’purpose’ i løbet af COVID-19-krisen. De påpeger alle, at ledelse er endnu mere vigtigt i krisetider end normalt, da 
medarbejdere skal holdes både informerede og motiverede.  

Hos DB Schenker Denmark har man effektueret den delegerende ledelsesstruktur ved at have en filosofi om, at 
spørgsmålene kommer oppefra, men løsningerne kommer nedefra. Derfor har de indrettet sig sådan, at 
beslutningstagning er rykket ud til de yderste i frontlinjen, og så må man reagere bagudrettet. Her mener man, at 
når man har en krise, så handler det om at stille en ramme til rådighed, som man kan arbejde inden for, og så 
ellers bare at have tillid til sine ansatte. Dette har bl.a. betydet, at man under COVID-19-krisen har kunnet teste 
flere forskellige ting i forskellige af forretningens afgrene. De ting, som har virket, har man så kunnet rulle ud på 
tværs af virksomheden. En af de helt store fordele ved at skubbe beslutningstagning helt ud i frontlinjen er bl.a., at 
det er frontlinjepersonalet, som er tættest på kunderne og tættest på problemet, som skal løses.  

2.2 Digitalisering  

Digitalisering dækker over virksomhedens brug af og indsigt i de teknologier, der er til rådighed, deres mulige 
anvendelser samt digitaliseringen af processer, arbejdsgange, produkter, services mv. I krisetider er det vigtigt, at 
man har sigtelinje til værktøjer, som man ikke nødvendigvis har brug for i den daglige drift. Det kunne eksempelvis 
være samarbejdsværktøjer (f.eks. Teams, Zoom, Hangout, Miro), kommunikations- og dialogplatforme (f.eks. 
Facebook, Instagram, WhatsApp), data og visualisering (f.eks. PowerBi, Tableau, Cognos), handelsplatforme og 
annoncering (f.eks. Shopify, Amazon, Google, Facebook) osv.  

Det er ikke altid muligt at have alle værktøjer på plads på forhånd, da man af gode grunde ikke kan vide, hvilken 
slags krise man kommer ud for. Vi ser dog en sammenhæng mellem virksomhedens generelle digitaliseringsniveau 
og den generelle appetit på at finde og prøve nye digitale værktøjer af. Det er forstærkende for den generelle 
teknologiforståelse i en virksomhed, at den løbende arbejder med digitaliseringsgraden og på den måde styrker 
forbindelsen til kunderne og effektiviserer driften.  

Som et særligt observationspunkt omkring digitalisering er indlæringsbarrierer. Nogle medarbejdergrupper vil på 
forhånd sige, at ’de ikke forstår sig på’ digitalisering og ny teknologi, hvilket gør det vanskeligere at være nysgerrig 
og lære nyt. Her kan virksomheder med fordel arrangere arrangementer, hvor man leger med nye ting blot for at få 
gode oplevelser med at prøve ny teknologi.  

Case story  

Hjemmearbejde holder produktiviteten oppe 

Den rådgivende ingeniørvirksomhed EnviDan var ikke i tvivl om, at de skulle følge 
myndighedernes opfordring om at lade medarbejderne arbejde hjemmefra, da den 

første nedlukning kom i marts 2020. EnviDan var dog i tvivl om, hvorvidt 
medarbejderne kunne holde faktureringsniveauet oppe og vedblive med at være 

produktive, men bekymringerne blev gjort til skamme. Medarbejderne var effektive og 
fik leveret deres projekter til tiden.  

Morten Fjerbæk, adm. dir. i EnviDan, er ikke i tvivl om, at hjemmearbejde på dette 
niveau er kommet for at blive – som supplement. De skal have fundet løsninger for 

kreativitet og for de mennesker, der ikke trives online – ting, som Morten Fjerbæk og 
EnviDan ikke har kunnet flytte over på Teams.  

 

Det var en kæmpestor aha-oplevelse. Vi fik i hvert fald hurtigt skudt  
en pil igennem den der med, at "hjemmearbejde er lidt snyd". Det  

var vildt imponerende at se, hvordan medarbejderne omstillede sig. 

- Morten Fjerbæk, CEO, EnviDan 

 

Kilde: Viborg Folkeblad 

“ 

“ 
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PA’s ekspertgruppe peger på en tydelig sammenhæng mellem virksomheders digitaliseringsfærdigheder og – 
sammen med stor omstillingsparathed og agilitet – evnen til hurtigt og effektivt at sætte nye løsninger op og få dem 
i markedet. For COVID-19-krisens vedkommende er det især brugen af kommunikationsplatforme, der har været 
de rigtige løsninger i samarbejde med gode logistikløsninger som eksempelvis ’click and collect’ eller 
hjemmelevering. Fremtidige kriser vil stille andre udfordringer for virksomheder og vil derfor kræve andre løsninger. 
PA’s ekspertgruppe anbefaler derfor, at man arbejder aktivt med digitalisering, er nysgerrig på ny teknologi og 
løbende orienterer sig om nye tiltag.  

DB Schenker Denmark havde stor glæde af deres nyere cloud-infrastruktur, da landet lukkede ned. Den sikrede, at 
man hurtigt kunne omstille sig til en ny hverdag med hjemmearbejde – et eksempel på en digitaliseringsindsats, 
som kom et uventet problem i møde. På samme måde havde H. P. Therkelsen netop fået digitaliseret de sidste 
vitale forretningsprocesser, ugen inden Danmark lukkede ned. Hos Danske Fragtmænd havde man særligt gavn af 
digitalisering i forbindelse med intern kommunikation, hvor man omstillede sig til at bruge en app til at sende 
videoer ud til medarbejderne.  

2.3 Scenarietænkning  

Scenarietænkning handler i sin mest enkle betydning om at tænke over, hvordan i morgen og i overmorgen kunne 
se ud, inden man står ansigt til ansigt med virkeligheden. Det er i denne simple tilgang til begrebet, at dens værdi 
ligger, fordi det er noget, alle kan gøre i større eller mindre grad. Som virksomhed handler scenarietænkning som 
færdighed således om at anerkende behovet for at forholde sig til fremtiden, før den indtræffer, og forholde sig til, 
hvordan mulige fremtidsscenarier kunne se ud for ens virksomhed, og hvad ens modsvar ville være i de 
pågældende situationer. På den måde opbygger man via scenarietænkning en tryghed i at have forholdt sig til, 
hvad ens respons ville være i en given situation. Et eksempel kunne være at forestille sig, hvad man som 
detailvirksomhed ville gøre, hvis hele detailbranchen lukkede ned for fysisk handel fra den ene dag til den anden.  

Scenarier er især nyttige til at udvikle strategier, der har til formål at navigere i de slags ekstreme begivenheder, vi 
for nylig har set og ser i verdensøkonomien. Det vil sige at afsløre og udfordre nuværende antagelser samt 
udforskning af usikkerhed. Scenarietænkning kræver kreativitet og vilje til at tænke over det ukendte. Målet med 
denne færdighed er bedre beslutningstagning i dag og etablering af praktiske strategier, der kan tilpasses 
fremtidige usikkerheder. Scenarietænkning kan både bruges til langsigtet strategisk planlægning samt til 
kortsigtede beredskabsplaner, når krisen allerede er indtruffet.  

PA’s ekspertgruppe fremhæver derfor også scenarietænkning som en særlig vigtig færdighed i forberedelsen og 
mødet med kriser forstået på den måde, at virksomheder, der benytter sig af scenarieplanlægning både op til og 
under kriser, har tendens til at klare sig bedre gennem forskellige former for økonomiske kriser. Dette skyldes bl.a., 
at udviklingen af forskellige scenarier tvinger virksomheden til forholde sig til, hvilke løsninger der skal til for at nå 
målet i forskellige scenarier. På den måde giver strategisk scenarietænkning virksomhederne en fleksibel tilgang til 
planlægningen af fremtiden, hvilket gør dem mindre sårbare i mødet med forandringer. I PA arbejder man i den 
sammenhæng med rammeværket FutureWorlds™, som er en metodisk tilgang til, hvordan man netop forsøger at 
udforske scenarier for en given virksomhed eller industris fremtid. Det handler således ikke om at forudse 
fremtiden, men om at udforske de forskellige udfordringer og usikkerheder, der til sammen giver en forståelse af de 
scenarier, der kan udvikle sig, og som virksomheden dermed skal være rustet til at kunne imødekomme.  

I forhold til scenarietænkning gav H. P. Therkelsen udtryk for, at man i organisationen havde en ambition om at 
udvide arbejdet med scenarietænkning til ikke kun at omhandle økonomiske forhold, men også at tage højde for 
scenarietænkning ift. deres kunder. DB Schenker Denmark laver årligt en scenarieplanlægningsøvelse, som 
hedder ”hovedkontoret brænder”, hvor de skal agere, som om det danske hovedkontor er sat ude af spil. De 
beredskabsplaner, som de havde fået ud af denne type scenarietænkning, kunne de bruge direkte i deres ageren, 
da Danmark lukkede ned i marts 2020.  

2.4 Partnerskaber    

Partnerskaber er ofte en undervurderet eller overset færdighed både i og uden for krisetider. Partnerskaber handler 
selvsagt ikke om en “os mod dem”-mentalitet, hvor det handler om at vinde, men om en “vi er sammen om det”-
tankegang. Sådanne strategiske partnerskaber bærer potentialet til at accelerere en udvikling af de færdigheder, 
som er nødvendige for bl.a. SMV’ers (små og mellemstore virksomheders) evne til at innovere. Dermed kan 
strategiske partnerskaber give virksomheder adgang til ressourcer, information og muligheder, hvilket både kan 
hjælpe til innovative løsninger samt afbødning eller reducering af risici og i sidste ende føre til mere robusthed.  

En af nøglefordelene ved at indgå strategiske partnerskaber er, at det er en effektiv måde at få adgang til nye 
færdigheder og kompetencer uden selv at skulle have disse in-house. Ved hjælp af partnerskaber kan opnås 
adgang til kompetencer og viden, som kan hjælpe en med at udvikle forretningen eller kreere nye 
indtægtsstrømme. Partnerskaber er et vidt begreb og kan komme i mange forskellige former og konstruktioner alt 
fra at have længerevarende kontrakter til at lave fælles investeringer med en partner. Derudover bør man for at 
opbygge robusthed sørge for at udbygge sit katalog af partnerskaber, så man ikke er for afhængig af ganske få 
partnere i usikre krisetider.  
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Ifølge PA’s ekspertgruppe er en af fordelene ved partnerskaber i forbindelse med krisetider også, at de kan give 
virksomheder mulighed for at diversificere deres forretning ved fx at få adgang til nye kundesegmenter, tilbyde nye 
produkter eller få adgang til nye markeder, som de ellers ikke ville have haft adgang til. I forlængelse heraf peger 
PA’s ekspertgruppe på, at partnerskaber i krisetider kan gøre virksomheder i stand til at gøre ting hurtigere end 
normalt. Dette var f.eks. tilfældet, da Storbritannien i begyndelsen af COVID-19-krisen fik behov for at producere et 
stort antal respiratorer hurtigt. Her gik et større konsortium af virksomheder sammen om at producere hurtigere, 
end det ellers ville have været muligt. Derudover påpeger de, at partnerskaber handler om at bringe forskellige 
tankegange, baggrunde og kompetencer sammen for at udfordre status quo.  

PA’s ekspertgruppe understreger dog også en vigtig pointe om, at man ikke bør indgå partnerskaber blot for 
partnerskabets eller den hurtige PR-histories skyld. Når der indgås partnerskaber, er det vigtigt, at man har en plan 
for, hvad man vil have ud af partnerskabet: en køreplan for, hvordan partnerskabet skal drives, hvilke roller hver 
part har, og hvordan der følges op, samt en klar plan for hvordan, hvorfor og hvornår et partnerskab kan lukkes ned 
igen, hvis det ikke længere er meningsfuldt for begge parter. Dette kaldes populært for at planlægge ”post-
honeymoon”-fasen – altså at planlægge for, når hverdagen rammer.  

Hos DB Schenker Denmark har man især haft stor gavn af branchealliancer, som man har brugt til at kunne dele 
informationer og referencer på tværs af branchen. H. P. Therkelsen har for alvor haft gavn af partnerskaber i 
forbindelse med COVID-19-krisen, hvor de har kunnet trække på deres europæiske branchenetværk Nordic Food 
Network, som de selv var med til at stifte for mere end ti år siden. Denne alliance har givet H. P. Therkelsen og 
deres partnere mulighed for sammen at stå stærkere på tværs af Europa i forhold til at sikre leverancer. Det har 
bl.a. givet dem en forkant på de restriktionsudfordringer, som hvert land indførte, da de havde deres kilder tæt på til 
at holde dem opdateret og give dem løsningsindsigt i, hvordan man kommer omkring diverse problematikker på 
tværs af Europa. Herudover eksperimenterer de også med partnerskaber med kunder, hvor de tror på, at en 
dybere relation vil fordre et endnu bedre og længerevarende samarbejde. 

 

 

  

Case story  

Hurtigt skabte netværk kan løfte store opgaver 

Rune Gråbæk fra Greve Kommune øjnede hurtigt en mulighed for at hjælpe med 
manglen på værnemidler. På den lokale Krogsgårdsskole stod der nemlig en række 

3D-printere, der kunne printe visirholdere.  

Det, der muliggjorde den hurtige reaktion, var et uformelt opstået netværk – Makers 
Mod Corona – der hurtigt fik lavet printfiler og godkendt modeller af 

Sundhedsstyrelsen. Dette netværk talte på dets højdepunkt over 2.000 ‘makers’ og 
producerede en enorm mængde visirer. I takt med, at de globale forsyningskæder er 
blevet genoprettet, er netværket langsomt opløst igen, men deltagerne i netværket er 

en masse erfaringer om agilitet og iværksætterånd rigere.  

 

Det er lidt sjovt, men plastbeskyttelsen laver vi af overheads og  
indbindingsomslag til bøger. Det har vist sig at være godt nok. 

- Rune Gråbæk, Udviklingskonsulent, Greve Kommune  

 

Kilde: Magasinet Pleje 

“ 

“ 
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2.5 Data  

Data eller datastyring som færdighed er kompetencerne og værktøjerne til at kunne indsamle og bruge data til at 
træffe hurtige beslutninger på et velfunderet grundlag. I krisetider vil hverdagen ofte være ekstra omskiftelig. 
Markedet, kunderne, regeringen, alle typer interessenter kan skifte præferencer, efterspørgsel, udbud og 
retningslinjer på daglig basis. Derfor er nutidens store konkurrenter i stigende grad de virksomheder, der er i stand 
til at udnytte fordelen ved indsigt. Disse virksomheder ser den potentielle værdi af den enorme mængde data, de 
indsamler, opretter og organiserer til brug gennem dybe analysefunktioner, der kan bruges til reelle 
forretningsresultater.  

I et miljø, hvor misinformation spreder sig, og organisationer skal træffe beslutninger i et hurtigt tempo, har det 
aldrig været vigtigere for virksomheder at have rettidig og nøjagtig data. Derfor er virksomheder ikke blot nødsaget 
til at tænke over, hvordan man håndterer volumen, variation og hastighed af data, men specielt også, hvordan man 
sikrer kvaliteten af data. Hvis virksomheder leder efter kvalitetsindsigt, skal de starte med kvalitetsdata. For at 
kunne agere konkurrencedygtigt i det moderne marked har ledende medarbejdere brug for klar adgang til ny kritisk 
data for at kunne træffe hidtil usete beslutninger på kort sigt samt informere om tilpasninger af virksomhedens 
forretningsstrategier og operationelle planer på lang sigt. Data hjælper med at bygge robusthed, da det, når det 
bliver indsamlet og brugt rigtigt, kan give indsigt i bl.a. kundepræferencer og markedsbevægelser. På denne måde 
kan f.eks. gode datavisualiseringer hjælpe med at træffe de rigtige beslutninger på kort tid – en ting, som er særlig 
vigtig i krisetider.  

PA’s ekspertgruppe fremhæver evnen til at samle og anvende data som et utroligt vigtigt greb, når det kommer til 
at opbygge robusthed forud for fremtidige kriser, da det er nøglen til at træffe hurtige, informerede beslutninger. De 
fremhæver dog også, at det er en af de sværeste og mest abstrakte færdigheder at give sig i kast med, da data 
findes i mange former og farver og har uendelige anvendelsesmetoder. Derfor bør virksomheder starte småt og 
eksperimentere med den data, de har til rådighed. I starten bør fokus være på øjeblikkeligt indblik i nøgletal, men 
henad datarejsen bør man også begynde at kigge på algoritmer og automatisering ved hjælp af data.  

DB Schenker Denmark, Danske Fragtmænd og H. P. Therkelsen bruger alle aktivt data på dagligt plan til at træffe 
beslutninger hurtigt. Der bruges bl.a. værktøjer som Power BI til at visualisere de vigtigste daglige KPI’er, hvilket 
hjælper ledere med at kunne træffe informerede beslutninger hurtigt. Derudover arbejder man aktivt på at 
digitalisere flere af forsyningskædens processer, således at der kan samles mere værdifuld data, og der kan 
skabes mere gennemsigtighed mellem forsyningskædens led. Ligeledes peges der på, at data også er behjælpelig 
i kommunikationssammenhænge, da god datastruktur bl.a. hjælper i forbindelse med intern kommunikation i 
forhold til at få kommunikationen understøttet af data.
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Konklusion  

Vi er nået langt omkring i vores research til dette white paper og har haft mange spændende snakke med 
virksomhedsledere og eksperter, der alle generøst har delt ud af deres erfaringer under den nuværende krise og 
tidligere kriser.  

Det står klart, at virksomheder kan lære at være gode under kriser. Virksomheder med fællestræk såsom åbenhed 
over for forandringer og vilje til at udforske nye muligheder kombineret med god teknologiforståelse, indgående 
kendskab til kunderne, og en tillids- og omsorgsfuld ledelse står generelt meget stærkere, end de virksomheder 
hvor disse egenskaber ikke er til stede. DI kan i den sammenhæng spille en afgørende rolle for den danske SMV-
stand ved at facilitere læring og omstilling.  

Vi tror, at der er et gyldent øjeblik lige nu, hvor krisen er frisk i erindringen. Vi har gennem vores interviews oplevet 
flere, der har fortalt, at de naturligvis ikke foretrækker, at der er krise, men omvendt foretrækker den måde at 
arbejde på, som er opstået under krisen. Men på trods af de bedste intentioner om at fastholde de nye 
arbejdsgange viser al erfaring desværre, at uden tiltag falder virksomheder meget hurtigt tilbage i gammel gænge, 
og de hårdt tilkæmpede færdigheder fra krisen eroderer og sygner hen. Der skal derfor handles snart, hvis krisen 
ikke skal have været ”forgæves”.  

Der er uden tvivl et element af tilfældighed over, hvem der lykkes, og hvem der ikke lykkes. Hvis der eksempelvis 
ikke havde siddet en vaks journalist på Ekstra Bladet, så havde Mads fra Sams Island måske ikke gjort alvor af at 
omstille produktionen til håndsprit. Mulighederne kommer fra de mærkeligste steder. Det handler om at øve sig i at 
gribe dem. Kun på den måde kan man gøre tilfældigheder mindre tilfældige.  
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Interviewdeltagere  

PA’s ekspertgruppe består af:  

• Andy Katz, Partner, Growth Strategy & Innovation 

• Christopher Booroff, Principal Consultant, Economics & Investment Strategy   

• Sara Ulrich, Partner, Business Wargaming & Complex Systems 

• Tommy Wiborg, Partner, Operations & Improvements  

 

De interviewede DI Transport-medlemmer består af:  

• DB Schenker Denmark  

• Danske Fragtmænd  

• H. P. Therkelsen 
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