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Dansk Genbyg: Gentænkning af et værditilbud 

 

Forretningsmodellen var klar og 

platformen udviklet, ligesom kolleger 

i branchen understregede at 

værditilbuddet var efterspurgt og 

nødvendigt. Alligevel lod kunderne 

vente på sig, og de gode genbrugs-

byggematerialer blev aldrig sat til salg 

på platformen. For Dansk Genbyg blev 

arbejdet med værdikæder i Region 

Midtjyllands projekt Rethink Business 

– Fokuseret Værdikædesamarbejde 

muligheden for at vende bøtten rundt 

og gentænke virksomhedens 

værditilbud. 

 

Markedsplads for brugte byggematerialer 

Der findes rigtig mange genanvendelige 

materialer fra nænsomme nedbrydninger, 

fejlbestillinger og overskud af byggematerialer 

derude. Det meste har stadig stor 

anvendelsesværdi, men ender ofte som skrot 

fordi materialerne ikke videreformidles.  

 

 

Det problem besluttede ejerkredsen bag Dansk 

Genbyg sig for at løse, og udviklede en portal, 

hvor virksomheder kunne udbyde sine 

genanvendelige materialer.  

Setup’et var enkelt: den enkelte virksomhed 

skulle ikke døje med at drifte en teknologisk 

løsning, og skulle for at anvende platformen blot 

aflevere en procentdel af sin handel til Dansk 

Genbyg. Samtidig skulle det, at alle materialer 

blev samlet ét sted, gøre det meget lettere for 

slutkunden at finde og gøre sit køb. 

 

Ejerkredsen vidste godt, at sælgerne på portalen 

ville være travle mennesker, og derfor blev der 

brugt en hel del krudt på at gøre platformen så 

brugervenlig som mulig. Man vidste godt, at hvis 

den lille håndværkervirksomhed skulle lægge sine 

materialer på, så skulle det ikke kræve mange 

klik. 

Man vidste også at en ny platform ikke bare med 

et trylleslag skaber stor trafik og mange handler. 

Der ville blive behov for, at nogle ville gå forrest 

Mange ville nok have givet 

op og lukket platformen for 

længst. Men vi VED at der er 

både et udbud og en 

efterspørgsel. Vi skal bare 

have fundet den rigtige 

form på det. 

 Erik, medejer  
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og efterfølgende fortælle om, hvordan oplevelsen 

var. Med øget trafik på platformen ville den 

enkelte sælger også have større mulighed for et 

salg, og så ville oplevelsen af succes være 

hjemme. 

Derfor kørte repræsentanter fra ejerkredsen ud 

til potentielle sælgere i lokalområdet, viste dem 

og guidede dem gennem platformen. 

Det var et tidskrævende arbejde, der kun i få 

tilfælde kunne aflæses på et øget antal varer 

udbudt på platformen. 

 

Panden mod en mur af genbrugte mursten 

At skabe fremdrift i virksomheden og øge 

omsætningen var en nødvendighed, men ville 

også kræve en fokuseret investering, enten i form 

af tid eller økonomi. Efter at en øvelse sammen 

med konsulentteamet havde vist, at ejerkredsen 

var på vej i forskellige retninger, skete der en 

reorganisering af virksomheden. Samtidig blev 

det aftalt, hvilke aktiviteter der kunne være med 

til at skabe indsigt i, om virksomhedens 

forretningsmodel overhovedet holdt vand, og 

hvornår aktiviteterne skulle være gennemført. 

 

Kundeundersøgelse som turning point 

En af aktiviteterne, der skulle være med til at 

afklare virksomhedens fremtid, var en 

kundeundersøgelse med formålet at blive klogere 

på hvordan sælgerne brugte platformen, hvad de 

tænkte om den, hvilket bøvl de rendte ind i, 

deres motivation for at bruge den, etc. 

Konsulentteamet hjalp med det metodiske set up 

for kundeundersøgelsen, der skulle bestå af 

interviews af ca. 30 minutters varighed, med i alt 

3-5 sælgere. Ejerkredsen i Dansk Genbyg leverede 

til gengæld nogle af de spørgsmål, de var 

nysgerrige på at få svar på. Samtidig skulle 

virksomheden også kontakte sine sælgere og 

finde 3-5, der havde lyst til at dele af sin viden og 

erfaring med at bruge platformen. 

Det kunne ikke lykkes. Ingen sælgere kunne finde 

30 min. til at deltage, eller havde ikke lysten til 

det. 

Der var behov for et markant retningsskifte for 

virksomheden. 

Det kom nok lidt bag på os 

at ingen havde lyst til at 

deltage i et interview. Men 

det var jo også en form for 

svar, som vi måtte tage til 

efterretning. 

Peter, medejer 
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Arbejdet med værdikæden skabte en ny 

forretningsplan  

Sammen med konsulentteamet begyndte 

virksomheden derfor at arbejde med alternative 

forretningsmodeller. Som en del af projektet 

Rethink Business skulle der også på et tidspunkt 

arbejdes med virksomhedens værdikæde. Det 

blev faktisk dét arbejde, der satte retningen for 

den nye forretningsplan. 

For arbejdet viste tydeligt hvor Dansk Genbygs 

svage led var i den eksisterende 

forretningsmodel.  

 

På dette tidspunkt i projektperioden var der en 

overhængende fare for, at virksomheden ville 

lukke eller i bedste fald blive indsluset i en af 

ejerkredsens eksisterende virksomheder. Skulle 

Dansk Genbyg stadig bestå som selvstændig 

virksomhed, var der simpelthen behov for at få 

en partner ind, som var stærk på de dele af 

værdikæden, hvor Dansk Genbyg var svag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste skridt: partnerskabet 

På baggrund af den nye forståelse af 

virksomhedens værdikæde, blev der sammen 

med konsulentteamet identificeret relevante 

partnere og lagt en strategi for, hvordan 

virksomheden skulle tage kontakt til 

partnerorganisationen. Det blev bl.a. drøftet med 

konsulentteamet hvordan man kunne lave en 

mock-up af, hvordan portalen kunne se ud ved 

indgåelse af et partnerskab, og hvordan man 

bedst fik beskrevet platformens værditilbud, så 

den blev så attraktiv for partnerorganisationen 

som muligt, trods manglende trafik og 

omsætning.  

I den kommende periode tages der kontakt til 

partnerorganisationen med henblik på udvikling 

af et fælles koncept og en evt. relancering af 

portalen. 

 

Om konsulentteamets vejledning undervejs 

Det har på alle måder været et udfordrende 

forløb. Vi står nu ved startsnoren igen, med en 

reduceret ejerkreds og med en kæmpe opgave 

foran os. Vi gik ind i projektet med en tyrkertro 

på at vores produkt var unikt og uundværligt. At 

produktet er unikt, kan vi stadig stå ved, men 

uundværligt er det desværre ikke. Her kommer 

konsulentteamet ind i billedet, som en meget 

kompetent sparringspartner og facilitator med 

øje for menneskerne bag.  

Konsulentteamet har hjulpet os igennem en svær 

periode, hvor der har været stort behov for at 

tænke ud af boksen og samtidig opretholde 

motivationen. Foruden konsulentteamets 

vejledning, tvivler jeg på at virksomheden havde 

overlevet perioden. 
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VIRKSOMHEDSNAVN 
Dansk Genbyg 
 
VIRKSOMHEDSLEDER INTERVIEWET 
Heine Serritslev Jørgensen 
 
PRIMÆRE PRODUKT 
Webportal til formidling af genbrugsbyggematerialer 
 
ANTAL ANSATTE 
Ejerkreds på 4, men ingen ansatte 
 
OMSÆTNING 
50.000 kr. 

 
FOKUS OMRÅDE(R) IFT. PROJEKTET 
Gentænkning, justering og optimering af forretningsmodellen 

 
KONSULENT(ER) I PROJEKTET 
Delendorff & Walde 
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PROJEKT RETHINK BUSINESS – FOKUSERET VÆRDIKÆDESAMARBEJDE  

Region Midtjyllands projekt, ”Fokuseret Værdikædesamarbejde – design for optimal 
ressourceanvendelse”, er et 3-årigt projekt begyndende med første forløb over cirka 12 
måneder i 2016-2017 og andet forløb i 2017-2018.  

Praktisk projektleder og operatør er Lifestyle & Design Cluster, www.ldcluster.com.  

Projektet er finansieret af EU´s Regionalfond samt Vækstforum i Region Midtjylland.  

Projektet giver de deltagende virksomheder viden om Cirkulær Økonomi og nye 
samarbejdsmodeller via fokus på ressourceeffektivisering og på at øge den værdi, produkt eller 
serviceordning skaber. På denne baggrund udvikles løsninger med fokus på at forlænge 
produkters levetid, mindske skadelige miljøpåvirkninger, minimere affald og samarbejde på 
tværs af værdikæder samt jobskabelse.  

Hver virksomhed i projektet har fået hjælp til at udvikle en ny grøn forretningsmodel og 
optimere værdikæden. Resultaterne opnås i samarbejde med partneren Væksthus Midtjylland 
samt eksterne eksperter og rådgivere. 

 

http://www.ldcluster.com/

