
Program for
Workshop 8. dec. 09

Velkommen
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9:30 – 9:45:

9:45 – 10:30:

10:30 – 11:30:

11:30 – 12:15:

12:15 – 13:00:

13:00 – 13:30:

13:30 – 13:45:

13:45 – 14:30:

14:30 – 14:50:

14:50 – 15:00:

Kaffe og velkommen

Gruppearbejde – udbygning af idelandskabet  yes and, yes but…

Introduktion: Hvor er vi nu og hvor skal vi hen i dag?

Frokost

Clustering af ideer i diagram

Introduktion ’the four cornerstones of significance’

3 prikker til DONG Energy

Gruppearbejde: Modning af udvalgte konceptideer

Afslutning

Præsentation i plenum

Program for dagen

FRI IDÉGENERERING

Udvælgelse af de mest relevante
samt udbygning



Hvordan kom vi hertil?

Hensigt:

Udvikling af forretningskoncept, der sikrer succes med 
udrulning og forretning via el-biler i Danmark.

Etablering af forretningskoncept, der giver bruger-drevet 
efterspørgsel. 

Indsigter fra brugerstudie

Mønsterdannelse

Prioritering
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Indsigter
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Mønsterdannelse
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Prioritering
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Regler for dagens workshop

Tværfaglige ide udveksling kræver:
• A: ”open attitude” sig ja og ikke nej

• B: én samtale ad gangen
• C: brug værktøjet – (de gule sedler og 

sidenumre)

• D: sluk telefonen
• E:uret er bossen
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Rytmen i dagens workshop

tag det roligt –
”use the force” 

(starwars)

4 retninger + fordele 
og ulemper + idéer
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At definere nye transportformer

• Transport som livsstil
• Sammentænke produkt – service – systemer omkring 

elbiler
• Transport som udvidet familie organisator (kommunikator, 

underholder, planlægger)
• En personalisering – pimp my e-car experience
• Tilbud til førstegangs bilejere eller andre i nye situationer
• Hvilken regler er nødvendige
• At bruge design, følelser og oplevelser som 

forandringsagenter 

9



At definere nye transportformer

Fordele: Vil interessere mange mennesker
Starte forfra
Gøre noget helt nyt
Definere nye samarbejdspartnere
Nye kundegrupper
Differentieringspotentiale
Skaber nyt fokus – et interessant 
emne
God basis for grøn vækst
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At definere nye transportformer

Ulemper: Arbejder mod 150 års erfaring

Meget langsigtet
Kun for ”long tail”

Interne barrierer grundet tidshorisont

Meget ambitiøs

Vi mangler kompetence 
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At definere nye transportformer

Batterierne brugt som personligt 
ellager

Køb og salg kan aktiveres så batteri 
kapaciteten  kan  bruges i peak
hours i husholdningen
Designerbatteri

Sæt forskellige designere til at 
designe batterier til elbiler, der 
sender nogle forskellige signaler. 
Nogle batterier kan have særlige 
feminine eller maskuline udtryk.

Understøt grejglæde
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At definere nye transportformer

Personliggør brugerfladen
Skab mulighed for at personliggøre bilen. Ca. 80 

% af vores transport foregår mellem bolig og 
job. Vi tilbringer megen tid alene i bilen. Hvis 
vi kan gøre den tid til en særlig “mig-tid”, kan 
man skabe nogle følelsesmæssige bindinger

til systemet.

Udnyt og markedsfør lydløsheden

Autotwit
Fra bilen kan man sende statusopdateringer til 

sin Twitter konto om, hvor meget man har 
sparet, hvor man er, og hvad man ellers har 
på hjerte
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At definere nye transportformer

Opladestik i kantstenen
Stik i kantsten i byerne vil gøre det 

muligt for byboerne at lade op
alle vegne.
Visualisering af ledig parkerings-

plads / opladestander
Et display i bilen viser, hvor det næste 

opladningssted er, og beregner
distance og bestiller plads til 

opladning
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At definere nye transportformer

Biltog
Man “finder sammen” med andre, 

som kører samme vej, og kobler 
sig sammen for at spare strøm. 
Eventuelt kan én bil lade op og 
overføre strøm til de tilkoblede

Induktions strøm / load road
Læg strøm i vejnettet, så man kan 

lade op, mens man kører. En
variation kunne være, at bilen lades 

op, når man holder for rødt
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At udfordre fordomme

• At arbejde inden for grænserne med en positiv 
introduktion

• At ændre den eksisterende grønne statusprofil
• At give brugeren en fornemmelse af kontrol

• At få alle der har brug for en bil nr. 2 til at vælge elbil

• At gentænke den ”grønne markedsføring”

• At mindske den forventede risiko
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At udfordre fordomme

Fordele: Det skal gøres

At identificere barrierer og eksportere løsninger

Timing passer med bilproducenter

Etablerer troværdighed

Gentænke markedsstrategi

Kommunikations- og info formidling findes allerede

Let at etablere testforsøg
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At udfordre fordomme

Ulemper: Henvender sig til de ”forkerte” forbrugere

Svært at måle resultater

DONG Energy har en skjult agenda

Farlig ”vi ved bedre” attitude
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At udfordre fordomme

”Fastlane” for bedste CO2kører
Fordele knyttet til at køre på 

den mest miljørigtige måde 
kunne fx være, at man får lov 
at springe køen over ved 
ladestationen eller får lov at 
køre i en særlig vejbane.

Drive in biograf / teater / 
indkøb / stadion 

Man kunne genindføre/udbrede 
drive-in underholdnings 
konceptet og i den 
forbindelse opstille ladere 
ved hver plads
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At udfordre fordomme

Tydeliggøre regnskabet

Udvikl en grafisk oversigt over ens 
samlede årlige udgifter på 
elbilen sammenlignet med en 
tilsvarende benzinbil

Interaktiv rude i bilen med status

Mange mennesker bruger status 
opdateringer på deres 
Facebook. Med en interaktiv 
rude kan der gives signaler og 
statements til andre 
mennesker på vejen og 
omkring bilen 20



At udfordre fordomme

21

Få actionhelte i tegneserier og 
film til at køre elbil 
Skabe en pull-effekt ved at lave 
product placement i actionfilm. 
Filmheltene skal køre elbil, gerne 
i nogle af de film, der er 
allermest forbundet med action, 
power og battle.

Skab craze blandt sub kulturer
Eller få product placement i 
musikvideoer 



At udfordre fordomme

22

Et interaktivt forbrugerspil

Skab et online interaktivt 
forbrugerspil, hvor 
elforbrug og kørsel 
registreres, og hvor man 
indgår i et spil om at køre 
mest økonomisk og 
dermed miljømæssigt. 
Spillet skal forankres på 
nettet, hvor alle deltagere 
opretter en profil og 
konkurrerer indbydes



Adgang til og spredning af 
infrastruktur

• Skabe en B2B leverandørkæde af infrastruktur og 
energiforsyning

• En overbevisende usynlig infrastruktur
• Energiforbrug på et sølvfad

• Let adgang til energi skaber snebold effekt
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Adgang til og spredning af 
infrastruktur

Fordele: Infrastrukturen er der allerede – og DONG har 
forretningsinteresser i den.

Synliggør og øger kendskab til denne type energi
Undgår negative priser på energi

Bidrager til ændret priser på energi

God PR: Bidrager til en 85/15 strategi

”First mover benefit”
Omhandler en stor frustration hos forbrugeren

Tid til at modne projektet før bilerne kommer
24



Adgang til og spredning af 
infrastruktur

Ulemper: Fare for konkurrence til Better Place
Stor investering
Risiko for hurtig forældelse
”Standard krigen”
Trusler fra alternative infrastrukturer
Fastholde efterspørgslen 
Uvilje mod at ændre vaner
Hvorfor skulle vi?
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Adgang til og spredning af 
infrastruktur
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Sammentænke bilkøb og 
etablering af  ladning…….

Opladning på eksisterende 
tankstationer
Så man kan gøre brug af de 
services der findes til 
brændstofbiler



Adgang til og spredning af 
infrastruktur
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Fælles ladning:
I vores blok producerer vi 
til og oplader VORES biler

”Hjemmelavet” strøm 
til fælles opladning

Vindmøller, fitness 
cykler………

Gratis strøm ved 
reklame
Hvis man sætter 
reklamer på sin bil, får 
man lov at lade op gratis



Adgang til og spredning af 
infrastruktur

28

Ladepark
Opladning gøres til en udflugts 
mulighed, så man kan samles 
med andre elbilbrugere

Antihærværk
Bilen er beskyttet mod hærværk, 
når den oplades / parkeres mod 
afgift



Adgang til og spredning af 
infrastruktur

29

Cobranding med maskuline 
produkter 

Visse produkter betragtes 
som særligt maskuline, fx 
nogle særlige ølmærker. 
Fodbold og ishockey 
betragtes også som 
særligt maskuline 
kulturer. 



Adgang til og spredning af 
infrastruktur

30

Opladning forklædt som sikkerhed

Profilér opladning som værende 
mere sikker end benzintankning

Tilbyd en anden grejglæde end ved 
arbejdet med en benzinbil



Acceptable forandringer

• At introducere den elektriske bil som en oplevelse
• Henvende sig til den unge urbane forbruger
• Adskille business segment tydeligt fra privat 

forbrugere
• Business segmentet som forandringsagenter for 

private brugere
• Henvende sig til forbrugere som er klar – med ”green 

wash”?
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Acceptable forandringer

Fordele: Alle har plads til forandring

Skaber et vindue til udfordringer og fordomme

Skaber forum for observation og ambassadører

Let at identificere sig med

Timingen er helt perfekt

Giver mulighed for aflad i forhold til 
miljø/transport

En håndgribelig og tydelig introduktion
32



Acceptable forandringer

Ulemper Fare for at fokusere på minoritet

Understreger e-bilen nuværende image

Sandsynlig strategi for konkurrenter

Kan være for direkte – mangler udfordring

Kortsigtet og uambitiøs

Gør ikke stor nok forskel

Kan blive for ”brugerne er idioter” - agtig
33



Acceptable forandringer

34

Modul systemer:
rent-by-module- business
Folk lejer ofte noget i forbindelse med ferie

Stik surfing

Et brugergenereret rejse community

har skabt konceptet CouchSurfing,

hvor brugere gratis kan få lov til at låne 

hinandens sofaer, når de er på 

rejse. 

Kunne man lave et tilsvarende 

community, hvor de, der har et stik, 

stiller det til rådighed for andre og  

altid kan låne stik hos hinanden? 



Acceptable forandringer

35

Poker med strøm
I stedet for penge vinder man 
strøm ved at spille poker (evt. 
online)

Grøn bilist pointsystem
Ligesom der findes forskellige 
bilist-niveauer hos 
forsikringsselskaberne,
kunne der være en særlig el-lite 
bilist rabat



Acceptable forandringer

36

Grøn ruteskiltning i byen

En vejskilte service, der 
angiver, hvor de nærmeste 
elbilsparkerings-
og opladningspladser og 
grønne vejbaner kun for elbiler 
findes.



Acceptable forandringer

37

Hacking
Det er en del af maskuline 

identitet at bryde 
eksisterende regler og 
strukturer og skabe sine 
egne. 

Systemet omkring elbilen
kunne give mulighed for at 

kontrollere og lave om på de 
eksisterende regler eller

tilføje nogle dimensioner, der 
gør hele systemet til noget 
særligt



Acceptable forandringer

38

“Lækre” fysiske redskaber til 
opladning

Lav ladestiks håndtaget 
sådan, at det kun blottes 
ved brug – og det derfor 
kan holdes rent og pænt. 

Selve ladestikket kunne være 
mere organisk, så der fx 
var magneter på enden, så 
til koblingen var som et 
kys og ikke hårdt mod 
hårdt (Mac)



Idé landskabs workshop
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Brand- eller strategimatch?

Gennemførlighed?

Levedygtighed?

Værdiskabende?

Dato:



Idé landskab til:
At definere nye transportformer

41



Dato:

IDE: 

YES AND

YES BUT



Debrief

43

Tak for i dag
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Liste over applikationer til følgende brugertyper: 
Pragmatikeren, Miljøets vogter, Designelskeren, Storbybohemen, Rationalisten,  
 
 
APP Liste til Pragmatikeren: 
 
Park12: 
Med vores park12 app kan du booke en parkeringsplads 12 timer i forvejen – så slipper 
skal du ikke betale for parkeringen. 
 
Win-Win:  
Hvornår skal du bruge bilen – planlæg tre dage frem og tjen penge. Hvis du planlægger 
to uger frem giver vi et gratis syn af bilen på et selvvalgt værksted. Download vores lille 
værktøj og start planlægningen. 
 
Go: 
Hvis DONG ved hvornår du skal bruge bilen sørger vi for at den er isfri og opvarmet eller 
nedkølet så den behagelig for dig.  
 
Safe: 
Inden du køre tjekker vi, elektronisk, at barnesæderne er låst og strammet til så du ikke er 
alene om sikkerheden. Download vores app. Klik ”are we safe?” I løbet af 1-2 sekunder 
får du svar?  
 
Smile:  
Via vores underholdnings database kan vi sørge for at der er noget interessant at kigge 
på for familiens yngste medlemmer. Det eneste du skal gøre er at fortælle os hvem der 
sidder hvor i bilen. Så uploader vi fx Rasmus Klump til den rigtige skærm. 
 
Service park: 
Parkere du ved en af vores service parkeringspladser fylder vi ikke kun strøm på bilen. Vi 
sørger også for at bilen har det rigtige dæktryk og at der er sprinklervæske på når du igen 
skal køre. Vi skal derfor vide hvor lang tid du holder på pladsen. 
 
Stop: 
Vores intelligente kørselssystem registrerer hvis du stopper i nødsporet på en større vej. 
Efter 2 min får du et opkald fra en servicekonsulent der først lytter til dig. Derefter går hun 
i aktion og kommer med nogle anbefalinger og får sendt den rette hjælp af sted.  
 
Strøm: 
Hos os gør vi dig hele tiden opmærksom på hvor den næste opladestation er og hvor du 
kan få skiftet batteriet. Er din opladestation gået i stykker eller midlertidigt nede. 
Kontakter vi den bruger der bor tættest på dig og høre om du må lade op der. Inden du 
sætter bilen i stikket hos naboen skal du indtaste dit navn og brugernummer. Så sender 
vi regningen til dig.   
 
Af sted: 
Hvis vi ved hvornår du skal bruge bilen har vi også mulighed for at hjælpe dig hvis der er 
noget på bilen der ikke er helt i orden. Derfor tjekker vi bilen via vores analyse værktøj en 
time før du skal bruge den. Er der system problemer sørger vi for at problemet bliver 
rettet. Kan vi ikke løse problemet sender vi en sms og sender en erstatningsbil. 
 
 
 
Til tiden: 
Vi ønsker at du kommer frem til tiden. Derfor samler vi alle vejrdata og data omkring 
forsinkelser på vejene. 45 min inden du normalt tager hjemmefra sender vi dig en besked 
der siger hvornår vi anbefaler du kører og hvilken vej der er lettest at komme frem på.  
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Ferie: 
Vores ferie app er skabt til dig der skal ud at rejse.  
Skal I ud at køre i længere tid kan i med fordel leje en større bil hos os. Vi ønsker at give 
jer en god start på ferien. Derfor skal I mindst en ugen inden i tager af sted give os 
besked. Vi sørger for at have en rummelig bil klar med barnesæder, tagboks og stativ til 
cykler og barnevogn. Bilen leveres med en underholdningspakke og service aftale. Det vil 
sige at du kan få fat i en international service konsulent der kan tale min. Fire europæiske 
sprog og derfor være ledet mellem dig og den udenlandske vejhjælp. Vi er med dig hele 
vejen. Mens du er væk gennemgår vi din elbil og sørger for at den er ren og sikker når du 
kommer hjem.  
 
 
 
APP liste Miljøets vogter 
 
Genbrug: 
Hvor ligger den nærmeste genbrugsstation? Hvad kan man aflevere der og hvor hvordan 
skal tingene pakkes? Hent vores app og få lettere ved at komme hen til 
genbrugspladsen. 
 
Kør sammen: 
Vi ved hvornår du skal bruge bilen. Derfor kan vi ved at sammenholde data se om der er 
nogen i lokal området der skal køre på samme tidspunkt. Vi skaber kontakten og så kan 
du afgøre om i skal køre sammen. 
 
Mini: 
Med en mini pakke har vi skabt en pakke til dig der har den mindste indvirkning på 
miljøet. I pakken får du en bil der udstyret med det mest nødvendige. Du får også fire 
elcykler. Samt en ordning så du kan sammensætte din rejse via cykel, elbil og 
kollektivtrafik.   
 
Handle lokalt: 
I vores database har vi samlet alle Danmarks gårdbutikker og økologiske forretninger. Vi 
ved hvad de har af vare og hvor langt de ligger fra dig. Så kan du altid få fat i det du har 
brug for. Vi har også markeret hvilke butikker hvor det er muligt at oplade. 
 
Netværk: 
Lav dit eget netværk. Vi I DONG vil gerne støtte op om en bæredygtig livsstil derfor kan I 
gå flere familier sammen og dele en bilpark der består af otte biler tre store på diesel og 
fem små. I administrere selv systemet og betaler en samlet afgift. DONG etablerer to 
opladestationer i jeres lokalområde. Vi indgår en kontrakt på fem år. Kommer der bedre 
biler miljømæssigt set skifter vi bilerne hos jer uden beregning.  
 
Garage-skitser: 
Dong levere ikke garager men der ligger skitser til simple garager på DONGs Website. 
Der er også materiale lister så i får det hele med. Så kan I selv skaffe materialer og gå i 
gang. 
 
Bæredygtig ferie: 
Tag elbilen rundt i Danmark og hyg jer med vand, sand og lejrbål. DONG har i 
samarbejde med en række campingpladser skabt en række bæredygtige ferie pladser 
med hytter og opladestationer. Klik for kort og 3D animation af hytterne. 
 
Museumsbesøg: 
Hvilke museer kan du besøge med din elbil. Se her hvilke museer der har oplade-
stationer. 
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Dæk: 
I bilerne til jer er der intet reservedæk – i stedet en klæbrig væske og en elektrisk pumpe. 
Først sprøjtes væsken ind i dækket og derefter kan dækket pumpes op. Du slipper for at 
køre rundt med 12 kilo dæk. Samtidig får du et lidt større bagagerum.  
 
Dæktryk:  
Bilen kommer med en alarm hvis dæktrykket er for lavt. Et rigtigt dæktryk er bedre for 
miljøet.  
 
Lej udstyr: 
I kan leje udstyr via DONG. Udstyret er basis udstyr der fungere godt. Udstyret har før 
været lejet ud så slitage må forventes. Udstyret kan ses på websitet. Vi levere udstyret i 
det nærmeste Brugsen marked. Her kan I så hente det og aflevere det igen. 
 
Interiør: 
 
Genbrugsmaterialer – Tyndere materialetykkelse – materiale navn.  
 
Forbrug:  
Få et samlet overblik over netværkets forbrug. I realtid kan I se status på jeres netværk. 
Hvilke biler er ude at kører og hvilken batteristatus har de.  
 
Ladning: 
Med jeres bæredygtige energi aftale får I først energi når det blæser moderat. Så 
modtager I strøm direkte fra Danmarks havvindmøller. I modtager en sms besked når 
opladningen begynder og I modtager også besked hvis der ikke længere leveres energi til 
jeres ladestationer.  
 
Service:  
DONG har et mobilt værksted. En elvarevogn der kommer forbi og gennemgår alle jeres 
biler. Alle bilerne skal stå samlet et sted hvor vi i løbet af en dag gennemgår bilerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APP liste Designelskeren  
 
Lyd til bilen: 
I vores lyd bibliotek har vi haft nogle af de bedste musikere til at skabe elektroniske 
numre der giver en fantastisk følelse når du kører i bilen. Du kan downloade fire lyde 
måneden.  
 
Grafik til bilen: 
På vores webside kan du eksperimentere med grafik til din bil. Du bestemmer selv 
hvordan bilen skal se ud. 
 
Personlig garage: 



 4 

Vi har fået nogle af verdens førende designere til at lave simple garager. Du kan se dem i 
3D på vores webside. Har du en parkeringsplads hos os kan du leje en garage med 
integreret opladning. Så står bilen sikkert.   
 
Brug bilen: 
Sig til os hvornår du skal bruge bilen. Så varmer vi den op eller køler den ned og sætter 
musik på og tænder lyset inde i kabinen så du får en rar start på dagen. 
 
Skab: 
Modeller din egen elbil: Vælg prisklasse på bilen: Du får et skelet på bilen. Nu kan selv 
vælge døre, kofanger, fælge, farve, indretning. Indenfor tre måneder kan vi levere bilen 
som du har designet. 
 
CHIP-CHIP: 
Åbn bagsmæk chip i lommen, spejle ind, lukke vinduer automatisk efter fem uden 
bevægelse inde i bilen. 
 
Sense: 
Hvis du køber en bil hos os får du to sensoren med i prisen så hvis du fx har ting i 
bagage rummet du ikke har taget med ind. Giver sensoren dig besked. 
 
 
  
 
APP for rationalisten 
 
Move: 
Hvem har brugt bilen mest? Hvor mange kilometer har du cyklet? Hvor ligger dit forbrug i 
forhold til gennemsnittet? Alt det dette kan du se med vores app MOVE. Vi har gjort det 
for dig at skabe overblik.  
 
Scale: 
Hvad skal bilen bruge strøm på? Skal der være strøm til at oplade en computer, iPod og 
GPS? Eller skal al strøm gå til kørsel og opvarmning af bilen. Via af en illustration af bilen 
kan du bestemme hvor strømmen skal bruges.  
Vi giver dig hele tiden en opdateret status med hvor langt du kan køre med den strøm du 
har sat til kørsel.  
 
Temp:  
Har du ting I bilen der er følsomme for varme og kulde kan du nu styre temperaturen inde 
i bilen. Via vores intelligente interface kan du nemt se hvor varmt eller koldt der er 
forskellige steder i bilen. 
 
Hvor ekstra vægt køre du rundt med. Via sensorer i bagagerummet og i kabinen kan vi 
fortælle dig hvor meget vægt du køre rundt med. 
 
Dæk: 
Vi fortæller dig når vi mener det er på tide at skifte dæk fra sommer til vinterdæk og 
tilbage igen. 
 
Bargain: 
Vi sammenligner hvad det koster dig at køre på benzin og el. Er det dyre at køre i elbil 
end benzin giver vi dig forskellen tilbage. Vi ønsker ikke at det skal være dyre for dig at 
køre på el. 
 
Team up: 
Lav et community og få rabat. Saml fem af dine naboer eller venner og gå sammen om at 
få elbiler så får i den sidste bil gratis. Samtidig får i en række fordele på MYDONG.DK. 
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Vi invitere jer også til arrangementer hvor nye biler præsenteres og kan prøvekøres. 
Samtidig vil vi også gerne vise jer den nyeste viden indenfor elbils området. 
 
Skab dit eget reolsystem: 
Har du brug for forskellige typer biler i din hverdag vil vi gerne gøre det nemt for dig at 
skifte bil. Derfor kan du hos os forme dit eget reolsystem til alle de ting du har i bilen. Vi 
giver dig reolsystemet gratis. Til gengæld lejer du bilerne af os. Du kan skifte bil på under 
fire minutter ved en af vores pladser. 
 
Design din egen nøgle: 
Du kan selv bestemme hvordan din nøgle til bilen skal se ud. Skal der være billeder af 
familien på eller skal den bare blå. Du bestemmer selv! Via vores app. Kan du selv skabe 
nøglen. Du får nøglen indenfor 1 uge. 
 
 
 
APP liste Storbybohemen   
 
Har du en lille snild elbil (på under 2 meter) giver vi dig besked via GPS om hvor du kan 
parkere i realtid. Samtidig måler vi hvor langt parkeringspladsen er fra din bolig eller 
arbejdsplads.   
 
Hvilke biler kan du få i dag: 
Er du med i en elbils ordning hvor du betaler et beløb hver måned kan du her få en liste 
med de biler der er til rådighed lige tættest på dig. Er den bil du søger der ikke. Så find 
bilen i oversigten og klik NU så kan du se hvor du kan få fat på bilen nu. 
 
Cafe: 
Oplad mens du drikker kaffe. Via vores cafe app. Kan du booke bord og oplade plads. 
Ved en række cafeer i indre by. Du skal dog have en lille elbil for at bruge denne app. 
 
Service+Shop:  
Book tid på vores service parkeringsplads. Mens bilen bliver efterset af en mekaniker kan 
du handle ind. 
 
Gear: 
Med vores gear app. Kan du få produkter der kan sættes til elbilen og gøre turene i den 
lidt mere hyggelige. Fx kan I tage i skoven og lytte til musik og med hyggelig belysning. 
Rabatordninger på forbrugsgoder og produkter til elbilens interiør: 
 
Elbilen er en ny teknologisk platform og åbner nye muligheder for hvordan biler kan 
bruges og hvilken form for fleksibilitet og services der bliver mulighed for.  
 
Elbilen som familiens mobile bolig: En tur til stranden eller skoven også selvom vejret er 
dårligt – bilen er den trygge base med god komfort og praktisk indrettet. 
 
Elbilen som kontor til sælgere, håndværkere, service teknikere. Dem der arbejder i felten 
hele dagen har brug for lidt god indretning og opgradering af basis udstyret.  
 
Nogle af de produkter man kunne se på i forbindelse med at der nu kommer en energi 
kilde i bilen er: 
 
Mikrobølgeovn 
Kaffemaskine 
Fleksibel indretning med spise plads 
Se nyheder i TV på god skærm 
Køleskab 
Pusleplads 
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Plads til smarte og kompakte møbler 
Underholdnings pakke med musik og film 
Tagboks 
 
Nogle af disse produkter findes allerede til lastbiler så de er på markedet. 
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�0.00 - �0.20 Velkommen + fremdrift + mål Mette

�0.20 - �0.40 Hans-Ulrik - siden sidst

�0.40 - ��.�0 Nye koncepter

��.�0 - ��.20 Pause

��.20 - �2.�0 �. koncept + modning

�2.�0 - �2.45 Frokost

�2.45 - �3.�5 2. koncept + modning

�3.�5 - �3.45 3. koncept + modning

�3.45 - �4.30 Udvægelse af endeligt koncept

�4.30 -�5.00 Debrief -hvad gør vi nu

Næste møde: 
�4. jan. Koncept modent til evaluering

2�. jan feed back fra DONG energy

28. januar præsentation
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Tværfaglige ide udveksling kræver:

A: ”open attitude” sig ja og ikke nej

B: én samtale ad gangen

C: brug værktøjet

D: sluk telefonen

E: uret er bossen



Etrans Præsentation den 8. januar 2009

          Refleksionsworkshop  Side 4

Dato: 8. januar Mellemtid 14. januar Mellemtid 21. januar Mellemtid 28. januar

Input Præsentation af koncept Konceptet
diskuteres
med
interessent
er

Koncept evaluering Præsentation 
for leder 
gruppe 

Tilgang ”ja - men” 
Fra kernegruppen 

Alle detaljer 
skal på 
bordet 

” Ja fordi” 
Fra kernegruppen 

Konceptet
Færdig
Gøres af 
etrans 

”ja tak ! 
Fra tivoli gruppen  / andre 

Meget små 
tilretninger 

Koncept diskuteres i forhold til: 
Strategic  fit 
Market position 
Vækst potentiale 
Business unit benefit 

Koncept defineres i forhold til: 
Strategic  fit 
Market position 
Vækst potentiale 
Business unit benefit 

Ejerskab i forhold til: 
Strategic  fit 
Market position 
Vækst potentiale 
Business unit 
benefit

DONG Hvad ved vi ikke om idéen 
Hvem skal spørges 

Dialog i 
DONG 
Energy

Resultater af konceptmodning 
internt i DONG 

etrans Hvordan harmonerer idéen med 
generelle findings 
brugerudsagn 

Feltarbejde 
og analyse 
genbesøgs 

Resultater  

Output Struktureret konceptmodning Grundlag 
for koncept 

Snitflade i forhold til ”acceleration 
af forretning på elbiler” 

Fremdrift i projektet: 
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Siden sidst
Sidste gang sluttede vi med tre ideer. 
Gamblingideen. Ideen omkring partnerskaber og brugergrænsefladen MYDONG. 
Alle tre ideer indeholder emner vi er gået videre med. 

Vi har forsøgt at finde ind til nogle ydelser og services, der ligger op af de 
behov, brugerne har i dag. Vi har også set på nogle af de faktorer og 
kodeord, der betyder noget for forbrugerne.
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Electrictainment - energi i forandring
Energien bliver konkret og håndgribelig

Tidsfaktoren
Du sparer tid med en elbil 

Servicepakker 
Elbilen er kun en del af servicepakkerne  

Kodeord
Tid, Oplevelse, Praktik, Økonomi
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Platformstænkning
Der bliver flere og flere teknologiske 
platforme at vise elektronisk informa-
tion på. GPS, Laptop, TV, Smart-
phone, integrerede skærme, standere 
i det offentlige rum (parkeringsauto-
mater, ladestationer, pengeautomater)

I scenarierne har vi fokuseret på fiire 
skærme; laptop, smartphone, lade-
station og integreret skærm i bilen.
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Electrictainment - energi i forandring
Electrictainment er en kobling af ordene indutainment, infotainment og entertainment. Med 
electrictainment forsøger vi at gøre elforbrug og administration konkret og håndgribeligt.

Vi vil skildre, hvordan man kunne forestille sig at skabe oplevelser for forskellige bruger-
grupper. Oplevelserne fokuserer på to områder. Den individuelle oplevelse og community 
oplevelsen. Brugeren skal opleve, at løsningerne er udformet til lige præcis de behov, hun 
har. Samtidig er det vigtigt, at brugeren oplever en vis form for eksklusivitet afhængig af 
hvilken aftale, man indgår.

MYDONG PRO, MYDONG FAMILY, DONG & Partners og DONG E-GAME er tre konkrete 
forslag til hvordan, man kan visualisere og bygge videre på temaet.

Electrictainment handler om, at energi og transport sammen med service og tid er nogle 
meget vigtige områder. Brugeren kan selv vælge hvordan, hun vil bruge strøm og de ser-
vices, DONG stiller til rådighed. Men vigtigst er tidsfaktoren. Det skal være let.

Det er vigtigt at tænke forretning og brugervenlighed sammen og udvikle specifikke løs-
ninger til de forskellige brugere. Men det er samtidig vigtigt, at der er en rød tråd i kon-
ceptet, og at de forskellige delelementer passer sammen.
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Brugergrænsefladen bliver håndgribelig
Vi har opbygget et ikonarkiv, der bygger på ideen om eletrictainment. 
Ikonerne er fortolkninger af fysiske objekter, der repræsenterer et bagved 
liggende univers. Brugerne interagerer med ikonerne via berøring eller 
klilk på skærmen. Electrictainment handler om at gøre energi håndgribelig 
samtidig med, at det skal være interessant at bruge ikonuniverset.

Electrictainment giver brugeren mulighed for at holde styr på og måle på 
en intelligent og interaktiv måde, hvad hun bruger energi på. 

Der er ingen tvivl om, at vores transport og hjem bliver mere og mere       
intelligent. En måde at koble transport og hjem er at skabe en energiplat-
form, der gør det nemt at kommunikere med de forskellige elementer.   
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MyDONG PRO

MyDONG Family DONG E-GAME

DONG & Partners

     SustainableScore:

    84

De fire koncepter i scenarieform
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Transport - fysisk

Når brugeren klikker sig ind på 
dette ikon, kan hun se hvilke 
cykler familien har. Cyklerne 
er registreret med model og 
stelnummer. Hun kan også se,  
hvor mange kilometer fami-
lien har kørt, og hvor de har 
haft cykler med henne. Alle 
familiens cykler har en gps 
enhed indbygget, så hvis den 
er aktiveret, kan familien se, 
hvor cyklen er. Når en cykel 
går i stykker, sender brugeren 
en besked til DONGs mobile 
cykelsmed. Så kigger han 
forbi  og ordner cyklen.

Bolig (primær)

Dette er et værktøj til at holde 
styr på din bolig. Hvor meget 
isolering er der på loftet? 
Hvornår er vinduerne skiftet? 
Og  hvilken belægning er 
der på taget? Via DONG kan 
ejeren få kvalificeret hjælp til at 
få en energirigtig bolig. 
Hvordan er boligen forsikret, 
og hvordan har boligen det, 
når I ikke er hjemme?  
Under denne fane kan du 
også få hjælp med din indret-
ning af en professionel indret-
ningsarkitekt fra DONG.  

Energiprojekter

Hvor får jeg strømmen til min 
elbil fra? Hvordan ser der ud 
på Hornsrev lige nu? Dette 
er nogle af spørgsmålene, du 
kan få svar på under denne 
kategori. Ligeledes kan du 
finde information omkring an-
dre DONG energiprojekter og 
innovation under denne fane. 
Hvordan går det f.eks. med 
udviklingen af nye vindmøller 
og energiløsninger?

Eksempler på ikoner



Etrans Præsentation den 8. januar 2009

          Refleksionsworkshop  Side �2

Rundt om Familien Rasmussen

Familien er på fire personer. De lever 
en travl og harmonisk tilværelse med 
mange aftaler. De er alle spejdere og 
dyrker alle badminton. For at deres 
hverdag kan hænge sammen, har de 
fået en MYDONG aftale.

Det centrale i aftalen er bruger-
grænsefladen MyDONG, som giver 
brugeren et overskueligt interface. 

Med aftalen er der styr på al det  
praktiske: Forsikring, autohjælp, 
elovervågning, sikring af deres hus 
og sommerhus.

Aftalen er ikke dyr, den er samlignelig 
med andre forsikringsordninger. 
Familien har nemlig tilladt, at DONG 
overvåger deres hjem og giver dem 
råd om elforbrug.

Familien er meget afhængig af deres bil. Derfor kommer 
falck indenfor �5 min. med en ny bil.

I MyDONG aftalen er også inkluderet tyverisikring og gratis 
mekanikerhjælp. DONG sørger også for cykler til hele familien. 

Familien kan godt 
lide, at der er fokus 
på hvor meget 
energi, de bruger. 
Derfor kan de godt 
lide at få gode råd 
af DONG om, hvilke 
nye produkter der 
kunne være attraktive 
for familien. DONG 
overvåger familiens to 
hjem. Faktisk synes 
familien Rasmus-
sen, det er en god 
ide. Det betyder, at 
de også følger med, 
om der er ubudne 
gæster i sommer-
huset. Samtidig kan 
DONG alarmere 
familien, hvis de har 
glemt at sklukke for 
kaffemaskinen.

MyDONG family 
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En hurtig handel
Morten kan godt lide at have styr på de aftaler, 
han og familien har med forskellige serviceud-
bydere. Derfor har han samlet dem i en gruppe. 
Gruppen kan han både se på computeren der-
hjemme og på sin DONG smartphone.

Morten vil gerne være et skridt foran hele tiden 
og er altid parat til en god handel. Derfor holder 
han øje med priser på el i løbet af dagen. Hvis 
prisen på et tidspunkt er langt nede, køber han 
en portion og sætter via sin smartphone støv-
sugeren i gang derhjemme.
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Janus var før den friske fyr, der hang ud med 
vennerne og brugte byen.
Nu er Janus blevet familiefar, og der er ikke 
længere mulighed for at hænge ud.
Med to børn, der skal i børnehave og et arbe-
jde, der skal passes, er der nok for Janus at 

Men nu er der kommet en løsning, som 
Janus er ret glad for.
DONG har introduceret partneraftalen. 
Det er en aftale, hvor Janus og hans fami-
lie får mange muligheder afhængig hvad, 
ders behov er. Blandt andet indenfor 
transport har familien fået mange mu-
ligheder. Nu kan de vælge mellem forskel-
lige typer biler afhængig af hvad, de skal 
bruge bilerne til. Med aftalen er det nu 
muligt for familien både at have adgang til 
praktiske familiebiler, hurtige sportsvogne, 
og ladcykler. 

Janus havde ikke forestillet sig, at det lige 
frem ville blive sejere med elbiler. Men nu, 
hvor han kan dyrke sine interesser, og 
familielivet hænger sammen, er Janus en 
stor fan af partnerskabsaftalen.  

se til.Janus er lidt bitter og synes, det er surt 
at skulle sige farvel til mange af de ting, han før 
holdt så meget af. Blandt andet sin interesse 
for biler og gear. Janus’ kone er meget karriere-
orienteret og har en god stilling. Så det meste 
med børnene står Janus for.

DONG & Partners
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I Dong E-GAME skal brugeren opbygge sit eget bæredygtige samfund. Der 
er ingen begrænsninger. Du kan flyve helikoper og bygge vindmøller. Du 
kan indrette din egen elbil. Du bestemmer, hvordan ladesationer til elbilen 
skal se ud. DONG E-GAME er et 3d univers, hvor du tjener grøn kapital.

Med DONG E-GAME får DONG fat i ungdommen. Dong kan se med og 
finde ud af hvad, de unge finder mest interessant i spillet. De unge kan 
teame op med andre brugere eller familien. Dong kan få viden om 
hvordan, brugergrænsefladen virker og se hvad, de unge bruger deres 
grønne kapital til.  

DONG E-GAME

Du er pilot og har ansvaret for at vind-
møllerne bliver placeret rigtigt. Det kan 
være fatalt, hvis du mister en mølle.

 Byg din egen energibolig Konstruer din egen elbil

         Sustainable Score:

 84
Ladestationen 
skal være funk-
tionel og vejr-
bestandig 

Hvor højt tør du bygge?
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     SustainableScore:

    84

     SustainableScore:

    84

     SustainableScore:

    84

Noget at være sammen om 

Oliver er �4 år. I � måneder har han spillet DONG E-
GAME. Oliver og hans venner har opbygget et helt 
samfund med 3� havvindmøller og 42 elbiler. Det er 
gået godt siden de begyndte på spillet. Indtil nu har 
de tjent 2493 i grøn kapital. Noget af den kapital 
brugte Oliver til at få prisen ned på familiens  nye 
vaskemaskine. Så familien følger også med i hvor-
dan, det går i spillet.
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Lone er 52 år og 
arbejder som 
hjemmehjælper. Lone har en 
travl hverdag med mange 
besøg og mange ind - og 
udstigninger af bilen. I dette 
scenarie ser vi på hvordan, 
vi kan gøre Lones hverdag 
til en bedre oplevelse. 

Når Lone er ude at køre, har det ofte 
været et problem at finde parkerings-
plads. Men nu, hvor det nye DONG 
service koncept er på plads, er der altid 
reserveret en plads til Lones bil.

DONG Parkeringspladsen er også en 
serviceplads, hvor bilen blandt andet 
bliver opdateret med nyt software. 
Bilens batteri bliver også ladet op.

Når Lone kører i bilen, kan hun via 
voice control kommunikere med sin 
DONG smartphone. Hun kan blandt 
andet indtale journaler og finde 
adressevisninger via GPS. Lone har 
altid sin smartphone med.

Når Lone kommer på besøg hos patienterne, 
har hun gerne noget elektronisk indhold med. 
Hun kender sine patienter og ved, hvad de 
godt kan lide at se. Det kan være 
optagelser fra plejehjemmets julearrangement 
eller opsætningen af vindmøller på Horns Rev. 
Det kan også være dyre udsendelser fra den 
danske natur. 

MyDONG PRO

Lone synes det er dejligt med de 
nye elbiler. Om morgenen, når hun 
møder ind og går ud til bilerne, kan 
hun se, hvilken bil hun skal køre i. 
Foran på bilen står der ‘Lone’, og 
bilen er allerede indstillet til hende.
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Flow betyder alt!
Lone er MyDong PRO bruger. Lone bruger DONG smart-
phonen mellem sin computer derhjemme og computeren 
på arbejdet. Ofte behøver hun ikke køre forbi på arbejdet, 
for alle journaler og rapporteringer kan hun ordne og sende 
fra bilen. Lone kan også give besked til værkstedet, hvis der 
er noget, der skal ordnes på bilen. I det hele taget er der 
kommet mere arbejdsglæde og tidsbesparelse ind i Lones 
hverdag, efter kommunen og Dong har investeret i elbils-
konceptet.    



Etrans Præsentation den 8. januar 2009

          Refleksionsworkshop  Side �9



Etrans Præsentation den 8. januar 2009

          Refleksionsworkshop  Side 20

MyDONG PRO Praktik

MyDONG Family Tid DONG E-GAME Oplevelse

DONG & Partners Økonomi

     SustainableScore:

    84

De fire koncepter i kodeord
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Electrictainment = Energi i forandring

Kodeord for Electrictainment:

o Hångribeligt og konkret 

o Serviceorienteret 

o Vedkommende og let at bruge

o Intelligent platform der samler transport og bolig i en løsning

o Løsninger der sparer tid og giver brugerne nye muligheder

o Platformen skal være brugerudviklet!

o En god platform kan give vigtige målbare data



Dato: 
 

8. januar Mellemtid 14. januar Mellemtid 21. januar Mellemtid 28. januar 

Input Præsentation af koncept Konceptet 
diskuteres 
med 
interessent
er 

Koncept evaluering    Præsentation 
for leder 
gruppe 

Tilgang ”ja - men” 
Fra kernegruppen 

Alle 
detaljer 
skal på 
bordet 

” Ja fordi” 
Fra kernegruppen 

Konceptet 
Færdig 
Gøres af 
etrans 

”ja tak ! 
Fra tivoli gruppen  / andre 

Meget små 
tilretninger 

 

 Koncept diskuteres i forhold til: 
• Strategic  fit 
• Market position 
• Vækst potentiale 
• Business unit benefit 

 

 Koncept defineres i forhold til: 
• Strategic  fit 
• Market position 
• Vækst potentiale 
• Business unit benefit 

 

 Ejerskab i forhold til : 
• Strategic  fit 
• Market position 
• Vækst potentiale 
• Business unit 

benefit 
 

  

DONG Hvad ved vi ikke om idéen 
Hvem skal spørges 

Dialog i 
DONG 
Energy 

Resultater af konceptmodning 
internt i DONG 

    

etrans Hvordan harmonerer idéen med 
generelle findings  
brugerudsagn 

Feltarbejde 
og analyse 
genbesøges 

Resultater      

Output Struktureret konceptmodning Grundlag 
for koncept  

Snitflade i forhold til 
”acceleration af forretning på 
elbiler” 

    

 



At definere nye transportformer

Batterierne brugt som personligt 
ellager

Køb og salg kan aktiveres så batteri 
kapaciteten  kan  bruges i peak
hours i husholdningen
Designerbatteri

Sæt forskellige designere til at 
designe batterier til elbiler, der 
sender nogle forskellige signaler. 
Nogle batterier kan have særlige 
feminine eller maskuline udtryk.

Understøt grejglæde

1



At definere nye transportformer

Personliggør brugerfladen
Skab mulighed for at personliggøre bilen. Ca. 80 

% af vores transport foregår mellem bolig og 
job. Vi tilbringer megen tid alene i bilen. Hvis 
vi kan gøre den tid til en særlig “mig-tid”, kan 
man skabe nogle følelsesmæssige bindinger

til systemet.

Udnyt og markedsfør lydløsheden

Autotwit
Fra bilen kan man sende statusopdateringer til 

sin Twitter kontoom, hvor meget man har 
sparet, hvor man er, og hvad man ellershar
på hjerte

2



At definere nye transportformer

Opladestik i kantstenen
Stik i kantsten i byerne vil gøre det 

muligt for byboerne at lade op
alle vegne.
Visualisering af ledig parkerings-

plads / opladestander
Et display i bilen viser, hvor det næste 

opladningssted er, og beregner
distance og bestiller plads til 

opladning

3



At definere nye transportformer

Biltog
Man “finder sammen” med andre, 

som kører samme vej, og kobler 
sig sammen for at spare strøm. 
Eventuelt kan én bil lade op og 
overføre strøm til de tilkoblede

Induktions strøm / load road
Læg strøm i vejnettet, så man kan 

lade op, mens man kører. En
variation kunne være, at bilen lades 

op, når man holder for rødt

4



At udfordre fordomme

”Fastlane” for bedste CO2kører

Fordele knyttet til at køre på den 
mest miljørigtige måde kunne fx 
være, at man får lov at springe 
køen over ved ladestationen/-
parkeneller får lov at køre i en 
særlig vejbane.

Drive in biograf / teater / indkøb / 
stadion 

Man kunne genindføre/udbrede 
drive-in underholdnings 
konceptet og i den forbindelse 
opstille ladere ved hver plads 5



At udfordre fordomme

Tydeliggøre regnskabet

Udvikl en grafisk oversigt over ens 
samlede årlige udgifter på 
elbilen sammenlignet med en 
tilsvarende benzinbil

Interaktiv rude i bilen med status

Mange mennesker bruger status 
opdateringer på deres 
Facebook. Med en interaktiv 
rude kan der gives signaler og 
statements til andre 
mennesker på vejen og 
omkring bilen 6



At udfordre fordomme

7

Få actionhelte i tegneserier og 
film til at køre elbil 
Skabe en pull-effekt ved at lave 
product placement i actionfilm. 
Filmheltene skal køre elbil, gerne 
i nogle af de film, der er 
allermestforbundet med action, 
power og battle.

Skab craze blandt sub kulturer
Eller få product placement i 
musikvideoer 



At udfordre fordomme

8

Sammenlign benzin- og elbil
Udvikl en grafisk oversigt over 

ens samlede årlige udgifter 
på elbilen sammenlignet 
med en tilsvarende benzinbil

Et interaktivt forbrugerspil
Skab et online interaktivt 

forbrugerspil, hvor elforbrug 
og kørsel registreres, og 
hvor man indgår i et spil om 
at køre mest økonomisk og 
dermed miljømæssigt. 
Spillet skal forankres på 
nettet, hvor alle deltagere 
opretter en profil og 
konkurrerer indbydes



Adgang til og spredning af 
infrastruktur

9

Sammentænke bilkøb og 
etablering af  ladning…….

Opladning på eksisterende 
tankstationer
Så man kan gøre brug af de 
services der findes til 
brændstofbiler



Adgang til og spredning af 
infrastruktur
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Fælles ladning:
I vores blok producerer vi 
til og oplader VORES biler

”Hjemmelavet” strøm 
til fælles opladning

Vindmøller, fitness 
cykler………

Gratis strøm ved 
reklame
Hvis man sætter 
reklamer på sin bil, får 
man lov at lade op gratis



Adgang til og spredning af 
infrastruktur

11

Ladepark
Opladning gøres til en udflugts 
mulighed, så man kan samles 
med andre elbilbrugere

Antihærværk
Bilen er beskyttet mod hærværk, 
når den oplades / parkeres mod 
afgift



Adgang til og spredning af 
infrastruktur

12

Cobranding med maskuline 
produkter 

Visse produkter betragtes 
som særligt maskuline, fx 
nogle særlige ølmærker. 
Fodbold og ishockey 
betragtes også som 
særligt maskuline 
kulturer. 



Adgang til og spredning af 
infrastruktur

13

opladning forklædt som sikkerhed

(Profilér opladning som værende 
mere sikker end benzintankning)

Tilbyd en anden grejglæde end ved 
arbejdet med en benzinbil



Acceptable forandringer
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Modul systemer:
rent-by-module- business
Folk lejer ofte noget i forbindelse med ferie

STIK SURFING
Et brugergenereret rejsecommunity
har skabt konceptet CouchSurfing,
hvor brugere gratis kan få lov til at 

låne hinandens sofaer, når de er 
på rejse. 

Kunne man lave et tilsvarende 
community, hvor de, der har et 
stik, stiller det til rådighed for 
andre mod, at vedkommende

altid ville kunne låne stik hos 
hinanden? 



Acceptable forandringer
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Poker med strøm
I stedet for penge vinder man 
strøm ved at spille poker (evt. 
online)

Grøn bilist pointsystem
Ligesom der findes forskellige 
bilist-niveauer hos 
forsikringsselskaberne,
kunne der være en særlig el-lite
bilist rabat



Acceptable forandringer
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Grøn ruteskiltning i byen
En vejskilte service, der 
angiver, hvor de nærmeste 
elbilsparkerings-
og opladningspladser og 
grønne vejbaner kun for elbiler 
findes.



Acceptable forandringer
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HACKING
Det er en del af maskuline 

identitet at bryde 
eksisterende regler og 
strukturer og skabe sine 
egne. 

Systemet omkring elbilen
kunne give mulighed for at 

kontrollere og lave om på de 
eksisterende regler eller

tilføje nogle dimensioner, der 
gør hele systemet til noget 
særligt



Acceptable forandringer

18

“LÆKRE” FYSISKE 
REDSKABER TIL 
OPLADNING

Lav ladestiks håndtaget 
sådan, at det kun blottes 
ved brug – og det derfor 
kan holdes rent og pænt. 

Selve ladestikket kunne være 
mere organisk, så der fx 
var magneter på enden, så 
til koblingen var som et 
kys og ikke hårdt mod 
hårdt (Mac)



SPØRGSMÅL TIL KONCEPTMODNING 
 

Partnerskab B2C - noter 

En bekvemmelighedspakke  ”Så behøver du kun at handle ét sted” 

• 3 i 1- ordning 

• Kan indeholde falckabonnement, forsikringsabonnement, og finansiering af bilkøb/leasing 

• Reparation 

• Intelligent el 

• 1. Step: DONG medarbejdergoder 

• Målgrupper:  
 Kommerciel del af DONG – S&D 
 By, kommune, os selv 
 Kundemobilisering 

• Flatrate 

 

Partnerskab B2B - noter 

En bekvemmelighedspakke   ”Så kan du koncentrere dig om at gøre det, du er god til” 

• ”Den lille håndværksmester” 

• Start evt. i egen organisation 

• Add-on mulighed 

• Læne sig opad leasingtraditionen 

• Kørebøger integreret 

• Integrere etablerede partnere 

• Grønt regnskab – grøn profil 

• Service 

• Tryghed 

 

 

  



KONCEPT 1: MyDONG Family/Private 

FORRETNING/BRAND 

1. Hvordan passer konceptet med DONG Energy’s forretningsstrategi (på kort og lang sigt)? 
- Branding-værdien er høj 

 

2. Hvad kan der evt. gøres for at forbedre dette match? 

 

3. Hvordan passer det med forbrugernes opfattelse af DONG-brandet? 
 

- Ideen med at afprøve det internt først, øger troværdigheden af konceptet 

 

4. Hvad kan der evt. gøres for at forbedre dette match? 

 

5. Hvori består forretningen for DONG Energy i dette koncept? 
 

- Udjævning af belastningen (damage control) 
- Balancekraft til TSO’en 
- Mulighed for at tjene på royalties 
- Mulighed for at tjene på app’s 

 

6. Anslå konceptets omsætningspotentiale for DONG Energy 

 

 
7. Scor omsætningspotentialet på en skala fra 1-5, hvor 1=meget lavt og 5= meget højt 

 

1......................2……………………3…………………………4…………………………..5 

 

 

8. Kan der gøres noget for at udvide/forbedre forretningspotentialet for DONG Energy? 
- Permanent afgiftsfritagelse 



 

FORBRUGERNE/KUNDERNE 

1. Hvorfor er konceptet værdiskabende for forbrugeren/kunden? 
 En udviddet bekvemmelighedsaftale: ”Så behøver du kun at handle ét sted” 
 Modulært/fleksibelt og dermed gearet til den enkeltes behov 
 Nemt, trygt, tidsbesparende, og smart 
 Det giver den enkelte kunde et tilhørsforhold/en tryg havn 
 Det er lækkert/smart at lade på det rigtige tidspunkt 

 

2. Hvilke indsigter fra brugerstudiet bygger det på? 

Udfyldes af etrans 

 

3. Hvilke målgrupper henvender konceptet sig til? 

Udfyldes af etrans 

 

4. Hvilke forbrugertyper? 

Udfyldes af etrans 

 

GENNEMFØRELSE 

OBS! Der er ikke umiddelbart nogle business units at aflevere konceptet til. Det skal færdigmodnes i IC og 
sælges/leveres til S&D som et køreklart koncept. 

 

1. Skitser konceptets første steps 
 Iværksæt evt. pilotprojekt internt i virksomheden 
 Start med fokus på transportdelen. Begrebet transport dækker ikke kun over køb/leasing af bil, 

men over transport i et breddere perspektiv; herunder tilbud om forsikring, redningsservice, 
reparation, finansiering m.v.  

 Tilbud om transport til 2 kr. pr. km. 
 Udvikling af forskellige abonnementsordninger; herunder flatrate 

 

 



2. Hvad skal der til på kort sigt for at implementere konceptet i driften? (teknologi, strategiske 
alliancer, produktionsapparat…) 
 Alliancer, der skal søges indgået: 

- Aftale med Sixt eller Dania 
- Aftale med kreditinstitut 
- Aftale med redningsserviceudbyder 
- Aftale med forsikringsudbyder 

 
 Testes hos HR 
 Indgåelse af aftale med indkøb om, at x antal elbiler skal indgå i programmet 
 Konceptet kan med fordel integreres med MY DONG og DONG E-games 

 

 

3. Skitser hvad der kan/bør ligge i konceptets 2. og 3. Fase 

 

4. Hvad skal der til på lang sigt for at implementere 2. Og 3. Fase af konceptet i driften? 

 

 

HOLDBARHED 

 

1. Kan der gøres noget for at konceptet bliver relevant for flere forbrugere/kunder over tid? 
(bredde) 

 

2. Kan der introduceres tillægsydelser (tilkøb), der giver konceptet mere dybde og/eller variation? 
 

 

3. Hvordan øges loyalitet og buy-in fra kunderne? 
 

 

 



  



KONCEPT 2: MYDONG PRO 

 

FORRETNING/BRAND 

1. Hvordan passer konceptet med DONG Energy’s forretningsstrategi (på kort og lang sigt)? 
 
 

2. Hvad kan der evt. gøres for at forbedre dette match? 
 
 

3. Hvordan passer det med forbrugernes opfattelse af DONG-brandet? 
 
 

4. Hvad kan der evt. gøres for at forbedre dette match? 
 
 

5. Hvori består forretningen for DONG Energy i dette koncept? 
 

- Udjævning af belastningen (damage control) 
- Balancekraft til TSO’en 
- Mulighed for at tjene på royalties 
- Mulighed for at tjene på app’s; herunder f.eks. integration ml. kørselsregnskab og 

faktisk kørsel. 
 

 
6. Anslå konceptets omsætningspotentiale for DONG Energy 

 
 

7. Scor omsætningspotentialet på en skala fra 1-5, hvor 1=meget lavt og 5= meget højt 

 

1…...................2……………………3…………………………4…………………………..5 

 

8. Kan der gøres noget for at udvide/forbedre forretningspotentialet for DONG Energy? 

 

 



FORBRUGERNE/KUNDERNE 

 

1. Hvorfor er konceptet værdiskabende for forbrugeren/kunden? 
 En udviddet bekvemmelighedsaftale: ”Så kan du koncentrere dig om det, du er god til” 
 Modulært/fleksibelt og dermed gearet til den enkelte virksomheds behov 
 Man køber en ekspertise og en håndtering 

 
 

2. Hvilke indsigter fra brugerstudiet bygger det på? 

Udfyldes af etrans 

 

3. Hvilke målgrupper henvender konceptet sig til? 

Udfyldes af etrans 

 

4. Hvilke forbrugertyper? 

Udfyldes af etrans 

 

GENNEMFØRELSE 

 

1. Skitser konceptets første steps 
- Evt. start internt med pilotprojekt 
- Evt. partnerskab med dansk erhverv  brancheorganisationerne 

 
2. Hvad skal der til på kort sigt for at implementere konceptet i driften? (teknologi, strategiske 

alliancer, produktionsapparat…) 

 

3. Skitser hvad der kan/bør ligge i konceptets 2. og 3. fase 

 

4. Hvad skal der til på lang sigt for at implementere 2. Og 3. Fase af konceptet i driften? 



 

HOLDBARHED 

 

1. Kan der gøres noget for at konceptet bliver relevant for flere forbrugere/kunder over tid? 
(bredde) 

 

2. Kan der introduceres tillægsydelser (tilkøb), der giver konceptet mere dybde og/eller variation? 

 

3. Hvordan øges loyalitet og buy-in fra kunderne? 
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