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Industrien	i	Danmark	har	været	under	kraftig	forandring	de	sidste	årtier.	Mange	industrijobs	blev	tabt	på	grund	af	finanskrisen	
samt forestillingen om, at Danmark kunne leve af viden alene. Danmark som samfund er heldigvis blevet klogere, krisen er 
aftaget, og industrien står, til trods for nogle svære år, stadig stærkt. Industrivarer udgør i dag et overskud på den danske 
betalingsbalance på 36,8 mia. kroner, hvilket er en forbedring på 75 mia. kroner i forhold til de sidste syv år. Sidste år steg 
antallet af arbejdspladser i industrien for første gang i lang tid, og denne tendens afspejler sig også positivt i industriafhængige 
jobs i servicesektoren.

De forandringer, som medførte en hård priskonkurrence fra lavtlønslande, har samtidig skabt globale eksportmarkeder. Det 
har medført nye muligheder for de virksomheder, som har evnerne og ambitionerne om at gribe dem. 

At gribe mulighederne og skabe vækst kræver blandt andet automatiseret produktion, internationalt udsyn, innovation, ka-
pital, tilførsel af viden, nye ledelses- og medarbejderkompetencer og helt nye forretningsmodeller. Det kræver desuden nye 
rammebetingelser, der tilgodeser, at virksomheder er forskellige, at vækst sker i pludselige spring, og at hjælpen skal være 
målrettet, intensiv og af høj kvalitet. Det er påvist, at der er en direkte sammenhæng mellem et samfunds viden og kompeten-
cer inden for produktion og dets muligheder for at skabe velstand. Derfor bifaldes Region Midtjyllands industriinkubatorinitiativ.

De 22 koncepter i konceptkataloget rummer et samlet bud på industrielle inkubationsmiljøer, der både skaber nye og æn-
drede rammebetingelser og styrker virksomhedernes evne til at udnytte de globale muligheder. Koncepterne er blevet til via 
inddragelse af og samarbejde med en bred vifte af virksomheder, institutioner og netværk. Konceptkataloget afspejler ikke 
mindst deres viden og behov. 
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1 · Sammenfatning og Otte Anbefalinger

Danske industrivirksomheder har de seneste årtier skulle omstille sig til en 
gennemgribende globalisering og økonomisk krise, der har kostet mange ar-
bejdspladser og vendt op og ned på værdikæder og kunderelationer. Den 
globale udvikling har samtidig skabt nye vækstmarkeder og nye muligheder 
– også for danske virksomheder, der står midt i en re-industrialisering. De 
udfordringer og muligheder, der ligger i fremtidens industri, stiller ikke blot krav 
til virksomhederne, men også til nye og forbedrede erhvervsfremmeaktiviteter. 

Konceptkataloget rummer 22 koncepter med relevans for alle dele af vækst-
laget i dansk industri – fra den ambitiøse opstartsvirksomhed med globale 
ambitioner til den veletablerede SMV, der står over for et vækstspring. Baseret 
på den viden og de erfaringer, der er opbygget i samarbejde med de mange 
inddragede virksomheder, institutioner og netværk, har koncepterne deres 
egne konkrete anbefalinger til, hvad der skal igangsættes og hvordan. Kon-
cepterne kan derfor godt stå alene, men bliver stærkere af at blive anvendt i 
sammenhæng med andre koncepter. 

Det har fra starten været projektets mål, at alle konceptaktiviteter mundede ud 
i generiske koncepter, som lokale initiativer, etablerede som nye, kan arbejde 
videre med, når projektperioden udløber. Det er således projektets forhåb-
ning, at koncepterne tages bredt i anvendelse og tilpasses af alle, der har en 
interesse i at fremme industri, produktion og vækst. 

 Anbefalinger

 Industrielle inkubationsmiljøer som en tværgående indsats i Region Midtjylland 
 Industriområdet skal kobles til regionens videns- og erhvervsmæssige styrkepositioner. 
 Samtidig bør industriinkubation have en plads i fremtidige iværksætterinitiativer. 

 Behov for en afbalanceret tilgang 
 Industriel inkubation er ikke kun for opstartsvirksomheder, men for hele det industrielle vækstlag – unge såvel som modne.

 Mød virksomhederne just-in-time 
	 Fremtidens	industrielle	inkubationsmiljøer	skal	rumme	fleksible	koncepter	og	tilbud,	der	møder	virksomhederne	løbende	før,	
 under og efter periodiske vækstspring.

	 Fremtidige	tilbud	skal	være	tilgængelige	på	tværs	af	geografiske	skel	 
	 Fremtidige	initiativer	inden	for	industriel	inkubation	bør	designes,	så	alle	virksomheder	på	tværs	af	geografi	har	samme	adgang	til	
 ydelser og sparring.

 Udnyt synergien i erhvervsfremme- og innovationssystemet 
 Det er afgørende, at indsatserne inden for fremtidens industri har en stærk synergi med det lokale, regionale og nationale økosystem af 
 erhvervsfremme- og innovationsaktører.

 Internationalisering af indsatsen 
 Internationalisering er en kilde til højere produktivitet og en væsentlig positiv driver for vækst. Anbefalingen er derfor, at den samlede 
 indsats internationaliseres. 

 Fra individuel til kollektiv sparring og rådgivning 
 Sparring og rådgivning skal supplere 1-1 sessioner med gruppesessioner, workshops og netværk. 

 Nedsæt et regionalt produktionspanel 
 Et regionalt produktionspanel kan anbefale fremtidige initiativer i regionen og agere sparringspartner for bl.a. vækstforum. 
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2 · Udfordring og Nye Muligheder

Siden starten af 00’erne er beskæftigelsen inden for industriel produktion i 
Danmark faldet med ca. 120.000 personer (Regeringen, 2014). I Region Midt-
jylland alene er beskæftigelsen reduceret med næsten 30 procent de seneste 
ti	år,	herunder	næsten	30.000	arbejdspladser	under	finanskrisen	alene	(Regi-
on	Midtjylland,	2014).	Årsagen	findes	først	og	fremmest	i	udflytning	af	jobs	til	
lavtlønslande. En række faktorer har medført, at de traditionelle værdikæder 
er blevet opdelt i komplekse globale netværk, der gør det muligt at fremstille 
produkter hvor som helst – og tilfredsstille kunder globalt.

World Economic Forum peger på, at digital teknologi og udbredelsen af fri-
handelsaftaler	fortsat	vil	gøre	verden	mere	flad	og	gøre	værdikæderne	inden	
for produktion mere globale. De tidligere lavtlønslande udviser i dag en frem-
stillings- og innovationsevne, der gør dem i stand til at producere stadigt mere 
avanceret. Samtidig oplever disse lande en vækst i lønninger og omkostnin-
ger, der svarer til I-landenes. Det betyder en voksende middelklasse og nye 
interessante vækstmarkeder (World Economic Forum, 2012). Denne tendens 
bekræftes både af Regeringens strategi for Danmark som Produktionsland og 
af REG LABs nylige analyse af fremtidens industri. REG LABs analyse peger 
på, at den tilbageværende produktion i Danmark er radikalt anderledes end 
den, som i de senere år er tabt til lavtlønslande. Den tilbageværende produkti-
on er i høj grad kompleks, ofte i mindre serier og vanskelig at outsource til lav-
omkostningslande. Der er med andre ord grobund for en spirende optimisme 
på industriens vegne. Det er muligt at knække kurven og skabe nettotilvækst 
i jobs i industrien som følge af de globale muligheder i det, som populært kal-
des re-industrialiseringen (REG LAB & Industriens Fond, 2014).

At Danmark og i særdeleshed Region Midtjylland prioriterer den produktions-
mæssige	dagsorden	er	derfor	sund	logik	af	flere	grunde:

 · Industrivarer udgør et overskud på den danske betalingsbalance på 
   36,8 mia. kroner – en forbedring på 75 mia. kroner de seneste 6-7 år 
   (Regeringen, 2014)
 · I 2013 steg antallet af industriarbejdspladser for første gang i mange år.  
  Hertil kommer en stigning i relaterede, industriafhængige jobs i eksem- 
  pelvis servicesektoren (Regeringen, 2014)
 · Det er demonstreret, at der er en direkte sammenhæng mellem et sam- 
  funds viden og kompetencer inden for produktion og dets muligheder  
  for at skabe velstand. Jo mere avanceret produktion, des større vel- 
  stand (Hausmann et al, 2011)

Re-industrialiseringsprocessen har ændret vilkårene for virksomhederne, og 
det medfører ændrede krav til erhvervsfremmesystemet. Systemet skal i hø-
jere grad stimulere virksomheder, der er forankret i den gamle industrimodel, 
til vækst, og samtidig tilbyde ydelser, der understøtter de re-industrialiserede 
vækstvirksomheder.

“Udflytningen	 af	 simpel	 masseproduk-
tion har langt overvejende været drevet 
af lave lønniveauer i blandt andet Asien 
og Østeuropa. Men sådan behøver det 
ikke fortsætte. Udviklingen i avanceret 
produktionsteknologi, automatisering 
og værdikæder giver potentiale for at 
fastholde produktion, blandt andet fordi 
andre faktorer end lønomkostninger får 
stigende betydning. Det giver Danmark 
nye muligheder som avanceret produk-
tionsland”

-Danmark som Produktionsland
Regeringen, Maj 2014
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3 · Tilgang

NETVÆRKSBASERET TILGANG
Arbejdet med de industrielle inkubationsmiljøer og de 22 koncepter er drevet 
af	en	netværksbaseret	tilgang.	Det	betyder,	at	koncepterne	arbejder	med	flek-
sible	ydelser,	der	kan	bringes	i	spil	på	tværs	af	lokale,	geografiske	skel.	Kon-
cepterne er friholdt for investeringer i mursten og indeholder kun i få tilfælde 
nødvendige investeringer i fysiske faciliteter. Det er til gengæld vurderingen, 
at disse faciliteter kan anvendes både i de industrielle inkubationsmiljøer og i 
mange tilfælde også i det øvrige erhvervsfremme- og innovationssystem. 

OVERBYGNING PÅ DEN  
EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR
Konceptkataloget er et indspark i en større dagsorden omkring re-industri-
aliseringen og vækstlaget i dansk industri. I særdeleshed er det et bidrag til, 
hvordan erhvervsfremmesystemet gennem industrielle inkubationsmiljøer kan 
være med til at løfte det vækstpotentiale, der ligger i industrien. Selvom re-in-
dustrialiseringen og det industrielle vækstlag stiller nye krav til services, er det 
en væsentlig pointe, at der bygges videre på den infrastruktur og de styrkepo-
sitioner, der allerede er opbygget, og at de udfordres med alt fra veldoserede 
justeringer til større omkalfatringer. 

LIGE ADGANG FOR ALLE
En anden væsentlig pointe med konceptkataloget er, at det i videst mulig 
udstrækning er baseret på, at den samme ’vare’ er tilgængelig for alle industri-
virksomheder,	lige	meget	hvor	i	regionen	man	befinder	sig.	Det	hænger	blandt	
andet sammen med, at vækstlaget i industrien ikke lader sig begrænse til 
bestemte virksomhedstyper, lokaliteter eller brancher. Det er derfor afgørende, 
at de virksomheder, som står overfor et vækstspring, mødes af høj kvalitet og 
et bredt og varieret udbud af ydelser, hvor end de møder de industrielle inku-
bationsmiljøer. Det betyder også, at inkubationsmiljøernes fysiske faciliteter 
og udstyr skal være tilgængelige for alle virksomheder, uanset hvor i regionen 
virksomheden er bosat.  

Konceptudviklingsarbejdet har været styret af fem centrale 
pejlemærker, der tilsammen kendetegner projektets tilgang.

Pejlemærker

Fokus på hele
S-kurven

Lige adgang
for alle

● ●

Den mytiske
vækstvirksomhed

● Eksisterende
infrastruktur

●

Netværksbaseret tilgang

●
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FOKUS PÅ HELE S-KURVEN 
Konceptkataloget rummer tilbud på tværs af virksomheder-
nes	 livscyklusfaser	 og	modenhed	 i	 en	 simplificeret	S-kurve	
model (se nedenfor).

Koncepterne adresserer både opstartsvirksomheder, virk-
somheder i vækstforløb og modne industrivirksomheder. 
Dermed tilgodeser koncepterne både de industrielle styrke-
positioner, som de re-industrialiserede virksomheder besid-
der, samtidig med at de er med til at sikre tilgangen af nye in-
novative virksomheder. Europæiske analyser dokumenterer, 
at kun en mindre procentdel af den samlede virksomheds-
masse på tværs af unge og modne virksomheder skaber 
væksten (NESTA, 2009 & 2014). Denne tendens ses også 
i Danmark, hvor REG LABs analyse fra 2012 dokumenterer, 
at det industrielle vækstlag i gennemsnit udgør ca. 20 % af 
virksomhederne, med repræsentanter fra alle aldersgrupper 
af virksomheder, fra alle dele af landet og fra alle brancher.

DEN MYTISKE VÆKSTVIRKSOMHED
I forlængelse af S-kurven har tilgangen til arbejdet med kon-
cepterne også taget udgangspunkt i en række implicitte 
udfordringer	 i	 den	 måde,	 vækstvirksomheder	 identificeres	
og	defineres	på,	 og	det	 heraf	 følgende	 fokus	på	bestemte	
klynger af virksomheder. Disse implicitte udfordringer er reelt 
myter (eller i hvert fald hyppigt forekommende antagelser) og 

betyder, at tilgangen til forståelsen af og arbejdet med vækst-
virksomheder skal ændres. 

Myte 1: Alle vækstvirksomheder er nye/unge
Analyser og forskning viser, at vækstvirksomheder kommer 
fra alle virksomhedslag, og at hovedparten er mere end fem 
år gamle (Acs et al, 2008, NESTA, 2009, Henrekson & Jo-
hansson, 2010, REG LAB, 2012).

Myte 2: Vækstvirksomheder er først og fremmest høj-
teknologiske
Til	trods	for	stor	akademisk	interesse	i	højteknologiske	firma-
er er de ikke nødvendigvis synonyme med høj vækst (Brann-
back et al, 2011).

Myte 3: Vækstvirksomheder vokser kontinuerligt
Vækstvirksomheder er – uanset målemetode – et episodisk 
fænomen; dvs. virksomheder er dynamiske, og størrelsen 
kan variere frem og tilbage i deciderede vækstspring. Samti-
dig er vækst i en periode eller konjunktur ikke en garanti for 
vækst i den efterfølgende periode (NESTA, 2014).

Kort	 sagt	 findes	 der	 ikke	 en	 ‘typisk’	 vækstvirksomhed.	
Vækstvirksomhederne varierer i alder, størrelse, sektor, for-
retningsmodel, ledelsesstil og ejerskabsforhold og opnår 
vækst gennem forskellige midler og kanaler (NESTA, 2014, 
REG LAB & Industriens Fond, 2014).

3 · Tilgang
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3 · Tilgang

BEGREBSAPPARAT
I konceptkataloget er der en række hyppigt anvendte begreber, hvis forstå-
else og indbyrdes sammenhæng er væsentlige for læsningen af kataloget. 
Her følger en kort liste med de væsentligste begreber og deres anvendelse i 
kataloget.

Figur: Begrebsapparat

 Begreb Anvendelse

 Absorptionskapacitet	 Virksomheders	evne	til	at	optage	og	kommercialisere	ny	viden.
  – Erhvervsstyrelsen

 Fremstilling Det at frembringe et produkt eller en vare
  – Den Danske Ordborg

 Industri	 Industri	[…]	betegnelse	for	de	erhverv,	der	ved	bearbejdelse	af	råstoffer	producerer	investerings-	og	
  forbrugsvarer.
	 	 –	Den	store	Danske	Encyklopædi

 Industrielle inkubationsmiljøer	 Viden-	og	innovationsmiljøer,	som	arbejder	med	rammer	og	services	for	industrivirksomheder	ud	fra	både	
  forretningsmæssige og teknologiske hensyn. 
	 	 –	Egen	definition

 Inkubationsaktiviteter Inkubatorer, inkubationsprogrammer, rammer og indsatser rettet mod opstartsvirksomheder.
  – KASK, Fremtidens Inkubator

 Inkubator En inkubator adskiller sig fra udviklingsparker ved at være dedikeret til opstartsvirksomheder og tilbyde 
	 	 rammer	og	services	målrettet	disse	virksomheders	behov.	
  – Fremtidens Inkubator

 Industriinkubator En industriinkubator er ikke blot en inkubator, der arbejder med industri. Den har både opstartsvirksom-
  heder og mere modne virksomheder som kernemålgrupper. 
	 	 –	Egen	definition

 Iværksætter Person, som starter egen virksomhed.
  – Den Danske Ordbog

 Produktion	 Proces,	i	hvilken	en	eller	flere	produktionsfaktorer	frembringer	varer	og	tjenesteydelser.
	 	 –	Den	store	Danske	Encyklopædi

 Startup	 Opstartsvirksomheder,	der	kan	befinde	sig	på	forskellige	udviklingstrin	fra	tidlig	opdagelse	over	validering	til	 
  skalering. Opstartsvirksomheder kan variere i typologi lige fra livsstilvirksomheder over små familievirksom- 
  heder til skalérbare opstartsvirksomheder, som er skabt til at blive store.
	 	 –	Startup	Genome	Project	og	Steve	Blank

 Technology Readiness Level	 En	teknologis	modenhedsniveau	–	definerer	hvor	en	given	teknologi	befinder	sig	i	feltet	mellem	grund- 
	 	 forskning	og	kommercialisering.
  – Styrelsen for Forskning og Innovation

 Teknisk Industriinkubator	 En	teknisk	industriinkubator	er	en	højt	specialiseret	rugekasse,	der	med	kirurgisk	præcision	løser	teknologi-
  ske	knuder	og	flaskehalse.	Midlet	er	specialiserede	fysiske	miljøer,	høj	agilitet,	højt	beredskab	og	stor	knowhow.	
	 	 –	Egen	definition

 Udviklingspark Udviklingsparkerne huser typisk både større og mindre virksomheder og kan have en blandet portefølje af 
  projekter, laboratorier m.m. 
  – Fremtidens Inkubator

 Vækstlag Den gruppe af virksomheder, som skaber vækst (i industrien).
	 	 –	Egen	definition

 Vækstspring	 Vækstspring	er	den	proces,	der	foregår,	når	en	virksomhed	inden	for	en	periode	trigges	til	at	omstille	sig	og
   derigennem lykkes med at opnå en væsentlig positiv vækst.
	 	 –	Brown	&	Mawson,	2013

 Vækstvirksomhed Virksomheder med en gennemsnitlig årlig vækst i medarbejdere eller omsætning på mere end 20 % over en
   treårig periode og med mere end 10 ansatte i starten af måleperioden.
  – OECD

●

●
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4 · 22 Koncepter

INTRODUKTION TIL KONCEPTKATALOGETS SYV TEMAER
De temaer, de 22 koncepter arbejder med, er en blanding af regionale, nationale og internationale vækstdrivere. Region 
Midtjylland	har	fire	identificerede	vækstdrivere;	1)	Uddannelse,	2)	Iværksætteri,	3)	Innovation	og	4)	Internationalisering.	Vækst-
driverne	skal	iscenesættes	inden	for	regionens	fire	fokuserede	indsatsområder	1)	Energi	og	miljø,	2)	Fødevarer,	3)	Velfærdsin-
novation og 4) Turisme. Med undtagelse af turisme er der en umiddelbar og direkte synergi med industrielle inkubationsmiljøer 
på tværs af alle vækstdrivere og indsatsområder. Det stemmer overens med en af hovedkonklusionerne fra REG LABs analyse 
af industrielle succeshistorier, der konkluderer, at succesfulde industrivirksomheder har en række fælles træk på tværs af fø-
devareproduktion, møbelindustri, maskinindustri, energi, medico mv. (REG LAB & Industriens Fond, 2014).

Konceptkataloget	adresserer	de	fire	 regionale	vækstdrivere	sammen	med	yderligere	 tre	vækstdrivere	med	særlig	 relevans	
for	produktionsområdet	–	disse	er	identificeret	i	forbindelse	med	koncept-	og	analysearbejdet	og	er	afbilledet	nedenstående:

 Energi og miljø Fødevarer Velfærdsinnovation Turisme

1. Uddannelse og kompetenceudvikling* X X X -

2. Iværksætteri X X X -

3. Innovation X X X -

4. Internationalisering X X X -

5. Sparring og rådgivning* X X X -

6. Adgang til kapital* X X X -

7. Teknologi og avanceret produktion* X X X -

●

●
Figur: Industrielle inkubatorers relevans for vækstdrivere og fokuserede indsatsområder

*	De	regionale	indsatsområder	suppleret	med	indsatsområder	fra	REG	LABs	analyser	af	Fremtidens	Industri,	2012	og	2014,	Regeringens	Vækstpakke	om	
Danmark	som	produktionsland	samt	NESTAs	Increasing	‘The	Vital	6	Percent’:	Designing	Effective	Public	Policy	to	Support	High	Growth	Firms,	2014

1. Uddannelse 
og kompetence-
udvikling

2. Iværksætteri

3. Innovation

4. Internationalisering

5. Sparring og 
rådgivning

6. Adgang til kapital

7. Teknologi og 
avanceret 
produktion

Figur: Konceptkatalogets syv temaer
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I REG LABs analyse af Fremtidens Industri (REG, LAB 2012) blev der peget på en række væsentlige 
indsatsområder for forbedrede rammebetingelser. Et af dem var uddannelse og kompetenceudvik-
ling, hvor industriel forretningsudvikling som ledelsesdisciplin også pegede konkret på større samspil 
mellem videregående uddannelser og SMV’er via praktikforløb og studenterprojekter.

Konceptkataloget rummer en række ledelsesfokuserede koncepter, der styrker industriiværksætte-
rens forståelse for og muligheder for at arbejde med industriel forretningsudvikling – både i net-
værksbaserede forløb (fx Det Industrielle Forretningsnetværk, Det Industrielle Symbiosekredsløb 
og Forretningsmodel – Innovation i Partnerskaber) samt i mentorbaserede forløb som Ledelses- og  
Organisationsudvikling.

Temaet iværksætteri er relevant både i forhold til den nationale og regionale strategi. Regeringens 
strategi for Danmark som produktionsland forfølger to overordnede mål:

 • De nye muligheder i avanceret produktion skal udnyttes
 • Flere nye og mindre virksomheder skal vokse sig store

I Region Midtjylland er iværksætteri identificeret som en af de fire vækstdrivere, og man har blandt 
andet gennem KASK-projektet ”Fremtidens Inkubatorer” gjort en række gode erfaringer med inku-
bation som vækstdriver – herunder defineret, hvordan inkubatorer skal overleve på unikke services 
i fremtiden (KASK, 2014). Antallet af nye virksomheder i Region Midtjylland er faldet betydeligt i de 
senere år – det samme billede tegner sig for vækstiværksættere. Dele af forklaringen skal findes i 
konjunkturerne, og regionen forventer selv, at andelen af vækstiværksættere vil stige i takt med, at 
de økonomiske betingelser forbedrer sig (Region Midtjylland, 2014). Ser man specifikt på industrien, 
ligger vækstlaget på omkring 20 % af den samlede population, og ca. 17 % var under fem år gamle i 
perioden 2005-2010 (REG LAB, 2012).

Iværksætteri har ikke udelukkende den vigtige funktion at skabe nye succesfulde vækstiværksættere. 
Særligt internationalt er der lavet flere analyser, som fokuserer på opstartsvirksomheders evne til at 
stimulere kreativ destruktion (creative destruction). Kreativ destruktion er en vækstmotor, der er med 
til at reorganisere brancher og områder ved at introducere nye produkter, forretningsmodeller og ser-
vices, der tvinger etablerede virksomheder til at innovere (Gourio et al, 2014, NESTA, 2014). 

Konceptkataloget rummer en række koncepter, som understøtter industrielt iværksætteri og dannel-
sen af nye ambitiøse opstartsvirksomheder (fx Selskabskatalysator, The Globe Exchange Program og 
The Lean Industry Startup Accelerator). Fælles for koncepterne er, at de arbejder med at accelerere 
de mest ambitiøse opstartsvirksomheder i en form for elitepræget tilgang.

World Economic Forum (WEF) peger på accelereret innovationsevne som den vigtigste forudsætning 
for både virksomheders og nationers succes. Innovative virksomheder voksede mellem 2006 og 2010 
næsten dobbelt så hurtigt som deres lavinnovative modstykker, og vinderne i fremtidens globale indu-
stri bliver ifølge WEF de innovative virksomheder og nationer (WEF, 2012). Innovation er en af de fire 
regionale vækstdrivere i Region Midtjylland. En tredjedel af de midtjyske virksomheder er innovative, 
og innovationsaktiviteten i Region Midtjylland ligger generelt over niveauet i hele landet. Det er dog 
værd at bemærke, at de regionale innovationsdata er behæftet med nogen usikkerhed.

Kilder til innovation kan både være viden, teknologi, kunder og leverandører, og konceptkataloget 
rummer da også en bred vifte af koncepter, som adresserer innovation (fx Det Industrielle Symbiose-
kredsløb, Kundedrevet Produktudvikling, Technology Transfer, Teknologiimplementering, X-Factory 
og Regionalt Økosystem af Viden- og Innovationsmiljøer).

Globaliseringen og den internationale arbejdsdeling bidrager til øget produktivitet og øget velstand i 
de enkelte lande. Produktivitetskommissionens slutrapport fra maj 2014 peger på en direkte sammen-
hæng mellem internationaliserede virksomheder og (relativ) høj produktivitet (Produktivitetskommis-
sionen, 2014). Denne sammenhæng figurerer også i regeringens strategi for Danmark som produkti-
onsland, hvor det noteres at: ”Mens særligt de hjemmemarkedsorienterede produktionsvirksomheder 
har stået for en faldende andel af den samlede værditilvækst, så har de internationalt orienterede 
produktionsvirksomheder holdt stand […]” (Regeringen, 2014). Den samme tendens kan i øvrigt ses 
hos vækstvirksomheder uden for Danmarks grænser (NESTA, 2014).

Industrien er i særklasse det mest internationaliserede erhverv. Industrien står bag næsten 70 % af 
eksporten i Region Midtjylland. Af den årsag har industrien behov for en anderledes erhvervsservice 
end mere hjemmemarkedsorienterede virksomheder (Region Midtjylland, 2014).

Konceptkataloget rummer flere koncepter, som adresserer internationalisering (fx The Globe Exchan-
ge Program og Technology Transfer).

●
1. Uddannelse 
og kompetence-
udvikling

2. Iværksætteri

3. Innovation

4. Internationalisering

KONCEPTKATALOGETS SYV TEMAER
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Sparring og rådgivning er identificeret i REG LABs analyse af fremtidens industri som et nøgleområde 
for styrkelse af rammebetingelser for vækstlaget i dansk industri. Som det også fremgår af dette 
konceptkatalog, er vækstlaget præget af stor mangfoldighed i virksomhedstyper på tværs af alder, 
størrelse, sektor og geografi. Samtidig vises andetsteds i kataloget, at vækstvirksomheder vokser 
episodisk. Som følge heraf er der behov for dynamiske og ofte netværksbaserede tilgange til sparring 
og rådgivning, der kan identificere de stød eller triggers, der går forud for vækstspring, og medføre en 
målrettet indsats igennem en transitionsfase (REG LAB, 2012, NESTA, 2014).

Konceptkataloget rummer en række dynamiske bud på nye og reviderede sparrings- og rådgivnings- 
ydelser. Partnernes forhåbning er, at sparring og rådgivning, der tænker ud af boksen og er kende-
tegnet ved høj fleksibilitet, også vil kunne skabe en positiv forskel ’just-in-time’ (fx Den Industrielle 
Samarbejdsbro, X-Factory, Ledelses- og Organisationsudvikling, Organisationsneutral Platform, For-
retningsmodel – Innovation i Partnerskaber, Technology Transfer og Teknisk Industriinkubator).

Adgang til kapital er en veldokumenteret udfordring for vækstvirksomheder. Konkrete erfaringer fra 
REG LABs succesfulde casevirksomheder viser, at selv virksomheder, der har haft held til at tilve-
jebringe kapital, ser det som en udfordring og en reel barriere for vækst. Ofte kan det være svært 
at få bankerne til at finansiere væksten, selvom der flere steder peges på, at det er den foretrukne 
finansieringsmodel. Samtidig er der en relativ høj pris for venturekapital, der også i fremtiden kan 
have negative samfundsmæssige konsekvenser, da venturekapitalens forretningsmodel er baseret 
på ’exits’, der ikke i alle tilfælde er forligelige med investeringer i langsigtet vækst (NESTA, 2014, REG 
LAB, 2014). Tal fra regeringen viser, at selvom Danmark har en stor underskov af SMV’er og mange 
iværksættere, er det meget få, der vokser sig store. Inden for industrien er dette endnu mere udtalt, og 
blandt de store virksomheder med mere end 1.000 ansatte findes kun en enkelt industrivirksomhed, 
der er etableret de seneste 30 år (Regeringen, 2014).

Konceptkataloget rummer en række bud på, hvordan finansieringsudfordringerne kan løses på nye 
måder i fremtiden både for iværksættere og eksisterende virksomheder (fx The Lean Industry Startup 
Accelerator, Selskabskatalysator, Intelligent Finansiering og Det Industrielle Innovationsnet).

Regeringen har i sin vækstpakke ”Danmark som Produktionsland” peget på, at danske virksomheder 
via omstillingsparathed og handling kan udnytte en række vigtige muligheder inden for avanceret 
produktion, der ikke på samme måde som traditionel masseproduktion konkurrerer på pris alene. Det 
stiller dog nye krav til teknologi, medarbejdere og virksomhedernes evne til at integrere nye processer 
(Regeringen, 2014).
 
Konceptkataloget adresserer netop mulighederne inden for avanceret produktion og den omstillings-
parathed, der skal være til stede. Der er således koncepter, som adresserer hele processen omkring 
optagelse og implementering af ny avanceret teknologi, koncepter med fokus på uddannelse og op-
gradering af medarbejdere inden for en række nøgleområder og koncepter, som både i netværks-
konstruktioner og mere målrettet rådgivning sætter fokus på virksomhedernes evne til at optage og 
indtage ny viden. Som en integreret del af konceptudviklingsprocessen har projektets partnere været 
i dialog og/eller samarbejdet med både GTS-institutter, innovationsnetværk, Tech Transfer Office AU, 
IT-Forum og den strategiske forsknings- og innovationsplatform MADE (Platform for Future Produc-
tion). 

Projektet har desuden specifikt kortlagt nogle af de muligheder, der ligger i bl.a. Grøn Omstillings-
fond og Danmarks Innovationsfond. Konceptkataloget er med andre ord både indholdsmæssigt og 
synergimæssigt gearet til at adressere mulighederne i avanceret produktion (fx Teknisk Industriinku-
bator, Technology Transfer, Teknologiimplementering, Den Industrielle Samarbejdsbro og Viden som 
Produkt).

●
5. Sparring og 

rådgivning

6. Adgang til kapital
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produktion
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1 Selskabskatalysator  X    X

2 The Lean Industry Startup Accelerator  X  X  X

3 Dynamisk Workspace   X X

4 Det Industrielle Innovationsnet     X X

5 Forretningsmodel - Innovation I Partnerskaber X  X  X

6 Industrial Fablab X  X   X

7 Kundedrevet Produktudvikling   X   X

8 Regionalt Økosystem Af Viden og Innovationsmiljøer  X X

9 The Globe Exchange Program  X  X

10 Det Industrielle Forretningsnetværk X  X

11 Nyt Praktikforløb   X  X

12 Intelligent Finansiering     X X

13 Teknisk Industriinkubator   X  X  X

14 Viden Som Produkt   X    X

15 X Factory   X X X  X

16 Den Industrielle Samarbejdsbro   X  X  X

17 Det Industrielle Symbiosekredsløb X  X    X

18	 Industrielle	Effektiviseringsmetoder	 X	 	 	 	 X	 	 X

19 Ledelses- og Organisationsudvikling X    X

20 Organisationsneutral Platform   X  X

21 Technology Transfer   X X X  X

22 Teknologiimplementering X  X  X  X

●

●

Figur: Industrielle inkubatorers relevans for vækstdrivere og fokuserede indsatsområder
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4 · 22 Koncepter

SAMARBEJDSRELATIONER OG SYNERGIER 
Både viden- og uddannelsesinstitutioner og i særlig grad det øvrige erhvervs-
fremme- og innovationssystem har været en væsentlig faktor i konceptud-
viklingen. Det har således ligget partnergruppen meget på sinde at undgå 
redundante koncepter – altså koncepter, der i overvejende grad overlapper 
eksisterende	initiativer	hos	enten	private	eller	offentlige	erhvervsfremmeaktø-
rer. Erfaringer fra blandt andet Sveriges ellers succesfulde innovationssystem 
viser, at overlappende aktører i systemet skaber problemer, forvirring og inerti. 
Dette udsagn bygger på konkrete erfaringer fra projektets besøg hos IDEON 
Science Park i Lund i foråret 2014. Af selvsamme grund har projektet direkte 
eller indirekte inddraget omkringliggende aktører med henblik på at kortlægge 
synergi	og	samarbejdsflader.	Helt	konkret	har	projektet	været	i	dialog	og/eller	
samarbejdet	med	følgende	aktører:

Accelerace

Center for Industriel Produktion, AAU 

Danish Innovation Centre

Danske Udviklingsparker

Dansk Produktions Univers

DI, MMV

DTU, Tech Challenge

Eksportrådet

Erasmus for Young Entrepreneurs

Genvej til ny viden 

IDEA

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Innovationsnetværket Inno-Pro

Insero Business Services

IT-Forum

KASK Inkubator-projektet

Lokale erhvervsserviceaktører

MADE

Navitas Science & Innovation

Region Midtjylland

Studentervæksthus Aarhus

Tech	Transfer	Office,	AU

Teknologisk Institut

VIA UC

Væksthus Midtjylland

Aarhus Maskinmesterskole

Aarhus Universitet

●

●

Figur: Aktører projektet har været i dialog og/ eller samarbejdet med
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Inddragelsen af ovenstående aktører er suppleret med et oversigtskoncept 
for erhvervsfremme- og innovationssystemet (Det Industrielle Innovationsnet), 
ligesom	følgende	matrix	er	en	oversigt	over	samarbejdsflader	og/eller	synergi- 
muligheder	mellem	de	enkelte	koncepter	og	relaterede	aktører	og	tilbud:

4 · 22 Koncepter

1. Selskabskatalysator X X X   X X X X  X X X X X X   X   X X X X X X

2. The Lean Industry Startup 
Accelerator X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X 

3. Dynamisk Workspace  X X X   X   X             X  X X X X

4. Det Industrielle Innovationsnet X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5. Forretningsmodel – Innovation 
i Partnerskaber   X X   X X                   

6. Industrial Fablab X X  X  X  X X X            X X X X  

7. Kundedrevet Produktudvikling X   X  X X X X X            X X X X  

8. Regionalt Økosystem Af 
Viden- og Innovationsmiljøer X X X   X X X X X X  X   X X X X X  X X X X X X

9. The Globe Exchange Program  X X X     X    X         X  X X X X

10. Det Industrielle Forretningsnetværk       X X                X X  

11. Nyt Praktikforløb   X   X X X X X            X   x  

12. Intelligent Finansiering   X X X  X    X  X X X X X X X X X      

13. Teknisk Industriinkubator X X X X X X X X X X  X       X X   X X X x 

14. Viden Som Produkt X X X    X X X             X     

15. X-Factory X X X    X X X X            X  X X  

16. Den Industrielle Samarbejdsbro       X X  X             X  X  

17. Det Industrielle Symbiosekredsløb    X X  X X X                  

18.	Industrielle	Effektiviseringsmetoder	 	 	 	 X   X X X X             X    

19. Ledelses- og Organisationsudvikling  X X X   X                    

20. Organisationsneutral Platform X  X     X X X              X X X 

21. Technology Transfer  X X X X X X X X X  X       X X   X X X X 

22. Teknologiimplementering  X X X X  X X X X  X       X X   X X X X 

●

●

O
pfi

nd
er
rå
dg

iv
ni
ng

Ac
ce

le
ra

tio
ns

fo
rlø

b 

In
no

va
tio

ns
m

ilj
øe

r 

Pr
of

es
si

on
el

le
 rå

dg
iv

er
e 

An
sø

gn
in

gs
st

øt
te

 

Fa
bl

ab
 

Væ
ks

th
us

 

In
no

va
tio

ns
ne

tv
æ

rk
 

G
TS

-In
st

itu
tte

r 

Te
kn

is
k 

in
ku

ba
tio

n 

Ba
nk

er
 

Pr
oo

f O
f C

on
ce

pt
 

Iv
æ

rk
sæ

tte
rp

ilo
to

rd
ni

ng
 

M
ik

ro
le

ga
te

r 

K
om

-ig
an

g 
lå

n 

Bu
si

ne
ss

 A
ng

el
s 

Ve
nt

ur
ek

ap
ita

l 

Væ
ks

tk
ap

ita
l 

FU
&D

-k
ap

ita
l 

In
du

st
rie

lle
 fo

nd
e 

Ex
itk

ap
ita

l 

D
an

sk
e 

U
dv

ik
lin

gs
pa

rk
er

 

M
AD

E 

Vi
de

nm
ilj

øe
r 

U
ni

ve
rs

ite
te

r 

U
de

nl
an

ds
ke

 a
kt

ør
er

 

Ek
sp

or
tr

åd
et

Figur:	Samarbejdsflader	og/eller	synergimuligheder	mellem	de	enkelt	koncepter	og	relaterede	aktører
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KONCEPTER FORDELT PÅ VIRKSOMHEDSMÅLGRUPPER
I nedenstående matrix er koncepterne sorteret efter, hvilke virksomhedsmålgrupper de adresserer.

IDÉFASE*
Idéfase (også betegnet seed) er det sted i virksomhedens livscyklus, hvor 
virksomheden blot er en god idé. Det er her virksomhedens fødes.

STARTUP (OPSTARTSVIRKSOMHED)**
Virksomheden er formelt etableret med et produkt eller en service og kunder.

EKSPANSION***
Virksomheden går fra drift til vækst for at få større markedsandele, nye distri-
butionskanaler og nye indtægtskilder og overskud. Kan være både nye og 
mere veletablerede virksomheder.

MODEN****
Stabil drift, salg og overskud år efter år, men med hård konkurrence. San-
synlighed for vigende salg og overvejelser samt vækstspring (se ekspansion).

4 · 22 Koncepter

  Idéfase* Startup** Ekspansion*** Moden****

1 Selskabskatalysator X X  
  
2 The Lean Industry Startup Accelerator X X 
   
3 Dynamisk Workspace med Internationalt Udsyn X X X  

4 Det Industrielle Innovationsnet X X X X

5 Forretningsmodel – Innovation I Partnerskaber X X X X

6 Industrial Fablab X X X X

7 Kundedrevet Produktudvikling X X X X

8 Regionalt Økosystem Af Viden- og Innovationsmiljøer X X X X

9 The Globe Exchange Program   X X  

10 Det Industrielle Forretningsnetværk   X X X

11 Det Nye Praktikforløb   X X X

12 Intelligent Finansiering   X X X

13 Teknisk Industriinkubator   X X X

14 Viden Som Produkt   X X X

15 X-Factory   X X X

16 Den Industrielle Samarbejdsbro     X X

17 Det Industrielle Symbiosekredsløb     X X

18	 Industrielle	Effektiviseringsmetoder	 		 		 X	 X

19 Ledelses- og Organisationsudvikling     X X

20 Organisationsneutral Platform     X X

21 Technology Transfer     X X

22 Teknologiimplementering     X X

●

●
Figur: Koncepter fordelt på virksomhedsmålgrupper
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Selskabskatalysator
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 Iværksætteri Internationalisering Adgang til kapital  

Tema
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1 Selskabskatalysator
Selskabskatalysatorkonceptet gør det muligt at etablere et iværksætterselskab, som ejes af de 
primære interessenter, der ønsker at realisere en konkret idé. Konstruktionen egner sig der, hvor 
gode idéer mangler organisatorisk drivkraft. Det fysiske industriinkubatormiljø er den nøgleinteres-
sent, som har ansvar for ledelse og drift.

KONCEPTBESKRIVELSE
Ofte	 har	 opfindere,	 iværksættere	 og	 til	 dels	 SMV’er	 ikke	 finansiel	 styrke	 til	
at realisere et nyt produkt. Dette skyldes, at udarbejdelsen af en nyhedsun-
dersøgelse og en eventuel efterfølgende prototype kan være tidsmæssigt og 
finansielt	omfattende.	

Danmark har generelt god sammenhængskraft i erhvervsfremmesystemet, 
der som økosystem sikrer hjælp til etablering af virksomhed samt skabelse 
af vækst. Systemet er dog udfordret i forhold til at bidrage med ressourcer 
til idéhavere til hardwareprodukter i forbindelse med udvikling af prototype 
og proof-of-concept – der er reelt ingen tilbud, der kan understøtte denne 
proces. Konsekvensen er, at perspektivrige idéer ikke realiseres og kommer-
cialiseres, hvorved samfundet mister vækst og arbejdspladser. Denne ’valley 
of death’ kan konceptet være med til at kompensere for og dermed styrke 
sammenhængskraften i økosystemet. Idéhavere og virksomheder med spin 
off-idéer	kan	få	kvalificeret	hjælp	til	at	 realisere	deres	 idé.	Hjælpen	betales	 i	
form af ejerandel i et iværksætterselskab, som skabes i fællesskab mellem 
idéhaver, inkubationsmiljø og stakeholders som fx teknologileverandører. Det 
er ikke tidligere set, at inkubatorer stifter og driver et selskab fra idéniveau. 
Dette er bekræftet i dialogen med innovationsmiljøerne, som har medvirket til 
at	kvalificere	konceptet.

MÅLGRUPPE
Etablerede virksomheder og idéhavere, som ikke selv har ressourcer til at re-
alisere	deres	idé.	Der	kan	være	tale	om	spin-off	fra	etablerede	virksomheder	
eller idéer fra privatpersoner eller virksomhedsejere. 

IDÉFASE · STARTUP · Selskabskatalysator

Selskabskatalysator

Investor(er) Teknologileverandør(er)● ●

Industriinkubator Iværksætter/
opfinder

Freelancer(er) ● Ansat(te)●

Selskabsledelse/administration●

● ●
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YDELSER
Faciliteterne kan være et fysisk eller virtuelt miljø, der stilles til rådighed. Det 
vigtigste er, at ingen af deltagerne har ’hjemmebanefordel’, og at alle parter 
kan føle sig trygge og ligeværdige. 

Facilitatoren af processen skal være neutral i forhold til deltagerne og ude-
lukkende fungere som mødeleder og garant for ligeværdighed i gruppen og 
fremdrift i processen. Facilitatoren skal desuden agere som ’tolk’ og fremme 
forståelsen mellem deltagerne.

En struktureret selskabskatalysatormetode har en række forudsætninger. Af-
gørende	for	konceptets	succes	er:

 · Et stærkt samarbejde mellem stakeholders
 · En stærk ’driver’ for udviklingen af både idé og iværksætterselskabet, da 
  det kræver en enorm indsats at føre en produktidé op til en levedygtig 
   virksomhed. Det stiller bl.a. store krav til industriinkubatorens evner til at  
  forretningsudvikle
 · At	finde	en	investor,	der	er	villig	til	at	løbe	en	betydelig	risiko
 · Et	stærkt	samarbejde	med	offentlige	aktører,	virksomheder	og	samar- 
  bejdspartnere

Forankringen af iværksætterselskabet er altid hos industriinkubatoren, der 
sammensætter teamet og sikrer, at netværket er til stede, og at der er en 
driver med stærk indsigt i forretningsudvikling. 

IDÉFASE · STARTUP · Selskabskatalysator

 Ansvarlige Aktivitet Stakeholders

Fase 1 Industriinkubator Idéhaver opsøger inkubator med sin idé 

	 	 Screening	af	idé	for	nyhedsværdi	 Patent	og	varemærkestyrelsen
  
	 	 Screening	af	forretningsspotentiale	 Studerende,	Brancheorganisation

	 	 Screening	af	idéhaver	 Eventuel	ekstern	leverandør	til	personprofil

	 Industriinkubator,	idéhaver	 Go/no	go	beslutning	træffes

Fase 2 Industriinkubator Vurdering af teknologivalg og estimering af kostpris Teknologileverandør fx et GTS institut

	 	 Afdækning	og	kvantificering	af	kundesegmenter	 Videninstitution,	ekstern	konsulent

	 	 Go/no	go	beslutning	træffes

Fase 3 Industriinkubator Fastlæggelse af kontraktlige ejerforhold/ konstruktion Advokat, teknologileverandør, evt. investor

  Værdisætte ydelser Advokat, revisor, idéhaver

  Etablering af iværksætterselskab. Advokat

Fase 4 Industriinkubator Prototype og afprøvning Teknologileverandør, idéhaver
  
	 	 Proof	of	concept	-	go/	no	go	beslutning	træffes

Fase 5	 Industriinkubator	 Forretningsmodel	udarbejdes	 Lokal	Erhvervsservice,	Væksthus

  Finansiering Innovationsmiljøerne, Investor mv.

 Ejerkredsen Etablering af driftsselskab Advokat, revisor, Væksthus

●

●

●

●

●
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ROLLER

ANBEFALINGER TIL IMPLEMENTERING
Konceptet er færdigudviklet og klar til implementering.

Skabelonerne for de juridiske aftaledokumenter er ganske omfattende og 
komplekse, hvorfor disse er udviklet af en advokat – udgifterne hertil er afholdt 
af Dansk Produktions Univers (DPU). Kontraktstrukturen erhverves derfor hos 
DPU.

Indehaver

Medvirke til at gennemføre 
forretningsmodellen

Overdrage rettigheder til 
iværksætterselskabet

Opretholde fortrolighed

Undlade at konkurrere med 
iværksætterselskabet

Evt. arbejde/ stå til rådighed 
for iværksætterselskabet

Industriinkubator

Udarbejdelse af forretnings-
model

Være driver på gennemfø-
relse af forretningsmodellen/ 
forretningsplatformen og nå 
målene for iværksættersel-
skabet

Sikre kapitalgrundlag for 
iværksætterselskabet (evt. 
selv tilføre selskabskapital)

Sikre bestyrelsesmedlemmer 
og ansatte for iværksætter-
selskabet

Sikre kompetente leverandører
Opretholde fortrolighed

Stakeholders 
(investor/leverandør)
Medvirke til at gennemføre 
forretningsmodellen

Opretholde fortrolighed

Undlade at konkurrere med 
iværksætterselskabet

Tilføre iværksætterselskabet 
selskabskapital

Foretage	aftalte	leverancer	til	
iværksætterselskabet

Kontraktstruktur

Forretningsplan for iværksæt-
terselskabet

Stiftelsesdokument for 
iværksætterselskabet

Ejeraftale mellem iværksæt-
terselskabets ejere 

Kontrakt mellem iværk-
sætter(e) og iværksættersel-
skabet

Kontrakt mellem Industriin-
kubator og iværksættersel-
skabet

Kontrakt mellem leverandør 
og iværksætterselskabet

Kontrakt mellem investor og 
iværksætterselskabet

Kontrakter med bestyrelses-
medlemmer og ansatte

● ● ● ●
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EFFEKTKÆDE

CASE
Produktidé til at sikre dieseltanke på tunge køretøjer mod brændstoftyveri.
Idéen er udviklet af ejerleder Erik Steen i virksomheden EC Sikring i Juels-
minde – en virksomhed med ca. 10 medarbejdere, som sælger og installerer 
alarmsystemer hos både private og erhvervsdrivende. Læs mere på www.
ec-sikring.dk. 

Erik har fået henvendelser fra mange af sine kunder, som gentagne gange har 
været udsat for brændstoftyveri – det betyder, at Erik har stor viden om, hvilke 
metoder tyvene anvender. Han har også et godt billede af problemets omfang. 
Han oplever, at kun 50 % af tyverierne anmeldes til politi og forsikringsselskab. 
Følgeomkostningerne af tyveriet er imidlertid store, og derfor har Erik gennem 
en længere periode arbejdet med at udtænke en god løsning.

Tilbage i 1984 fremstillede Erik en automatisk P-skive til brug i køretøjer. Des-
værre lykkedes det ikke at få systemet godkendt hos Færdselsstyrelsen, hvor-
for der blot blev produceret tre enheder til familiens biler. Efterfølgende er der 
kommet en bred vifte af automatiske P-skiver på markedet, og Erik ønsker 
ikke, at hans idé til tanksikring skal lide samme skæbne.

Erik arbejder mere end fuld tid i sin virksomhed, og han har derfor ikke res-
sourcer til selv at forfølge sin idé. En Løsning for Erik kan være selskabskata-
lysatorkonceptet.

INPUT AKTIVITETER OUTPUT KORT SIGT LANG SIGT

●
Hvordan	opnår	vi	den	ønskede	effekt?

●
Hvilken	effekt	ønsker	vi	at	opnå?

Effektindikatorer

Ressourcer	til	
implementering af 

forløb

Identificere	idé	og	undersøge
nyhedsværdi og behov

Interessenternes bidrag konverteres til 
ejerandele i et fælles iværksætterselskab. 
Forpligtende kontraktgrundlag udarbejdes

Udvikling af prototype

Identificeret	idé

Udviklet prototype, 
klar til yderligere 

investering

Tiltrækning af 
investering

Forbedrede vilkår for 
udvikling og vækst 
af produktionsvirk-

somheder

Levedygtig 
produktions-
virksomhed

Idéhavere opsøger 
inkubationsmiljøer

Styrkede forud-
sætninger for vækst-

laget i industrien
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2 The Lean Industry
 Startup Accelerator
The Lean Industry Startup Accelerator giver udvalgte produktionsiværksættere et 12 ugers acce-
leratorprogram inspireret af Lean startup-metoden. I 12 uger arbejder iværksætteren intensivt med 
skalérbare forretningsmodeller, vækststrategier, prototyper, test- og produktionsdesign og kunde-
involvering for til sidst at pitche virksomhedsidéen overfor potentielle investorer. Iværksætteren har 
i de 12 uger adgang til Det Dynamiske Workspace. 

KONCEPTBESKRIVELSE
The Lean Industry Startup Accelerator dækker iværksætternes behov for at få 
en hurtig afklaring af, om forretningskoncept og produktidé er holdbar, produ-
cerbar og salgbar. Konceptet giver et koncentreret gennembearbejdet projekt 
med	den	mest	 effektive	 tidsudnyttelse,	 hvilket	gør	det	mere	 interessant	 for	
potentielle investorer. 

Der er gode erfaringer med koncentrerede accelerationsforløb i bl.a. Dan-
mark, USA, Sverige og Israel. I Danmark har Accelerace i de seneste år haft 
stor succes med sine accelerationsforløb. Forløbene er attraktive og har man-
ge steder iværksættere på ventelister. Dette skyldes bl.a., at man fx i USA har 
haft held til at tiltrække investorer til de virksomheder, der har været igennem 
forløbene.

Det, der adskiller The Lean Industry Startup Accelerator-programmet fra an-
dre	eksisterende	programmer,	er,	at	der	 i	dag	 ikke	findes	noget	andet	pro-
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The Lean Industry Startup Accelerator
Start $
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gram,	der	på	så	kort	tid	effektivt	kan	hjælpe	produktionsiværksætteren	med	
at afklare forretningsmodellen og produktidéen og fremstille en første produkt-
mock-up. Der arbejdes efter en videreudvikling af den anerkendte Lean star-
tup-model, med tilpasning til produktionsiværksættere. Der er udviklet fysiske 
faciliteter, der understøtter processen.

MÅLGRUPPE
Konceptet er rettet mod produktionsiværksættere eller spin-out-virksomhe-
der, som har en god produktidé, men mangler at arbejde forretningsmodellen 
igennem, og som har svært ved at komme i betragtning hos potentielle inve-
storer. Konceptet har desuden inkubationsmiljøer som målgruppe. Konceptet 
kan oversættes, også til udviklingsparker, der ikke arbejder med produktion. 

YDELSER
Processen er delt op i 9 delprocesser, hvor accelereret læring udgør en væ-
sentlig faktor. Igennem hele processen støttes iværksætteren af business 
coaches, der kan hjælpe iværksætteren gennem processen og holde ham 
til ilden. Desuden vil mentorer fra erhvervslivet og forskningsverdenen være 
tilknyttet	for	at	vejlede	og	bibringe	viden	og	støtte	inden	for	fagspecifikke	om-
råder.	 Processen	 tager	 sit	 udgangspunkt,	 hvor	 iværksætteren	 befinder	 sig	
på det tidspunkt, han indtræder i programmet. Har iværksætteren således 
allerede en første prototype, kan indsatsen koncentrere sig om andre ting i 
programmet. De 9 delprocesser i The Lean Industry Startup Accelerator-pro-
grammet	er	følgende:

”Jeg synes, sådan et program ville være 
meget relevant. 12 uger er en overskuelig 
tidsramme, og specielt hvis det bakkes 
op af lidt økonomi til en minimumsløn, så 
tror	jeg,	det	kan	lokke	nogle	flere	ind	på	
banen. Jeg tror, mange går med ønsket 
om at blive selvstændig og har en idé, 
men ikke kan overskue at skulle opbyg-
ge forretningsplan og produkter, samti-
dig med at man stadig har sit nuværende 
arbejde. Og jeg tror, at mange af dem, 
som er i fast arbejde, reelt er dem, der 
har størst potentiale for at blive de bed-
ste iværksættere”

-Ruben Kirkegård, indehaver
Procraft	ApS

29

Strategi vækst Mock-upMapping Validitet Pitch $

Metrics Produktions-
design
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involvering
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1. MAPPING
 I denne fase kortlægger iværksætteren, hvilket team der skal samles om- 
 kring virksomheden for at få det til at lykkes. Desuden kortlægges kunde- 
 grupper og relevante teknologier

2. VISION OG STRATEGI
 På basis af kortlægningen formuleres en kort strategi, hvis hovedvægt  
 ligger på, hvilke værditilbud virksomheden skaber til  kunden (value propo- 
 sition), og hvilke vækstmuligheder der er i virksomheden. Værdiskabelsen 
  og vækstpotentialet er grundlæggende antagelser, som skal testes yderligere

3.	 METRICS/MÅLERESULTATER	OG/ELLER	MÅLINGER
	 Ud	 fra	 visionen/strategien	 skal	 iværksætteren	 finde	 områder,	 som	 ved- 
 kommende vil gøre bedre og dermed teste. Det handler om at forvandle  
	 usikkerhed	til	data/eksakt	viden.	I	denne	fase	vil	iværksætteren	arbejde	ud	 
 fra Lean Analytics-teorien

4.	 MOCK-UP/PROTOTYPING
 I denne fase skal iværksætteren overveje, hvilke materialer m.m. produktet 
  skal produceres af. Hovedtræk og grundlæggende features ved produktet  
 skal skabes, så de kan testes. (If you can’t make it – fake it)

5. KUNDEINVOLVERING
 Det er vigtigt, at produktet og forretningsidéen allerede meget tidligt i forlø- 
 bet bliver testet af kunderne, så iværksætteren kan nå at foretage æn- 
 dringer, hvis der skulle være behov for det. Kundeinvolvering kan ske gen- 
 nem workshops, besøg hos kunden, interviews eller iagttagelse

6. PRODUKTIONSDESIGN
 Iværksætteren skal analysere og undersøge produktionskonsekvenser og  
 fremstille en skitse af produktionsdesignet. Samtidig skal der foretages 
  foreløbige beregninger af produktionsprisen

7. VALIDERING
 I valideringsprocessen skal iværksætteren præsentere prototypen for po- 
 tentielle kunder. Det er vigtigt, at iværksætteren kan fastholde de infor- 
 mationer, der fremkommer i mødet med kunden, og bruge dem i den  
 videre udvikling af produktet og forretningen

8. PIVOT – PERSEVERE
 I denne procesfase skal iværksætteren bruge al den læring, vedkommen- 
 de har opnået gennem de tidligere faser. Holder strategien stadig, eller  
	 skal	iværksætteren	ændre	kurs?	Dygtige	mentorer	og	coaches	spiller	en 
		 nøglerolle	her.	Processen	kan	gentages	flere	gange,	hvis	forløbet	viser,	at	 
 det er nødvendigt

9. PITCH
 Den sidste delproces løber af stablen ved udgangen af de 12 uger. Her pit- 
 cher iværksætteren (sammen med de øvrige deltagere i forløbet) sin forret- 
 ning over for potentielle investorer

IDÉFASE · STARTUP · The Lean Industry Startup Accelerator
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ANBEFALINGER TIL IMPLEMENTERING
FASE 1
Ny partnerkreds, evt. med inkubatormiljø, Region Midtjylland og eksterne 
konsulenthuse	finder	finansiering	til	afprøvningsforløb.	Der	 laves	aftaler	med	
faciliteter, som eksempelvis Fablab m.m., der kan bruges i processen, indtil 
det Dynamiske Workspace er en realitet. 

FASE 2
Udvalgt inkubator + konsulenthus screener virksomheder og iværksættere til 
deltagelse – virksomheder fra hele regionen. Der etableres et mentorkorps af 
tværregionale mentorer inden for forskellige udfordringsemner, etablering af 
samarbejde med universiteter, venturefonde og andre, der skal have en rolle i 
processen. Aftale med værkstedsfaciliteter. 

FASE 3 
X antal gennemprøvninger af The Lean Industry Startup Accelerator, med til-
knytning	af	et	analysefirma,	der	kan	samle	op	på	data.

EFFEKTKÆDE

INPUT AKTIVITETER OUTPUT KORT SIGT LANG SIGT

●
Hvordan	opnår	vi	den	ønskede	effekt?

●
Hvilken	effekt	ønsker	vi	at	opnå?

Effektindikatorer

Rekruttering	og	screening	af	
vækstorienterede produktions- 

iværksættere

Deltagelse i Lean Industry 
Startup	Accelerator

Iværksætter tilknyttes 
business	coach	

og mentorer

Ressourcer	til	
implementering

Skalérbar forretnings- 
model

Investering Forbedrede vilkår for 
udvikling og vækst af 

produktions-
virksomheder

Start af egen 
produktion

Ansættelse af første 
medarbejder

Styrkede forudsæt-
ninger for vækstlaget i 

industrien
Konkrete kunder 

involveret

Første	mockup	/
prototype

Pitch	for	investorer

Realisering af 
vækstpotentiale

Øget	konkurrencekraft	
og internationalisering 

af industrien
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Dynamisk Workspace Med Internationalt Udsyn

Det Industrielle Innovationsnet

Forretningsmodel – Innovation I Partnerskaber

Industrial Fablab

Kundedrevet Produktudvikling

Regionalt Økosystem Af Viden- og Innovationsmiljøer

The Globe Exchange Program
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 Uddannelse og  Iværksætteri Innovation Internationalisering
 kompetenceudvikling
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 Sparring og rådgivning  Adgang til kapital  Teknologi og kapital

Tema
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3 Dynamisk Workspace Med
 Internationalt Udsyn
Det Dynamiske Workspace består af nytænkende procesunderstøttende faciliteter, der på for-
skellige måder støtter produktionsiværksætteren i at nå i mål med sin virksomheds- og produkt-
udvikling. Dette sker gennem forskellige arbejdsrum, hvor faciliteterne støtter henholdsvis proces, 
prototyping, workshops og globalisering. 
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Workshop
Workshop bibliotek:
·  Filmudstyr
·  Dokumentationsudstyr
·  Fremviser
·  Tavler, papir mm
·  Kreative værktøjer

Proces:	Kundeinvolvering	>	
validering	>	mødeaktiviteter

The Globe Room
Globaliserings bibliotek:
·  Videokonference
·  Internationale aviser
·  Netværks materiale
·  Internationale samarbejds-
 partnere

Proces:	Exchange	>	validering	>
samarbejdsaftaler	>	udvikling

Procesrummet
Model bibliotek:
·  Forretningsmodeller
·  Kundetyper
·  Team
·  Kanaler

Værktøjer til at samarbejde med 
proces: Kundesegmenter, business 
model, canvas, databaser, mapping 
værktøj.

Proces:	Mapping	>	vækst/strategi	>
Metrics	>	pivot Værksted

Materiale bibliotek:
·  Jern, plast, composit, træ m.m.
· Prislister

Fablab:
· Faciliteter
· Almindeligt værktøj
· IT værktøj
· 3D printer
· Prototype

Proces:	Mockup	>	produktions-
design	>	pivot	>	prototype

Business coach tilknyttet

Værkfører tilknyttet

Netværksplads

●

Pitch	>	finansiering	>	kontorpladser
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KONCEPTBESKRIVELSE
Konceptet er et konkret bud på, hvordan fysiske faciliteter i en industriinkuba-
tor via gennemtænkt rumdesign bliver en aktiv medspiller i produktionsiværk-
sætterens arbejde med at udvikle sine produkter og sin forretningsmodel. 
Faciliteterne	 er	 designet	 specifikt	 til	 The	 Lean	 Industry	 Startup	 Accelera-
tor-program og til The Globe Exchange Program, men fungerer også i andre 
kontekster. Det dynamiske arbejdsområde er et rum i rummet – en special- 
afdeling i inkubatormiljøet.

Det fungerer dynamisk på den måde, at iværksætteren rykker rundt i de for-
skellige afdelinger afhængigt af, hvor han er i udviklingsprocessen. Adgang 
til værkstedsfaciliteter og andre understøttende rumarkitekturer er et vigtigt 
parameter for, at produktionsiværksætterne får deres produktidéer valideret 
hurtigst muligt og gjort dem realiser- og salgbare. På verdensplan ses dette 
blandt andet i den hastigt voksende hackerspacekultur, der med foregangs-
miljøer som C-base i Berlin og Metalab i Wien har været med til at skabe 
meget succesfulde iværksættere.

I dag bliver der skabt innovationsrum og andre arkitekturer, der understøtte 
processer. Tanken om understøttende faciliteter er derfor ikke ny. Men der 
findes	 ikke	 så	 radikalt	 understøttende	 faciliteter	 som	 dem,	 det	 Dynamiske	
Workspace indeholder. Det Dynamiske Workspace er tænkt ind i konkrete 
udviklingsforløb og er ikke et rum for rummets skyld, men et middel til et mål. 
Inkubatormiljøerne skal være attraktive for at tiltrække de gode iværksættere, 
og de skal tilbyde noget unikt. Det Dynamiske Workspace med Internationalt 
Udsyn giver inkubatormiljøerne nye forretningsmodeller i form af udlejning af 
procesrummene, så indtjeningen ikke kun er afhængig af huslejeindtægter.

MÅLGRUPPE
Den primære målgruppe for konceptet er produktionsiværksættere. Øvrige 
iværksættere og produktions-SMV’er kan også bruge faciliteterne, hvis de er 
i	gang	med	en	produkt-	og/eller	strategiudviklingsproces.	

YDELSER
Faciliteterne understøtter, vejleder og inspirerer iværksætteren i de forskellige 
faser	i	udviklingsprocessen.	Overordnet	er	faciliteterne	inddelt	i	fire	rum:	Et	pro-
cesrum, et workshoprum, et værksted og The Globe Room – samt et netværks- 
og pitchingareal.

Til de tre af rummene er der tilknyttet et bibliotek, der indeholder de modeller, 
værktøjer, fysiske faciliteter, hjælpemidler m.m., som iværksætteren har brug for 
undervejs i de forskellige processer. Rummene er inspirerende og kreative og 
hjælper iværksætteren med at tænke ud af boksen. Samtidig hjælper de med 
at konkretisere de modeller og værktøjer, iværksætteren skal arbejde med, men 
måske ikke er så øvet i.

PROCESRUMMET
Indeholder et bibliotek over de modeller og værktøjer, man kan arbejde med, 
når man arbejder med mapping, vision, strategi, produktionsdesign og målinger. 
Der er fx tavler eller Business Model Canvas-modeller og kundesegmenter, der 
kan sættes op på væggene. Der er adgang til databaser, der kan være til hjælp 
i researchen, eksempelvis statistikbanken.dk, trendhunter.dk, springwise.com, 
trendwatching.com	m.fl.	Rummet	skal	 være	 tilknyttet	en	business	coach,	der	
kan hjælpe i processen. 
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VÆRKSTEDET
Indeholder et materialebibliotek, der giver overblik over, hvilke mulige ma-
terialer der kan indgå i produktet. Værkstedet er baseret på Fablab-tanken  
–	eksemplificeret	i	konceptet	om	det	industrielle	Fablab.	

Værkstedet tænkes tilknyttet en værkfører, der kan hjælpe med at tænke i 
helheder omkring produktion. 

WORKSHOP
Er det rum, hvor iværksætteren har alle tænkelige hjælpemidler til at præsen-
tere og til at lave kreativ samskabelse med kunder, brugere, samarbejdspart-
nere	og	interessenter,	samt	redskaber	til	at	dokumentere	processen	vha.	film	
og lydoptagelse.

THE GLOBE ROOM
En fysisk manifestation af de globale muligheder, iværksætterne har. The Globe 
Room er arkitektonisk udformet som en globe indeholdende et internationalt 
møderum. 

I The Globe Room er det fysisk muligt at få overblik over alle udenlandske sam-
arbejdspartnere gennem matricen på væggen, ligesom de programmer, der un-
derstøtter internationaliseringen i det danske erhvervsfremmesystem, er visuali-
seret, så det er let og overskueligt for den enkelte virksomhed. 

I The Globe Room er der internationale aviser og andre magasiner m.m., der kan 
have	interesse	for	den	specifikke	branche,	der	befinder	sig	i	inkubationsmiljøet.	
Dette internationale møderum indeholder moderne mødeteknologi, så det er 
muligt at holde møder med internationale kunder, samarbejdspartnere, udvik-
lingspartnere m.m., fx gennem videokonferencer, smartboards og dokumentde-
ling. Fysisk afstand skal ikke være en hindring for gode møder og interessante 
samarbejder. 

IDÉFASE · STARTUP · EKSPANSION · Dynamisk Workspace Med Internationalt Udsyn
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ANBEFALINGER TIL IMPLEMENTERING
Det er vigtigt for realisering og implementering af det Dynamiske Workspace, 
at	der	skabes	både	ressourcemæssige	og	finansielle	samarbejdsrum	med	en	
bred	vifte	af	samarbejdspartnere,	og	gerne	som	offentligt/privat	innovations-
projekt (OPI).

IMPLEMENTERINGEN SES I TRE FASER
FASE 1
Region	Midtjylland	og	et	eller	flere	lokale	inkubatormiljøer	går	sammen	om	at	
afsøge mulighederne for støtte til opførelsen af det Dynamiske Workspace. 
Der skal laves en kortlægning af samarbejdspartnere, herunder muligheden 
for	samarbejde	med	EU,	interesseorganisationer,	kommuner	m.fl.	Derudover	
skal OPI-mulighederne kortlægges, herunder mulige virksomhedspartnere. 
Fase 1 skal munde ud i konsortiedannelse. 

FASE 2
Konsortiet skal planlægge og beskrive det endelige projekt, herunder projek-
tering af etableringen af det Dynamiske Workspace. Designet og arkitekturen 
skal	færdiggøres,	finansieringsmodellerne	skal	forhandles,	og	evt.	fonde	sø-
ges.	Endelig	finansiering	skal	fastlægges.	Samarbejdsaftaler	omkring	skabel-
sen af de forskellige biblioteker kommer på plads. 

FASE 3
Konsortiet etablerer Dynamisk Workspace i udvalgte inkubationsmiljøer. 
Værktøjer til procesrum skabes, biblioteker etableres i samarbejde med eks-
terne partnere. Parallelt med dette screenes virksomheder til forløb.

IDÉFASE · STARTUP · EKSPANSION · Dynamisk Workspace Med Internationalt Udsyn

EFFEKTKÆDE

INPUT AKTIVITETER OUTPUT KORT SIGT LANG SIGT

●
Hvordan	opnår	vi	den	ønskede	effekt?

●
Hvilken	effekt	ønsker	vi	at	opnå?
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ninger for vækstlaget  
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Etablering af 
Dynamisk	Workspace
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4 Det Industrielle Innovationsnet
Det Industrielle Innovationsnet er et enkelt oversigtkort over erhvervsfremme- og innovationssystemet 
samt dets sammenhænge. Det Industrielle Innovationsnet dækker det samlede økosystem, har form 
af et A3-ark og er et ’hands-on’-dialogværktøj tiltænkt rådgivere for opstarts- og vækstvirksomheder.
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KONCEPTBESKRIVELSE
Det danske erhvervsfremme- og innovationssystem er meget veludbygget. 
Innovationssystemet består af institutioner, organisationer og virkemidler, som 
giver mulighed for at fremme innovation i virksomhederne. 

Erhvervsfremmesystemet omfatter både erhvervsservice- og erhvervsfrem-
meaktører og har til formål at understøtte iværksættere og virksomheder med 
rådgivning	og	en	række	ydelser.	Begge	systemer	er	helt	eller	delvist	finansieret	
af	det	offentlige.	Kompleksiteten	i	systemet	er	høj,	og	fra	mange	sider	(både	
udbud og efterspørgsel) efterlyses et overblik (senest på REG LABs årsmøde 
i maj 2014). 

Det Industrielle Innovationsnet skaber overblik og stilles til rådighed for alle, 
der arbejder med hardwarevirksomheders udvikling og innovation med særligt 
fokus på Region Midtjylland.

MÅLGRUPPE
Innovationsnettet henvender sig primært til medarbejdere i den kommunale 
erhvervsservice, Væksthus Midtjylland og private rådgivere for iværksættere 
og hardwarevirksomheder. Dog er det principielt brugbart hos alle de opliste-
de entiteter i innovationsnettet.

YDELSER
Erhvervsfremme-	og	innovationssystemet	er	ikke	fast	afgrænset	og	har	flere	
fællesmængder og gråzoner. Derved bliver et overblikskort nødvendigvis et 
forenklet billede af det samlede økosystem. Konceptet rummer således en 
række skøn omkring placering af organisationer og tilbud i det industrielle net. 

Værktøjet er opbygget som et overskueligt metrokort, der printes på A3 og 
derefter anvendes direkte i rådgivningsseancer af virksomheder. Dette er ikke 
tidligere set, og derved adskiller det sig markant fra fx www.vækstguiden.dk, 
der	nærmere	kan	karakteriseres	som	en	database	og	 rummer	mange	flere	
oplysninger.

Innovationsnettet er opdelt i tre zoner, som følger virksomheders modenhed 
i forhold til de gængse typologier (idé > startup > ekspansion). Erhvervsfrem-
me-	og	 innovationssystemet	er	segmenteret	 i	fire	områder,	der	alle	har	 ind-
flydelse	på	virksomhedens	livscyklus.	I	Innovationsnettet	kaldes	dette	Linjer:	

IDÉFASE · STARTUP · EKSPANSION · MODEN · Det Industrielle Innovationsnet
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ANBEFALINGER TIL IMPLEMENTERING
Det anbefales, at Det Industrielle Innovationsnet implementeres bredt i er-
hvervsfremmesystemets dialogværktøj, fx på linje med VækstHjulet®. In-
den implementering skal det opdateres og derpå gøres tilgængeligt online til 
udskrivning på A3-ark. Hvis det skal anvendes uden for Region Midtjylland, 
kræves det, at der foretages en ny mapping med fokus på de pågældende 
regioner. 

Endvidere kræver det en ny mapping, hvis det skal udvides til at omfatte andre 
brancher end fremstillingsbranchen. Det anbefales at opdatere det jævnligt, 
dvs.	mindst	en	gang	om	året.	Udvidelser	til	andre	regioner/brancher	er	mere	
kompliceret, men grundstrukturen og en række af entiteterne vil kunne gen-
bruges.

IDÉFASE · STARTUP · EKSPANSION · MODEN · Det Industrielle Innovationsnet

EFFEKTKÆDE

INPUT AKTIVITETER OUTPUT KORT SIGT LANG SIGT

●
Hvordan	opnår	vi	den	ønskede	effekt?

●
Hvilken	effekt	ønsker	vi	at	opnå?
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produktions- 
virksomheder

Mere	kvalitet/	effek-
tivitet i rådgivningen 

af virksomheder

Styrkede forudsæt-
ninger for vækstlaget i 

industrien

Et	simpelt,	effektivt	
innovationsnet til ak-
tører i økosystemet

Flere virksomheder får 
gavn af økosystemet

Øget	konkurrencekraft	
og internationalisering 

af industrien

Afdækning af synergier mellem 
eksisterende økosystem og 

industriinkubator 

Eksisterende  
erhvervsfremme-  
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økosystem

Industrielle	’briller’

Ressourcer	til	 
implementering

Viden, kapital, netværk 
til videreudvikling af 

virksomhederne
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5 Forretningsmodel -
 Innovation I Partnerskaber
Konceptet sigter mod at styrke fremstillingsindustriens forretningsmodeller. Det gøres ved at udpege 
de mest centrale trends i fremtidige industrielle forretningsmodeller og ved at udvikle samarbejds-
processer mellem virksomheder og konsulent, der sikrer udvikling og implementering af netop disse 
trends i fremtidens industrielle forretningsmodeller. 

IDÉFASE · STARTUP · EKSPANSION · MODEN · Forretningsmodel - Innovation I Partnerskaber

3.
FACILITERENDE 
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og 
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0.
MOTIVATIONS- 

SEMINAR  
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FOKUSOMRÅDER I INUDSTRI CANVAS

Kernepartnere

Ressource/omkostningsdeling
Industriel Symbiose

Kunder/leverandører

Kollektive Salgskanaler og 
Indtægtsgenerering
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IDÉFASE · STARTUP · EKSPANSION · MODEN · Forretningsmodel - Innovation I Partnerskaber

KONCEPTBESKRIVELSE
Konceptet dækker det behov, der knytter sig til virksomhedernes evne til om-
stilling og tilpasning til skiftende markedskrav. Ifølge REG LAB (2012) og Re-
gion Midtjyllands (2013) analyser er det centralt for industrivirksomhederne at 
tilpasse kerneområderne i forretningsmodellen, så de geares til de udfordrin-
ger og muligheder, som fremtidens efterspørgsel indebærer. Konceptet kort-
lægger både proces og indhold i forhold til innovativ forretningsmodellering. 
Sigtet er at motivere virksomhederne til at udvikle deres forretningsmodel ud 
fra en tilpasset Business Model Canvas, der er skræddersyet til fremtidens 
industri i Region Midtjylland. 

Netværksbaseret forretningsudvikling anbefaler følgende fremgangsmåde for 
gennemførelse af et udviklingsforløb om industriel forretningsmodellering for 
4-6	fremstillingsvirksomheder:

 · Motivationsaktiviteter 
 · Strategisk rekruttering og screening for samarbejdspotentiale til netværks- 
  gruppe
 · Netværksbaseret samarbejdsforløb med 4-6 virksomheder – sparring 
   omkring implementering
 · Individuel indsats, implementering og opfølgning

Omdrejningspunktet for disse aktiviteter er den skræddersyede udgave af 
Business Model Canvas, hvor følgende kerneområder danner grundlag for 
arbejdet	med	partnerskabsfokuserede	forretningsmodeller:

 · Kernepartnere
 · Ressource- og omkostningsdeling, herunder industriel symbiose 
 · Kollektive salgskanaler og indtægtsgenerering
	 ·	 Kunder/leverandører

MÅLGRUPPE
Målgruppen for konceptet er fremstillingsvirksomheder i den traditionelle indu-
stri. Målgruppen kan også udgøres af et industrinetværk som organisatorisk 
enhed for virksomheder. Interessenter tæller fagkonsulenter inden for forret-
ningsudvikling og erhvervsfremmeaktør til rekruttering, screening og planlæg-
ning af netværks- og individuelle virksomhedsforløb.

YDELSER
Konceptet kræver adgang til en vis volumen af fremstillingsvirksomheder. Det 
er erhvervsfremmeaktører og konsulenter med erfaring inden for industriel 
forretningsudvikling, der rekrutterer og screener virksomheder til netværket. 
Fremstillingsvirksomhederne sammensættes i netværksgruppen på baggrund 
af en screening af indbyrdes samarbejdspotentiale. Screeningprocessen vil 
tage afsæt i den samarbejdsmæssige komplementaritet mellem virksomhe-
derne i forhold til forretningsudvikling. Følgende kriterier styrer screeningen, 
som	er	inspireret	af	Det	Midtjyske	Vækstunivers’	vækstpotentialekriterier:

 · Vækstambition (ambitionsniveau)
 · Ressourcekomplementaritet (medarbejdere, produktionsapparat) 
 · Vertikale potentialer (leverandør-kundepotentialer)
 · Horisontale potentialer (samarbejdspotentialer inden for produktudvik- 
  ling, salg, indkøb, ordreindtag)

”Virksomhederne har givet udtryk for et 
udpræget behov for hjælp til implemen-
tering af de eksterne input, de har mod-
taget i løbet af forretningsudviklingsfor-
løbet” 

-Konsulent, ISCR

”Virksomhederne har meget gavn af an-
dre virksomheder i forbindelse med im-
plementeringen af den nye forretnings-
model” 

-Netværkssekretariatet, ISCR

”Kvaliteten af udviklingsforløbet er blevet 
styrket ved, at konsulent og et velkendt 
ansigt fra netværkssekretariatet (den 
faglige repræsentant i netværkssekreta-
riatet) sammen har foretaget rekruttering 
og screening af virksomheden, herunder 
kortlægning af virksomhedens måde at ar-
bejde med strategi og udvikling til daglig”

-Netværkssekretariatet, ISCR
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En projektleder er ansvarlig for koordination, administration og planlægning 
af aktiviteter, mens en konsulent driver de faglige udviklings- og samarbejds-
aktiviteter i netværksgruppen og varetager den individuelle indsats over for 
virksomhederne med hensyn til udvikling, implementering og opfølgning. 
Virksomhederne får i processen udviklet deres Business Model Canvas og 
gennemgår en ’Forstå – Forny – Forankr’-fremgangsmetode i forhold til forret-
ningsudviklingen (Internationalt Center for Innovation har udviklet og afprøvet 
modellen).	Processen	forudsætter,	at	virksomhederne	er	klar	til	at:

 · Åbne op over for hinanden 
 · Inddrage hinanden i elementer af egen forretningsmodel
 · Bidrage til et fortroligt samarbejdsmiljø, som fordrer 
  partnerskabsindgåelse

Det tager tid at skabe den fortrolighed og tillid, der gør, at virksomhederne vil 
inddrage andre virksomheder i deres udvikling af forretningsmodellen. Derfor 
er det en fordel, hvis de samarbejdende virksomheder kender hinanden på 
forhånd fra lokale, branche- eller netværkssammenhænge. 

ANBEFALINGER TIL IMPLEMENTERING
Konceptet fungerer optimalt, hvis det hviler på et solidt netværksfundament, 
hvor medlemsvirksomhederne har komplementære og kompatible karakteri-
stika med henblik på gensidigt udbytterigt samarbejde og sparring. I forhold 
til konceptets implementering kræves konsulentydelser inden for området 
forretningsudvikling og strategi, et netværkssekretariat, der kan lave udbud 
på	konsulentopgaven,	arrangere	motivationsseminarer,	skaffe	finansiering	 til	
initiativet og håndtere den dertilhørende administration af midler og aktivite-
ter. Netværkssekretariatsfunktionen kan varetages af den faciliterende aktør i 
netværket, der har faciliteter til rådighed til at varetage de opgaver, der ligger 
i sekretariatsfunktionen.

IDÉFASE · STARTUP · EKSPANSION · MODEN · Forretningsmodel - Innovation I Partnerskaber

●

Fase 1
Motivation

Fase 2
Rekruttering og 
screening

Fase 3
Igangsætning

Fase 4
Implementering og 
opfølgning

Virksomheder

Konsulent

Facilitator

Erhvervsfremme-
partner

Konsulent kører motivati-
onsseminar med interesse-
rede fremstillingsvirksom-
heder

Facilitator	kontakter	
virksomhedsplatform og 
får adgang til virksomheder 
inden for fremstilling

4-6 virksomheder rekrut-
teres,	screenes	og	sættes	
sammen i en netværks-
gruppe

Virksomheder udvikler 
partnerskabsområder i 
samarbejde med konsulent 
ved brug af workshops

Facilitator	koordinerer	
aktiviteter

Konsulent følger op på 
udviklingsaktiviteter i 
netværksgruppe med den 
enkelte virksomhed i fokus

●
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CASE
I efteråret 2014 indgik seks underleverandørvirksomheder inden for metal-
industrien i Randersområdet i en netværksgruppe med det formål at styrke 
arbejdet med deres forretningsmodel. Virksomhederne blev screenet og sam-
mensat af faciliterende aktører i det virksomhedsnetværk, de var medlemmer 
af.	Den	ansvarlige	konsulent	i	netværksgruppen	identificerede,	i	samarbejde	
med	virksomhederne,	strategiske	samarbejdsflader	mellem	fire	af	virksomhe-
derne. Virksomhederne arbejdede både i fællesskab og individuelt videre med 
henblik på at inkorporere disse samarbejdsområder i en partnerskabsbaseret 
forretningsmodel gennem faciliterede workshops. 

For to af virksomhederne lykkedes det eksempelvis at udvikle et leveran-
dør-underleverandørsamarbejde, hvor de gik sammen om større ordrer i ste-
det for at konkurrere med hinanden. Det medførte, at begge virksomheder 
tjente	flere	penge	på	den	del	af	ordrerne,	de	hver	især	stod	for.	I	løbet	af	selve	
implementeringen af forandringerne i de to virksomheder bistod konsulenten 
og de andre virksomheder i netværksgruppen med sparring og gode råd. 

IDÉFASE · STARTUP · EKSPANSION · MODEN · Forretningsmodel - Innovation I Partnerskaber

EFFEKTKÆDE

INPUT AKTIVITETER OUTPUT KORT SIGT LANG SIGT

●
Hvordan	opnår	vi	den	ønskede	effekt?

●
Hvilken	effekt	ønsker	vi	at	opnå?

Effektindikatorer

	Screening	af	samarbejdspoten-
tiale og rekrutteringsforløb 

til netværksgruppe

Faciliterede,	faglige	forløb	om	
forretningsudvikling i netværks-

gruppe på 4-6 virksomheder

Forbedrede vilkår for 
udvikling og vækst af 
produktionsvirksom-

heder

Styrkede forudsæt-
ninger for vækstlaget i 

industrien

Øget	konkurrencekraft	
og internationalisering 

af industrien

Intensive og individuelle forret-
ningsudviklings- og implemen-
teringsforløb med den enkelte 

virksomhed	i	centrum	

Ressourcer	til	
implementering

Tilpasning og im-
plementering af ny 
forretningsmodel

Styrkede	kompetencer	
inden for forret-

nings-modellering

Ledelse og nøgle- 
medarbejdere videre-
udvikler forretnings-

model

Styrkede tvær-
industrielle partner-

skaber

Forbedret forret-
ningsgrundlag (nye 
partnere, markeder  
og interessenter)

Øget udviklings
kapacitet	i	virksom-

hederne
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6 Industrial Fablab 
Industrial Fablab er et netværkssamarbejde mellem universiteter, uddannelsesinstitutioner, virksom-
heder, lokale/regionale erhvervsfremmeaktører og kommunen. Samspillet mellem konceptets aktører 
giver dels virksomhederne adgang til faciliteter og nyt digitalt udstyr, dels til knowhow, uddannelse 
og kompetenceudvikling. Begge dele med henblik på at styrke virksomhedens evne til at klargøre 
en produktidé til egentlig produktion. I konceptet inkluderes tilmed en fysisk lokation, som aktørerne i 
fællesskab bruger som platform til at udvikle en fremstillingsklar løsning.

IDÉFASE · STARTUP · EKSPANSION · MODEN · Industrial Fablab 

KONCEPTBESKRIVELSE
For mindre produktionsvirksomheder er udviklingen af et produkt – fra pro-
duktidé til egentlig produktion – ofte en langsommelig og omkostningstung 
proces. Industrial Fablab er således et initiativ, der skal imødekomme netop 
den udfordring.

I en dansk kontekst er Industrial Fablab et nyt tiltag, eftersom det skaber en 
formel alliance mellem viden og produktionsudstyr, mellem videnressourcer 
og	virksomheder	–	med	kommunen	og	en	lokal/regional	erhvervsfremmeaktør	
som vigtige medspillere i et samlet og formaliseret netværk.

Virksomheder

Videninstitutioner

Fagskoler

Etablerede virksomheder

Lokal erhvervsservice

Bestyrelse
Industrial 
Fablab
Leder

●

●
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IDÉFASE · STARTUP · Ekspansion · Moden · Industrial Fablab

Konceptet giver den mindre produktionsvirksomhed mulighed for at optime-
re hele udviklingsprocessen, især kvalitativt via input fra universiteter, uddan-
nelsesinstitutioner, etablerede virksomheder og kommunen. Tiltaget matcher 
således intentionerne bag Tripple Helix-tankegangen – en tankegang, som 
vinder meget indpas i nutidens måde at tænke innovation på. Derudover giver 
adgangen til nyt digitalt produktionsudstyr udviklingsprocessen en helt anden 
speed	i	tråd	med	flere	af	nutidens	fremherskende	trends	inden	for	innovation:	
fail fast (radical innovation) og rapid prototyping.

Formelt drives Industrial Fablab af en daglig leder. Lederen agerer bindeled og 
koordinator mellem virksomheder og øvrige interessenter og bør derfor – ud 
over stærke kommunikationskompetencer – have en dybtgående forståelse 
for innovation og udviklingsprocesser i al almindelighed.

Det overordnede formål med Industrial Fablab er således at optimere udvik-
lingsprocessen for den enkelte virksomhed, så processen fra produktidé til 
egentlig	fremstilling	opkvalificeres	og	optimeres,	både	hvad	angår	produktets	
kvalitet, og hvad angår den tid det tager at gøre en produktidé produktions-
klar. Med andre ord opnår virksomheden en forbedret innovationsevne, lige-
som arbejdsstyrken i virksomheden vil opleve et kompetenceløft. 

Følgende	ses	som	kritiske	succesfaktorer	i	konceptet:

	 ·	 Identificering	af	mindre	produktionsvirksomheder	(produktidéer)
	 ·	 Identificering	af	relevante	interessenter	(bl.a.	uddannelsesinstitutioner)
 · Udvælgelse af relevant digitalt produktionsudstyr
 · Rekruttering af ’den rigtige’ Fablab leder

MÅLGRUPPE
Primær	målgruppe:	 Små	 og	mellemstore	 danske	 produktionsvirksomheder	
med vækstpotentiale. 

Interessenter:	

 · Videninstitutioner
 · Uddannelsesinstitutioner
 · Studerende
 · Etablerede virksomheder
	 ·	 Private/frivillige	organisationer
 · Kommunen
	 ·	 Lokal/regional	erhvervsfremmeaktør

YDELSER
Etableringen	af	Industrial	Fablab	tager	udgangspunkt	i	følgende	ydelser:

	 1	 Udvælgelse/indkøb	af	teknisk	udstyr
 2 Intern knowhow-ressource ansættes (daglig leder)
 3  Eksterne knowhow-ressourcer udvælges og tilknyttes (bl.a. uddannel-

sesinstitutioner)
	 4	 Identificering/udvælgelse	af	produktidéer

Driften af Industrial Fablab foretages af lederen af Industrial Fablab i samspil 
med diverse aktører og interessenter – herunder den lokale erhvervsservice. 
Der udpeges samtidig en bestyrelse, som er bredt forankret blandt Industrial 
Fablabs interessenter.
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ANBEFALINGER TIL IMPLEMENTERING
Realisering	af	konceptet	forudsætter	følgende:

 ·  Allokering af ressourcer, som forestår screening af potentielle vækstvirk-
somheder

 ·  Allokering af ressourcer til etablering af interessentnetværk (fx universite-
ter,	uddannelsesinstitutioner	m.fl.)

	 ·	 	Allokering	af	ressourcer	til	udvælgelse/indkøb	af	teknisk	udstyr
	 ·	 	Sammensætning/udvælgelse	af	bestyrelsesmedlemmer
 ·  Allokering af ressourcer, som skal forestå den daglige ledelse af Industrial 

Fablab
 ·  Markedsføring som en integreret del af aktiviteterne i Industrial Fablab

Disse	parter	medvirker	til	at	realisere	konceptet:

 1 Virksomhed(er)
 2 Leder af Industrial Fablab
	 3	 Universiteter,	uddannelsesinstitutioner	m.fl.
 4 Etablerede virksomheder
 5 Kommunen
	 6	 Lokal/regional	erhvervsfremmeaktør
 7 Bestyrelse

Arbejdsprocessen	i	konceptet	kan	ligeledes	inddeles	i	to	overordnede	faser:	
forarbejde og daglig drift.

Forarbejdet til etableringen af Industrial Fablab forestår den lokale erhvervs- 
service:

 1  At	 identificere	 små	 og	 mellemstore	 produktionsvirksomheder	 med	
vækstpotentiale

 2  At	finde	en	fysisk	lokation	til	Industrial	Fablab
 3  At sammensætte en bestyrelse
 4  At indgå formelle samarbejdsaftaler med universiteter, uddannelsesinsti-

tutioner,	m.fl.
 5  At indkøbe eller sikre adgang til relevant digitalt produktionsudstyr (sker 

i samarbejde med daglig leder)

Bestyrelsens	primære	opgave	i	forhold	til	forarbejdet	er:

 1  At ansætte en daglig leder af Industrial Fablab
 2  At godkende aftaler om indkøb af relevant teknisk udstyr

Den daglige drift – og ansvaret herfor – ligger hos den daglige leder. Lede-
ren sikrer gennem samspil med og rapportering til den lokale erhvervsservice 
og bestyrelsen bag Industrial Fablab, at de tilknyttede virksomheder indgår i 
frugtbare samarbejder med videninstitutioner (universiteter), uddannelsesinsti-
tutioner og etablerede virksomheder for herigennem at skabe en produktions-
klar løsning. Den daglige leder bistår samtidig med sine kompetencer – især 
inden for innovation og udviklingsproces, som er en del heraf.

IDÉFASE · STARTUP · EKSPANSION · MODEN · Industrial Fablab 
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CASE
Gennem researchfasen, som inkluderer besøg af fem produktionsvirksomhe-
der,	har	vi	identificeret	adgangen	til	såvel	knowhow	som	teknisk	udstyr	som	to	
nøglefaktorer,	der	influerer	kraftigt	på	den	enkelte	virksomhed	og	dennes	evne	
til at gøre en produktidé klar til produktion.

Et eksempel kan være Procutter Aps, som fremstiller skæremaskiner til rørled-
ninger. Her håndteres udviklingsprocessen på hjemadressen uden tilknytning 
af hverken knowhow eller andet teknisk udstyr (fx 3D-printer). Konsekvensen 
er, at udviklingsprocessen er lang – og at virksomheden i kraft af sin størrelse 
og sit snævre produktkatalog sideløbende lider rent indtjeningsmæssigt.

Omvendt har vi også oplevet en mindre industrivirksomhed – maskinhandlen 
Bredsgaard	A/S	–	som	har	specialiseret	sig	 i	at	udvikle	produktløsninger	 til	
juletræsbranchen. Hos Bredsgaard har man sikret adgang til teknisk udstyr, 
som kan visualisere den produktløsning, man arbejder henimod – hvorefter 
virksomheden gennem sin spidskompetence (smedearbejde) er gearet til selv 
at forestå den egentlige klargøring af produktet. 

Derfor ser vi Industrial Fablab som et springbræt for virksomheder med en 
god produktidé. Et springbræt, som kan optimere den tekniske kvalitet på 
produktet, og som samtidig kan smidiggøre selve udviklingsprocessen karak-
teriseret ved et højt tempo.

IDÉFASE · STARTUP · Ekspansion · Moden · Industrial Fablab

EFFEKTKÆDE

INPUT AKTIVITETER OUTPUT KORT SIGT LANG SIGT

●
Hvordan	opnår	vi	den	ønskede	effekt?

●
Hvilken	effekt	ønsker	vi	at	opnå?

Effektindikatorer

Sparring mellem virksomhed(er) 
og videninstitution(er)

Fremstilling af prototype

Forbedrede vilkår for 
udvikling og vækst af 

produktions-
virksomheder

Styrkede forudsæt-
ninger for vækstlaget i 

industrien

Øget	konkurrencekraft	
og internationalisering 

af industrien
Optimering af produkt

Produktidé

Færdig prototype 
optimeret med henblik 

på produktion

Visualisering af 
produktidé

Øget viden og 
videndeling

Optimeret udviklings- 
og	innovationsproces

Ressourcer	til	
implementering

Ny adgang til ny 
teknologi

Ny platform til 
produktudvikling

Forbedret 
innovationsevne
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7 Kundedrevet 
 Produktudvikling
Konceptet er en struktureret metode til øget Kundedrevet Produktudvikling i produktionsvirksomhe-
der, der opererer inden for korte produktionsserier. Gennem øget viden og indsigt i at involvere kun-
dekredsen i udviklingen af virksomhedens produkter sigter konceptet efter at optimere og nytænke 
eksisterende produkter, samt at udvikle nye produkter. Ad den vej øger virksomheden konkurrence-
kraften samt muligheden for fremtidig vækst. 

IDÉFASE · STARTUP · EKSPANSION · MODEN · Kundedrevet Produktudvikling 

KONCEPTBESKRIVELSE
Konkrete	testforløb	har	vist:

 1  At mindre produktionsvirksomheder med fordel kan 
inddrage kundekredsen i udviklingen af deres produkt 

 2  At kun få virksomheder reelt beskæftiger sig med Kun-
dedrevet Produktudvikling

 3  At	de	fleste	virksomheder	reelt	mangler	viden	på	områ-
det

For de små og mellemstore produktionsvirksomheder, som 
opererer inden for korte produktionsserier i Danmark gælder, 
at de vedvarende har et behov for at kende kundens behov 
og ønsker. Behovet skærpes i takt med, at SMV’erne ofte 

egenudvikler løsningen til kunden, ligesom kundens behov 
og præferencer ofte ændrer sig. Dette gælder ikke i samme 
grad	for	produktionsvirksomheder,	som	har	flyttet	produktio-
nen til udlandet. Disse virksomheder opererer typisk i et mere 
forudsigeligt	miljø,	på	et	kendt	og	defineret	marked,	som	til-
med har tilstrækkelig volumen til, at det har kunnet betale sig 
at	flytte	produktionen	ud	af	Danmark.

Konceptet er derfor en ny, struktureret metode, der kan give 
alle produktionsvirksomheder et viden- og kompetenceløft 
omkring Kundedrevet Produktudvikling, og som bygger på 
konkrete erfaringer i et pilotforløb med produktionsvirksom-
heder i Viborg. I den strukturerede proces får virksomheden 
via individuel sparring og etablering af netværk adgang til om-

Observation/
iagtagelse hos
kunden●

●

Inputs til
produktions-
udvikling

●
●

Virksomhed Kunden
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IDÉFASE · STARTUP · Ekspansion · Moden · Kundedrevet Produktudvikling

sættelig og essentiel viden. Metoden tager sit udgangspunkt i en indledende 
diagnosticering. Hver enkelt virksomhed analyseres således i forhold til, hvad 
den reelt foretager sig i forhold til Kundedrevet Produktudvikling. Det indle-
dende	’sundhedstjek’	influerer	således	på,	hvilken	viden	der	stilles	til	rådighed	
for virksomheden – og der tages samtidig højde for virksomhedens unikke 
kontekst og situation. Ved at etablere et struktureret koncept, som beskriver 
virksomhedens viden og adfærd på området, er det muligt at udarbejde et 
tilpasset og målrettet videnmateriale til den enkelte virksomhed. Alt sammen 
med afsæt i en ’best practice’-tankegang. Konceptet sikrer således, at den 
nødvendige viden deles ud til de virksomheder, som kan drage nytte af at 
beskæftige sig med Kundedrevet Produktudvikling.

Udbyttet for industrivirksomheder (iværksættere eller SMV’er) er mangfoldigt. 
Gennem involveringen i Kundedrevet Produktudvikling vil de danske produkti-
onsvirksomheder	høste	følgende	udbytte:

 · Øget videnniveau ift. at involvere kundekredsen i produktudviklingen
 · Øget sandsynlighed for i højere grad at matche kundernes forventninger
	 ·	 	Større	speed/hurtigere	læring	i	udviklingsprocessen	(jf.	fail	fast-terminologi)
 · Langtidsholdbare kunderelationer
 · Større konkurrencekraft = større vækstmuligheder på kort og langt sigt

MÅLGRUPPE
Primær	målgruppe:	 Små	 og	mellemstore	 danske	 produktionsvirksomheder	
med vækstpotentiale samt små og mellemstore produktionsvirksomheder 
som netværk.

Interessenter:	

 ·  Konsulent med stor ekspertise og erfaring inden for innovation og kun-
deinvolvering

 · Lokal erhvervsservice

YDELSER
Konceptet	består	af	følgende	aktiviteter:

 1  Virksomheden	aflægges	besøg	af	en	konsulent	med	ekspertise	inden	for	
innovation/kundeinvolvering,	hvor	 konsulentens	primære	opgave	er	 at	
indhente viden omkring virksomhedens gøren og laden ift. Kundedreven 
Produktudvikling

 2  Virksomheden deltager i workshops med andre produktionsvirksomhe-
der,	som	er	blevet	identificeret	som	potentielle	vækstvirksomheder

 3  Virksomheden afsætter tre timer hver måned til at mødes med sammen-
lignelige virksomheder til fælles sparring, videndeling og inspiration i et 
inkubationscenter (mødet faciliteres af konsulent)

 4  Virksomheden udarbejder i samspil med konsulenten en individuel 
handlingsplan med fokus på aktiviteter, som skal realiseres ift. at invol-
vere kunderne i processen omkring produktudvikling

”Det er jo kunderne, vi lever af. Ellers 
havde vi ikke været her. Derfor må vi hel-
lere lytte til, hvad de siger” 

-Jens Teglbrænder
AN Emballage

”Jeg synes ikke, vi laver andet end 
Kunde drevet Produktudvikling. Kunder-
ne her i huset kan få det, som de vil have 
det. Og det kan de, fordi vi lytter til, hvad 
de gerne vil have”

-Ivan Tang
Bredsgaard	A/S
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IDÉFASE · STARTUP · EKSPANSION · MODEN · Kundedrevet Produktudvikling 

”Hvad mener du med kundedrevet...? (ef-
ter lang tænkepause) Hvis jeg tidligere 
har lavet noget, så har jeg et lidt gam-
meldags system, hvor jeg samler alle 
mine gamle løsninger i en mappe. Dem 
tager jeg med ud til kunden, så de kan se, 
hvad	vi	før	har	lavet.	Som	regel	finder	de	
noget, de kan lide”

-Thomas Andersen
TA Stål

”Jeg sidder jo ved et skrivebord og 
ved ikke, hvad kunden vil have. Et 
hands-on-billede er derfor rigtig vigtigt 
for os, så vi får de input, som er nødven-
dige, og som vi kan bruge til at udvikle 
vores produkter”

-Lars	Bo	Pedersen,	udviklingschef,
AC	Hydraulic

Samtlige	aktiviteter	medvirker	således	 til	at	skaffe	virksomhederne	ny	viden	
omkring Kundedrevet Produktudvikling, ligesom initiativerne sikrer en målret-
tet indsats, som i sidste ende understøtter virksomhedens evne til at realisere 
sit vækstpotentiale.

ANBEFALINGER TIL IMPLEMENTERING
For at realisere konceptet er det en forudsætning, at der er taget højde for 
følgende	fire	elementer:

 1  Allokering af ressourcer, som kan forestå screening af potentielle vækst-
virksomheder 

 2  Allokering af konsulentressource, som kan kortlægge, hvad virksomhe-
derne gør ift. Kundedrevet Produktudvikling

 3  Allokering af konsulentressource, som kontinuerligt anvendes som spar-
ringspartner for virksomheden

 4  Markedsføring som en integreret del af aktiviteterne hos den lokale er-
hvervsservice

Tre	overordnede	partnere	bidrager	til	at	realisere	konceptet:

 1  Virksomhed
 2  Lokal erhvervsservice 
 3  Konsulent (med erfaring inden for innovation, kundeinvolvering)

Den lokale erhvervsservice fungerer primært som tovholder og facilitator – og 
dermed som et vigtigt bindeled mellem konceptets øvrige aktører. Det betyder 
i	praksis,	at	den	lokale	erhvervsservices	primære	opgave	dels	er	at	identifice-
re små og mellemstore produktionsvirksomheder med vækstpotentiale, dels 
at sætte den vækstmodne virksomhed i forbindelse med en konsulent med 
spidskompetencer inden for innovation og kundeinvolvering.

Observation/
iagtagelse hos
kunden

●

●

●
●

Virksomhed Kunden
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CASE
I forhold til at afdække behovet og relevansen for udrulningen af Kundedrevet 
Produktudvikling som koncept har projektpartnerne kørt et pilotprojekt med 
deltagelse af fem mindre produktionsvirksomheder fra Viborg-området. Til-
svarende har vi besøgt produktionsvirksomheden AC Hydraulic, Viborg, som 
producerer liftudstyr til autoværksteder, og som har stor erfaring og stort ud-
bytte af netop at involvere slutbrugerne i deres produktudvikling. Samtlige fem 
virksomheder i testprojektet er i større eller mindre grad begrænset af, at de 
ikke prioriterer at involvere kundekredsen i udviklingen af produktporteføljen. 
I nogle tilfælde grundet mangel på ressourcer (tid og penge), i andre tilfælde 
pga. mangel på viden og indsigt.

Én enkelt virksomhed (Procutter Aps) har blandt andet oplevet at udvikle et 
produkt over rigtig lang tid for blot at konstatere, at der kun var én aftager til 
produktet.	Omvendt	 fortæller	 historien	 fra	maskinhandlen	Bredsgaard	 A/S,	
at fokus på Kundedrevet Produktudvikling kan skabe en langtidsholdbar for-
retning – og samtidig sikre, at virksomheden kontinuerligt bliver i stand til at 
udvikle sine produkter uden nødvendigvis at skulle imødese et indtjenings-
mæssigt tomrum som konsekvens af at skulle lægge sit hovedfokus på ren 
produktudvikling	 i	en	periode.	Vores	pilotprojekt	afslører	samtidig,	at	fire	ud	
af fem virksomheder har en stereotyp tilgang til begrebet Kundedrevet Pro-
duktudvikling.	Således	forbinder	flertallet	begrebet	med	det	isolerede	produkt,	
hvilket gør, at de ikke har øje for de omkringliggende parametre (fx service), 
som ligeledes er en del af det samlede slutprodukt. 

EFFEKTKÆDE

INPUT AKTIVITETER OUTPUT KORT SIGT LANG SIGT

●
Hvordan	opnår	vi	den	ønskede	effekt?

●
Hvilken	effekt	ønsker	vi	at	opnå?

Effektindikatorer

Virksomhedsbesøg

Workshop	på	udvalgt	case	
location	(hos	virksomhed)	med	

udvalg af virksomheder

Forbedrede vilkår for 
udvikling og vækst af 

produktions-
virksomheder

Styrkede forudsæt-
ninger for vækstlaget i 

industrien

Øget	konkurrencekraft	
og internationalisering 

af industrien

Gennemførte 
aktiviteter med fokus på 
kundedrevet produkt-

udvikling

Øget indsigt og 
videndeling

Observations-
rapport

Ressourcer	til	
identificering	af	del- 
tagervirksomheder

Øget evne til at 
(ny)udvikle 
produkter

Forbedret evne til 
at	opdage/opfinde	

nye behov

Forbedret evne til at 
matche	kundernes	

behov 

Udarbejdelse af individuel 
handlingsplan

Månedligt ERFA-møde fra kl. 
9-12 på variabel lokation 
(evt.	i	centralt	beliggende	

inkubationscenter)

Ressourcer	til	udred-
ning af virksom-

hedens inddragelse 
af kundekredsen ift. 

produktudvikling
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8 Regionalt Økosystem Af 
 Viden- og Innovationsmiljøer 
Konceptets fokus er en ambitiøs udvikling af det Regionale Økosystem Af Viden- og Innovationsmil-
jøer gennem oprettelsen af et strategisk udviklingsforum. Viden- og innovationsmiljøerne i regionen 
skal derigennem sikre mere og bedre samarbejde mellem industrien og forsknings- og uddannelses-
institutioner. Konceptet er et middel til en styrkelse af industriens rammebetingelser i relation til både 
tilgang af nye virksomheder, tilstedeværelse af fælles udviklings- og testfaciliteter, uddannelse/udbud 
af personer med de rigtige kompetencer og tiltrækning af investeringer, virksomheder, F&U-midler, 
eksperter m.m. fra udlandet. 

IDÉFASE · STARTUP · EKSPANSION · MODEN · Regionalt Økosystem Af Viden- og Innovationsmiljøer

KONCEPTBESKRIVELSE
Fødevarer, sundhed og cleantech repræsenterer områder, hvor verden har et 
massivt behov for nye løsninger – og IKT er en af de væsentligste vækstska-
bere på globalt plan. Hovedparten af industrien i Region Midtjylland afsætter 
produkter inden for disse områder, hvor regionen samtidig råder over stærke 
viden- og innovationsmiljøer. Miljøerne er i konceptet tænkt som katalysatorer 
for øget samspil mellem erhvervslivet og videninstitutioner og som middel til 
en styrket erhvervsmæssig udvikling og vækst. Det er ikke alene nyt at se 
viden- og innovationsmiljøer ud fra et regionalt økosystems perspektiv, men 
i høj grad også banebrydende at tænke strategiudvikling og implementering 
på	tværs	af	viden-	og	innovationsmiljøer	inden	for	sundhed,	fødevarer,	energi/
miljø/klima	&	IKT	og	koble	dette	med	en	satsning	på	industrien.	

Konceptet tager afsæt i viden- og innovationsmiljøerne i Aarhus som driv-
kraft, men har et potentiale som driver for vækst og udvikling i hele regionen. 
Der er allerede investeret mange millioner kroner i opbygningen af miljøerne i  
Aarhus, og over en lang årrække er der opbygget en betydelig erfaring i ud-
vikling af viden- og innovationsmiljøer med involvering af en bred interessent-
kreds. Sidstnævnte indebærer, at der er samarbejdsrelationer med aktører og 
miljøer andre steder både nationalt og internationalt.

Formålet	med	konceptet	er	via	et	strategisk	udviklingsforum	at	kvalificere	og	
accelerere	arbejdet	med/udviklingen	af	det	Regionale	Økosystem	Af Viden- 
og	Innovationsmiljøer	som	middel	til:

 1  Udvikling, vækst og jobskabelse på erhvervssiden
 2  Oprustning på forskningssiden
 3  Stærkere og mere attraktive uddannelsesmiljøer
	 4	 	En	mere	effektiv	og	udviklingsorienteret	offentlig	sektor	

Det	er	centralt	at	lande	positive	tal	på	alle	fire	bundlinjer	i	forhold	til	at	få	part-
ner- og interessentkreds til at investere langsigtet i udviklingen af det fælles 
økosystem.
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IDÉFASE · STARTUP · EKSPANSION · MODEN · Regionalt Økosystem Af Viden- og Innovationsmiljøer

MÅLGRUPPE
Konceptet retter sig bredt mod erhvervslivet, forskning, ud-
dannelse	og	den	offentlige	sektor	i	et	strategisk	samspil.

YDELSER 
Arbejdet i det strategiske udviklingsforum skal bygges op 
omkring	følgende	centrale	strategielementer:	

1.  STRATEGISK LEDERSKAB, AREA MANAGEMENT OG 
FÆLLES UDVIK.LINGSSTRATEGI 

Der er behov for at få etableret et stærkere strategisk sam-
arbejde og partnerskab – for de enkelte miljøer såvel som for 
den tværgående indsats. 

2. M2- OG M3-KAPACITET
Der har traditionelt i forhold til udvikling af viden og innovati-
onsmiljøer været et tungt m2-fokus (kontorer, labs, mødefaci-
liteter), herunder opbygning af inkubationsfaciliteter. M3-per-
spektivet skal have langt stærkere fokus på løbende udvikling 
og nytænkning. 

I	forhold	til	det	tværgående	sigte	skal	der	udvikles	specifikke	
initiativer, der sikrer en værdiskabende interaktion mellem de 
forskellige	forretningsområder/miljøer.	

3.		SAMARBEJDE	MED	ANDRE	MILJØER/HUBS	I	REGION- 
EN, DANMARK OG UDLANDET 

Det er vigtigt, at viden- og innovationsmiljøerne arbejder be-
vidst med opbygning af samarbejdsrelationer til andre miljøer 
og videnhubs i ind- og udland. 

4.		MARKEDSFØRING	OG	OPBYGNING	AF	BRAND
Region Midtjylland står med en stærk erhvervs-, forsknings- 
og uddannelsesmæssig base inden for fødevarer, sundhed, 
cleantech og IT – og regionen er blandt de stærkeste i Europa 
med disse karakteristika. Det er en unik position og kombina-
tion af erhvervs- og kompetencebaser, som markedsførings-
mæssigt kan og bør udnyttes langt mere aggressivt, herunder 
med viden- og innovationsmiljøerne som regionale fyrtårne.

5.	MILJØERNES	FYSISKE	IDENTITET	
Miljøernes fysiske identitet bliver også et vigtigt element i en 
samlet udviklingsstrategi. Det er således vigtigt at få designet 
og udviklet områdets fysiske rammer og identitet, så miljøet 
på optimal vis understøtter samarbejde og netværk, innovati-
on og forretningsudvikling, virksomhedernes internationalise-

ring, iværksætteri, forskning og uddannelse – samt miljøets 
evne til at tiltrække yderligere investeringer i form af virksom-
heder, venturekapital, eksperter, forskere og studerende.

Dette indsatsfelt indebærer en tæt kobling til kommunens 
planarbejde.

6.		INTERESSEVARETAGELSE	OG	FUNDING	–	LOKALT/RE-
GIONALT/NATIONALT	

Udviklingsstrategien for viden- og innovationsmiljøerne skal 
indeholde konkrete forslag til en styrket interessevaretagel-
se/lobby	 i	 forhold	 til	 den	 danske	 politikdannelse,	 herunder	
fastlæggelse af vækststrategier med tilhørende afsættelse af 
innovations- og forskningsmidler.

7.  UDVIKLING AF RAMMEBETINGELSER FOR INTERNATIONA-
LE MEDARBEJDERE OG STUDERENDE

I forhold til målet om at styrke økosystemet via tilgang af virk-
somheder, eksperter og studerende fra udlandet skal stra-
tegien indeholde elementer, der løfter rammebetingelserne 
hvad angår bl.a. bosætningsmuligheder i regionen, jobser-
vice for medfølgende ægtefælle, internationale skoler, gym-
nasier og daginstitutioner samt sociale netværk.
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IDÉFASE · STARTUP · EKSPANSION · MODEN · Regionalt Økosystem Af Viden- og Innovationsmiljøer

ANBEFALINGER TIL IMPLEMENTERING
Der	foreslås	følgende	pilotprojekt:	

1. Etablering af et fælles strategisk udviklingsforum med deltagelse af nøg-
leaktører for udviklingen af viden- og innovationsmiljøer i regionen, herunder 
organiseret	med:

 ·  En overordnet styregruppe sammensat af repræsentanter fra nøgleak-
tører	 (erhverv,	 forskning/viden,	uddannelse)	 fra	drivkræfterne	 i	de	århu-
sianske miljøer samt repræsentanter for Region Midtjylland og Aarhus 
Kommune

 ·  En fælles operativ enhed, der får til opgave at udarbejde en første fælles 
udviklingsstrategi og handlingsplan

Herudover foreslås nedsat en strategigruppe sammensat af repræsentanter 
for både århusianske og andre regionale miljøer samt region og kommuner, 
der dels skal understøtte pilotprojektet og dels får til opgave at lave et oplæg 
til samlet strategi for et Regionalt Økosystem af Viden- og Innovationsmiljøer.

2. Status for de enkelte miljøer – herunder indhentning af viden og inspiration 
fra udlandet.

Som	grundlag	 for	 strategiarbejdet	 laves	en	status-/resultatopgørelse	 for	de	
enkelte	miljøer:

	 ·	 Hvordan	er	man	organiseret	i	de	enkelte	miljøer	–	area	management?
 ·  Hvad har miljøerne bragt i anvendelse mht. udviklingsinitiativer – m2/m3, 

samarbejde med andre hubs, fysisk identitet, markedsføring og bran-
ding,	interessevaretagelse	og	funding	mv.?

	 ·	 	Hvilke	resultater	er	der	opnået	–	hvad	har	virket	og	hvad	har	ikke	virket?	
Er der nogle initiativer der med justeringer kan og bør ’genbruges’ i andre 
af	miljøerne?

 ·  Indsamling af viden fra viden- og innovationsmiljøer i udlandet

Fokus	vil	i	den	forbindelse	være	på	følgende	initiativer:

	 ·	 	Navitas,	Agro	Food	Park,	Sundhed/Skejby,	Katrinebjerg	og	“Kreative	er-
hverv & design”

3. Udarbejdelse af den første fælles udviklingsstrategi og handlingsplan med 
2016-2020-perspektiv.
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CASE
Der kan på dette felt trækkes på mange cases – fra de større, meget berømte 
cases som Silicon Valley i Californien og Sophia Antipolis i Frankrig til egne 
miljøer i Region Midtjylland. I forhold til sidstnævnte kan nævnes IT-byen Ka-
trinebjerg, som er det første egentlige viden- og innovationsmiljø i regionen 
med	afsæt	 i	 flere	 af	 ovenfor	 nævnte	 strategiske	 udviklingselementer.	 Idéen	
og visionen for Katrinebjerg blev født i 1999 og har siden været inspiration 
for planerne for bl.a. Agro Food Park og Navitas. Katrinebjerg har endvidere 
været brugt som case i et EU-projekt med fokus på udvikling af knowledge 
hubs (Winden, 2011). 

EFFEKTKÆDE

INPUT AKTIVITETER OUTPUT KORT SIGT LANG SIGT

●
Hvordan	opnår	vi	den	ønskede	effekt?

●
Hvilken	effekt	ønsker	vi	at	opnå?

Effektindikatorer

Etablering af fælles strategisk 
udviklingsforum

Etablering af operationel enhed

Flere	R&D-midler	
og -projekter og 

udbygning af 
videnhubs

Tiltrækning af 
forskere og eksperter

Øget	konkurrence-
kraft og international-
isering af industrien

Udarbejdelse af status/resul-
tatopgørelse  for miljøerne i 

korridoren

Commitment til fælles 
udviklingsindsats

Investeringer i 
miljøerne

Stærkere strategisk 
samarbejde og 

partnerskab

Ressourcer	til	udvik-
ling og implemen-

tering

 Øget kendskab til 
miljøerne som vækst-

skaber 

Flere	F&U-projekter	
mellem virksomheder 
og videninstitutioner

Øget optag af 
studerende og 

tilgang af undervisere 
og forskere

Udarbejdelse af første ud-
viklingsstrategi og handlingsplan 

for korridoren

Implementering af første hand-
lingsplan for korridoren

Styrket iværksætteri 
og virksomheds-

opstart

Forbedret fysisk 
identitet + bosæt- 

ningsmuligheder mv.

Nye produkter og 
processer	+	øget	

forskning

Styrkede forudsætninger 
for vækstlaget 

i industrien
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KONCEPTBESKRIVELSE
Danmark henter 957 milliarder kr. eller ca. 54 % af det samlede bruttonatio-
nalprodukt på eksport (Mandag Morgen, 2012). Nyeste forskning fra Aarhus 
Universitet og SDU viser, at virksomheder, der fra starten tænker internationalt 
– kaldet Born Globals, vækster betydeligt hurtigere end virksomheder, der 
starter på det lokale marked. Born Globals overgår alle andre startups med 
79	%	højere	omsætning,	60	%	flere	ansættelser,	6	%	højere	produktivitet	og	
7	%	flere	eksportområder.	Det	er	derfor	 vigtigt	 for	dansk	økonomi	generelt	
og	 for	 Region	Midtjyllands	 ønske	 om	 at	 skabe	 flere	 vækstvirksomheder	 at	
understøtte produktionsiværksætternes evne til globalt udsyn fra dag 1, og 
til at tænke internationale markeder og samarbejdspartnere ind i deres udvik-
lingsstrategier.

STARTUP · EKSPANSION · The Globe Exchange Program

9 The Globe Exchange 
 Program 
Konceptet giver danske iværksættere mulighed for at komme på udveksling i udenlandske inku-
bationsmiljøer på samme måde, som det i dag kendes for studenter- og forskningsprogrammer. 
Udvekslingen går begge veje. Konceptets formål er at skabe flere globalt orienterede produktions-
iværksættere.

Inkubator

Inkubator

Inkubator

Idé, viden, netværk, udfordringer
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STARTUP · EKSPANSION · The Globe Exchange Program

Formålet med konceptet er tosidet. Det ene er at skabe kontakt mellem dan-
ske iværksættere og udenlandske markeder, at tilføre international specia-
liseret viden til danske virksomheder og påvirke deres mindset til at tænke 
globalt. Det andet formål er at trække udenlandske virksomheder til Danmark 
og	derved	både	brande	Danmark	som	land	(specifikt	Region	Midtjylland)	og	
skabe samarbejde mellem udenlandske iværksættere og danske videninsti-
tutioner. 

I	dag	findes	der	ingen	udvekslingsprogrammer	mellem	danske	og	udenland-
ske inkubationsmiljøer og kun sporadiske samarbejder mellem nogle enkelte 
inkubatorer. Det tætteste, man kommer på noget lignende, er det Europæiske 
projekt	Erasmus	for	Young	Entrepreneurs,	hvor	virksomheder	kan	komme	til	
udlandet og ’bo’ hos en værtsvirksomhed i det pågældende EU-land. 

Imidlertid er der rigtig gode erfaringer med studenter- og forskerudvekslings-
programmer. Det er denne erfaring, der ønskes overført til The Globe Exchan-
ge Program. Programmet er nytænkende, men kræver derfor også forholds-
vis store ressourcer at realisere.

MÅLGRUPPE
The Globe Exchange Program er rettet mod startups, men kan også rettes 
mod små produktionsvirksomheder, der står over for større produktudvikling 
og eksport. For at deltage i programmet skal virksomhederne være bosid-
dende i en dansk inkubator. Virksomheder, der ikke har hjemsted i en indu-
striinkubator, kan altså ikke komme med i programmet (på samme måde som 
studenter ikke kan udveksles, hvis de ikke går på en dansk uddannelsesin-
stitution).

YDELSER
Når en iværksætter starter en virksomhed i en inkubator, skal det være en 
naturlig del af vejledningsprocessen at snakke om globale muligheder. Er eks-
port og internationalisering interessant for den pågældende virksomhed, og 
vurderer konsulenten, at der er gode muligheder for vækst i virksomheden, er 
der mulighed for at deltage i The Globe Exchange Program.

Der	kan	være	flere	indgange	til	programmet:

	 1	 	Iværksætteren	er	 i	gang	med	at	udvikle/videreudvikle	et	produkt,	men	
mangler specialiseret viden for at komme videre. Det kan fx være viden 
om kompositter. Via The Globe Exchange Program får iværksætteren 
mulighed for at komme til fx CFK Valley i Stade. CFK Valley arbejder spe-
cialiseret med kompositter. Iværksætteren får en kontorplads, en mentor 
og et sted at sove, samt midler til at leve for (kostprisen i det gældende 
land). Udvekslingen kan vare fra 14 dage til 6 måneder. 

 2  Iværksætteren har lyst til at komme ind på det brasilianske marked, men 
har kun kendskab til landet og kulturen via det, vedkommende kan læse 
sig til, og har ingen eller få kontakter i landet. Gennem The Globe Ex-
change Program kan iværksætteren rejse til Brasilien, bo i et inkubator- 
miljø (Brasilien har ca. 384 inkubatormiljøer) og derigennem lære om 
markedet, skabe sig et netværk og arbejde på en eksportplan. 
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Udvekslingsopholdet er betalt af programmet. For at deltage i programmet 
bliver der lavet et aftalegrundlag mellem det inkubatormiljø, som sender iværk-
sætteren	af	sted,	og	iværksætteren.	Aftalen	indeholder:

 ·  Formålet med udvekslingen
 ·  En plan over de aktiviteter, iværksætteren ønsker at foretage sig under 

opholdet
 ·  Ansvarsområder
 ·  Økonomiske vilkår
 ·  Opholdets varighed
 ·  Det forventede resultat af opholdet

Derudover forpligter iværksætteren sig til efterfølgende at give skriftlig feed-
back på opholdet, og til at dele erfaringer, input og viden med sit hjemlige 
inkubatormiljø.

ANBEFALINGER TIL IMPLEMENTERING
Det	er	afgørende	for	implementering	af	konceptet,	at	der	findes	økonomiske	
midler til at understøtte programmet, både til detailplanlægningen og til selve 
udvekslingsprogrammet.	Implementeringsprojektet	kan	inddeles	i	tre	faser:	

STARTUP · EKSPANSION · The Globe Exchange Program

Dansk inkubatormiljø

The GLOBE ROOM

Udfordring
Iværksætter

Exchange
Inkubator

? ?

$●

●

●

●

Iværksætter
●
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”Programmet lyder meget relevant og 
spændende faktisk. Det vil vi meget 
gerne drøfte videre med jer. Vi kunne 
formentlig også komme med forslag til 
andet indhold i sådan et program, og vi 
kunne bestemt spille en værdiskabende 
rolle ift. sådan et program. Det vil vi me-
get gerne drøfte nærmere”

-Søren Juul Jørgensen, direktør 
Danish	Innovation	Center,	Sillicon	Valley

FASE 1
Region	Midtjylland	skal,	evt.	i	samarbejde	med	andre,	finde	midler	til	et	egent-
ligt afprøvningsprojekt. Det anbefales, at der laves et nyt konsortium, som 
kan stå for selve afprøvningen. Det anbefales, at man tænker regionalt og 
internationalt,	 når	 partnere	 skal	 findes.	Konsortiet	 kan	 fx	 bestå	 af	 udvalgte	
danske industriinkubatorer, udvalgte udenlandske industriinkubatorer, Danish 
Innovation Centre, Eksportrådet og DI. 

FASE 2
Det nye konsortium skal detailplanlægge programmet. Dvs. der skal udfærdi-
ges kontrakter til samarbejdsaftaler mellem danske og udenlandske inkubat-
ormiljøer og kontrakter mellem inkubatormiljø og virksomhed. Det praktiske i 
forbindelse med et udvekslingsprograms forløb skal på plads. Fastlæggelse 
af minimum og maksimum i forhold til støttemidler for den enkelte virksomhed 
– hvad er det egentlig, der gives støtte til, og hvor meget. Der skal udvikles 
en	metode	til	at	måle	resultaterne	–	evt.	 indgås	en	aftale	med	et	analysefir-
ma. Konsortiet skal i samarbejde med inkubatormiljøerne og evt. den lokale 
erhvervsservice	og	Væksthus	Midtjylland	søge	og	finde	virksomheder,	der	kan	
deltage i programmet, samt stå for screeningen af potentielle virksomheder, 
således at det er de rigtige, der kommer af sted. 

FASE 3
Egentlig igangsættelse af programmet. 

STARTUP · EKSPANSION · The Globe Exchange Program

EFFEKTKÆDE

INPUT AKTIVITETER OUTPUT KORT SIGT LANG SIGT

●
Hvordan	opnår	vi	den	ønskede	effekt?

●
Hvilken	effekt	ønsker	vi	at	opnå?

Effektindikatorer

Vejledning og bearbejdning  
af mindset ift. globalisering

Definition	af	udfordringer	 
og mål ift. udveksling

Forbedrede vilkår for 
udvikling og vækst af 
produktionsvirksom-

heder

Styrkede forudsæt-
ninger for vækstlaget  

i industrien

Øget	konkurrencekraft	
og internationalisering 

af industrien

Ny viden og kontakter 
til inkubatormiljøerne

Internationalt netværk 
og kendskab til 

marked

Flere produk-
tions-iværksættere 

tænker eksport/globaltRessourcer	til	
implementering

Flere strategiske 
samarbejder mellem 
DK og udenlandske 

virksomheder

Stigning i antallet af 
iværksættere der inter-

nationaliserer

Mere videntung 
produktion

Hurtigere	vækst	og	
større omsætning i 

virksomhederne
Evaluering og videregivelse  

af viden

1-6 måneders ophold i uden-
landsk industriinkubator
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Startup**
Ekspansion***
Moden****

●

●

●

●

●

●

Det Industielle Forretningsnetværk

Det Nye Praktikforløb

Intelligent Finansiering

Teknisk Industriinkubator

Viden Som Produkt

X-Factory
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 Uddannelse  Innovation Internationalisering Sparring og rådgivning
 kompetenceudvikling

 Adgang til kapital Teknologi og kapital

Tema
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10 Det Industrielle 
  Forretningsnetværk
Konceptet rummer etableringen af et fagligt forpligtende og fortroligt netværksmiljø for traditionelle 
fremstillingsvirksomheder. Netværket skaber rammerne for udvikling af øget fortrolighed, tillid og sam-
arbejde imellem fremstillingsvirksomheder. Netværkskonceptet har fokus på at nedbryde gensidige 
fjendebilleder og på at etablere tillid mellem virksomheder, som har et potentiale for samarbejde. 
Medlemmerne forpligter sig til at deltage med varierende tilknytningsgrad i et fleksibelt og behovsdre-
vet netværk med et udbud af fagligt kvalificerede ’produkter på hylden’.

●

Facilitering:
Netværkssekretariatet

+ fagkonsulenter

●

● ●

Samspilseffekt

Samspilseffekt
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Faglige input
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KONCEPTBESKRIVELSE
Virksomheders interessentlandskab udgøres bl.a. af an-
dre virksomheder. Virksomheder prøver ofte at klare alt på 
egen hånd, men grundet knappe ressourcer er der ræson i 
at samarbejde med andre virksomheder til fordel for tilførsel 
af ressourcer, sparring og viden. Samtidig fravælger industri-
koncernerne de små underleverandører til fordel for de mere 
helhedsorienterede virksomheder. Det stiller større krav til un-
derleverandørernes leveringsdygtighed, kvalitetsbevidsthed 
og kompetenceniveau. Således bliver netværksdeltagelse et 
instrument til at opfylde nye leverandørkrav.
Virksomhedssamarbejde og -udvikling kan med fordel for-
maliseres i et netværk. Det Industrielle Forretningsnetværk 
vil øge fremstillingsvirksomhedernes konkurrencekraft, så de 
bliver i stand til bedre at tjene penge og skabe beskæftigelse 
i	Region	Midtjylland.	Det	skal	ske	ved	at:

1. Gennemføre udviklings- og optimeringsforløb, hvor virk-
somhederne gennemfører udviklingsaktiviteter, der styrker 
deres forretningsgrundlag.

2.	Fremme	samspilseffekter	og	innovation	–	som	følge	af	øget	
kendskab og tillid til hinanden – så virksomhederne begynder 
at samarbejde omkring deling af ressourcer og fælles akti-
viteter, der bidrager til omkostningsreduktion eller indtægts-
generering (fælles indkøb, ordreindtag, produktudvikling mv.). 
Graden	 af	 samspilseffekter	 og	 samarbejde	 bestemmes	 af	
klyngeeffekter,	såsom	clusterkoefficienten	og	densitet	 i	net-
værket. 

Ifølge regeringens Klynge- og Netværksstrategi (2013), så 
er netværk en katalysator for vækst og udvikling i virksom-
heder. Virksomhederne tiltrækkes af den stærke faglighed 
og kritiske masse, der ligger inden for netværkskonceptets 

professionelle og fortrolige rammer. Netværket huser en fa-
vorabel blanding af virksomheder ud fra et samarbejds- og 
udviklingsperspektiv. Derfor skal de repræsenterede bran-
cher ligge tæt op ad hinanden, og der skal være gensidige 
genkendelige udfordringer, så horisontale samarbejdspoten-
tialer udnyttes. Men samtidig skal der være komplementaritet 
mellem virksomhedernes kernekompetencer og deres værdi-
kædeplacering, så vertikale samarbejdspotentialer realiseres.

MÅLGRUPPE
Initiativer som CenSec og Midtvind har haft succes med at 
skabe rammerne for teknologitunge underleverandørnetværk 
inden for vind- og forsvarsindustrien. Det Industrielle Forret-
ningsnetværk henvender sig i stedet til traditionelle og knap 
så teknologiorienterede virksomheder. Målgruppen er frem-
stillingsvirksomheder fra den traditionelle industri, som har 
gavn	af	stærkere	tilknytning	til	omverdenen,	og	som	befinder	
sig i konkurrence med hinanden også i et historisk perspektiv. 
Målgruppen kan også være allerede eksisterende netværk, 
der kan drage nytte af konceptets retningslinjer for organi-
sering, drift og udvikling af virksomhedsnetværk inden for 
fremstillingsindustrien. Konceptet egner sig derfor særdeles 
godt til at nedbryde konkurrerende virksomheders gensidige 
fjendebilleder i et lokalt ’red ocean-marked’, hvor kampen om 
industrikundernes ordrer er hård.

YDELSER
Det Industrielle Forretningsnetværk forudsætter en grundig 
behovsafdækning hos netværkets målgruppe. Behovsaf-
dækning og rekrutteringsproces foretages af netværksse-
kretariatet, som har kendskab til og fortrolighed med mål-
gruppen. Man kan med fordel inddrage lokale og regionale 
erhvervsfremmeaktører i processen.

Konference, temamøder og tematiske 
inspirationsmøder Gruppe 3

●

●

Netværksaktiviteter og uddannelsesforløb Gruppe 2

●

●

Intensive forløb (optimerings- og 
innovationssamarbejde Gruppe 1

●

●
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For at skille useriøse virksomheder fra og sikre forpligtende 
deltagelse benyttes kontingentbetaling for medlemskab af 
netværket.	Netværket	leverer	en	fleksibel	struktur,	som	imø-
dekommer medlemmernes forskellige ambitioner og behov 
ved etablering af tre tilknytningsniveauer. Derved tilgodeses 
alle virksomheders behov til trods for varierende udviklings-
stadie og -parathed.

Den varierende grad af netværkstilknytning sker gennem en 
kategorisering af medlemmer i gruppe 1-, 2- og 3-virksom-
heder, hvor gruppe 1 har den højeste tilknytningsgrad og 
gruppe 3 den laveste. Kategoriseringen sikrer en høj grad af 
fleksibilitet	og	behovsfokus	for	det	enkelte	medlem.

Interessenter omfatter konsulenter, der er ansvarlige for net-
værkets faglige aktivitetsspor. Netværkssekretariatet koordi-
nerer og administrerer netværksaktiviteter, økonomi og orga-
nisation og er limen, der holder netværket sammen.

Netværkets udbud af faglige aktivitetspakker bliver udviklet i 
et samarbejde mellem netværkssekretariat og medlemsvirk-
somheder, som tilkendegiver deres behov i løbet af rekrut-
teringen. Netværkssekretariatets og konsulentens løbende 
kontakt til virksomhederne sikrer, at udbuddet af faglige akti-
viteter hele tiden tilpasses medlemmernes behov. Netværket 
bliver organiseret med et overordnet beslutningsorgan i form 
af en styregruppe og et netværkssekretariat til den daglige 
drift og udvikling af netværket. Netværket er uafhængigt af fy-
siske faciliteter, da det opererer med en turnusordning blandt 
medlemsvirksomhederne.

ANBEFALINGER TIL IMPLEMENTERING
Implementeringsplanen	for	konceptet	ser	ud	som	følger:
  

STARTUP · EKSPANSION · MODEN · Det Industrielle Forretningsnetværk

●

Fase 1
Organisering og økonomi

Fase 2
Behovsafdækning og 
rekruttering

Fase 3
Aktiviteter

Virksomheder

Konsulent

Netværkssekretariat

Erhvervsfremme-
aktør

Uddannelsesaktør

●

Konsulenter byder ind på opgave

Der laves udbud, styregruppe og 
finansieringsmodel

Der gives tilsagn på ekstern 
medfinansiering	

Uddannelsesaktører byder ind 
på opgave

Sekretariat  og konsulent kort-
lægger potentielle medlemmers 

udviklingsbehov. Relevant 
erhvervsfremmeaktør bidrager 
med virksomheder. Virksom-

hederne tilkendegiver ambition 
og behov samt tilmelder sig 

netværk og virksomhedsgruppe

Virksomheder deltager i 
temamøder, netværksaktiviteter 

og intensive forløb alt efter 
tilknytning, ambition og behov

Sekretariat planlægger aktiviteter 
og administrer økonomi og 

projektledelse

Kursusudbyder kører forløb 
parallelt med faglige aktiviteter 

i netværk
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CASE
I vinteren 2010 blev der i fremstillingsindustrien i Randers 
givet udtryk for et behov for øget konkurrencekraft. Derfor 
lancerede Randers Kommune i fællesskab med områdets 
fremstillingsvirksomheder i foråret 2011 virksomhedsnetvær-
ket ’Industry Smart Center Randers’. Netværket har 30 med-
lemmer i den traditionelle industri inden for bl.a. jern, metal og 
plast, og det er funderet i virksomhedernes udfordringer og 

behov. Cirka halvdelen af medlemmerne har været igennem 
optimeringsforløb	inden	for	effektivisering	og	forretningsudvik-
ling,	endnu	flere	har	deltaget	i	temabaserede	netværksforløb.	
Alle medlemmer har deltaget i inspirations- og temamøder. 
Det har resulteret i et løft af den enkelte virksomheds konkur-
rencekraft, nedbrydelse af historisk funderede fjendskaber i 
lokalområdet	og	hjemtagning	af	flere	ordrer	til	Randersområ-
det som følge af samarbejde mellem virksomhederne. 

STARTUP · EKSPANSION · MODEN · Det Industrielle Forretningsnetværk

”Det er lærerigt at snakke med andre 
virksomheder om, hvordan de håndterer 
salg,	lederskab	og	effektivisering”

-Susanne Friis Eden, direktør
Dan Dryer

”Jo mere vi står sammen, jo stærkere er vi”
-Kenn	Bødker,	direktør	

Bødker	Smede-	og	Maskinværksted

”I	dag	samarbejder	vi	med	flere	forskelli-
ge tidligere konkurrenter – nu kalder jeg 
dem kolleger”

-Per	Hastrup,	direktør
Prodan

EFFEKTKÆDE

INPUT AKTIVITETER OUTPUT KORT SIGT LANG SIGT

●
Hvordan	opnår	vi	den	ønskede	effekt?

●
Hvilken	effekt	ønsker	vi	at	opnå?

Effektindikatorer

Behovsafdækning	og	
strategisk rekruttering med 

kontingentkrav

Faglige	konferencer,	
temamøder og tematiske 

netværksaktiviteter

Forbedrede vilkår for 
udvikling og vækst af 
produktionsvirksom-

heder

Styrkede forudsætnin-
ger for vækstlaget  

i industrien

Øget	konkurrencekraft	
og internationalisering 

af industrien

Øget samarbejde  
mellem  

virksomhederne

Øget tillid, tryghed  
og fortrolighed

Styrket netværk  
og ny viden

Netværk	finansieret	
og etableret med 

selvstændig 
projektledelse

Samspilseffekter	–	fx:	
Fælles salgskampagner, 
indkøb og ordreindtag

Innovations- 
samarbejde

Klyngeudvikling

Forpligtende virksomheds-
forløb i strategiske 
netværksgrupper
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11 Nyt Praktikforløb
Konceptet styrker industrivirksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne. Det bærende element 
er at tilrettelægge nye praktikforløb, hvor uddannelsesinstitutioner, GTS- og andre videninstitutioner 
samarbejder og stiller både viden og fysisk infrastruktur til rådighed for udvalgte praktikforløb. I det 
nye praktikkoncept får praktikanten en nøglerolle og skal være linket mellem virksomhed, uddannel-
sesinstitution og videninstitution.  

KONCEPTBESKRIVELSE
Dansk	virksomhedskultur	med	fladt	hierarki	giver	plads	til,	at	
praktikanten får lov til at prøve kræfter med en lang række 
opgaver. Ikke i alle lande vil praktikanten få lov til at have di-
rekte	 kundekontakt	 eller	 være	med	 til	 at	 træffe	 vigtige	 be-
slutninger i virksomheden. Det sker ofte i danske praktikfor-
løb. Derfor er samarbejdsevner en vigtig og integreret del af 
uddannelserne sammen med den tekniske faglige kunnen. 
Ingeniørstudierne på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet 
(ASE – Aarhus School of Engineering) og Aarhus Maskinme-
sterskole har uddannelseskoncepter, som skal sikre, at både 
faglige og personlige kompetencer opbygges under studiet. 
Kombinationen af den faglige viden, de personlige kompe-
tencer og vores danske kulturs mindset gør, at praktikanter 
får lov og plads til at løfte betydelige opgaver under deres 
praktikperiode til gavn for virksomhederne samt for prakti-
kantens uddannelse og erfaring.

Praktikforløb, som de kendes i dag, er ofte fokuseret på 
meget praktiske problemstillinger, hvor der arbejdes med et 
konkret problem. Det fungerer tilfredsstillende og er nyttigt 
for både praktikant og virksomhed. Det er dog sjældent, at 
det	traditionelle	praktikforløb	flytter	virksomheden	afgørende	

i innovationssammenhæng. Endvidere introducerer det ikke 
systematisk praktikanten til de innovationskompetencer, som 
er afgørende for, at virksomhederne kan udvikle sig og gen-
nem innovation skabe den nødvendige konkurrencefordel.

I det nye praktikkoncept får praktikanten en nøglerolle og skal 
være linket mellem virksomhed, uddannelsesinstitution og 
andre videninstitutioner – en praktisk innovationsagent. Der 
tages udgangspunkt i noget velfungerende og bygges værdi 
ovenpå. Formålet er at udvikle nye og mere udviklingsorien-
terede praktikforløb, hvor virksomheder, uddannelsesinstitu-
tioner og videninstitutioner arbejder tæt sammen.

MÅLGRUPPE
Målgruppen er SMV’er inden for fremstillingsindustrien i Re-
gion Midtjylland. Interessentkredsen omfatter uddannelsesin-
stitutioner, GTS- og videninstitutioner, erhvervsfremmeaktø-
rer mv. i regionen. Konceptet er samtænkt med idéerne bag 
Navitas Science & Innovation og vil kunne samtænkes med 
relevante miljøer, hvor målsætningen er at fremme studeren-
des kontakt med erhvervslivet og udbygge samarbejde med 
institutioner og virksomheder. 

Nyt praktikforløb ++

Markedsføring	&
kommunikation

●

Virksomheder:
Innovationsønsker

Strategi
Konkurrenceevne

Videnbank:
Videninstitutioner

Infrastruktur
Teknologi

Trends

Screening & kobling +

Praktikspor/temaer

Kobling

Virksomhedsønsker	&
udviklingsbehov

Screening	af	praktikanter

Praktikforløb

Uddannelsesinstitution
1

Uddannelsesinstitution
2
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YDELSER
Praktikforløbene skal give SMV’er adgang til viden og udvikling 
på en helt ny måde. Nøglen er et optimalt match mellem prak-
tikant, virksomhed og videninstitutioner. Konceptet er udtænkt 

med udgangspunkt i fem udviklingstemaer for Nyt Praktikfor-
løb – herunder temaer, som vurderes centrale for industriens 
vækstmuligheder.	Det	vil	være	relevant	at	tænke	flere	temaer:	
De	fem	temaer	er:

Det er tanken, at der for hvert praktikforløb skal være et bæ-
rende tema – fx ”Industrielt netværk” eller ”Viden i virksom-
heden”, men det er også tanken, at elementer fra de øvrige 
temaer kan indgå som underelementer. Herved opnås en op-
timal mulighed for at virksomhedstilpasse forløbene uden at 
skulle holdes sig stringent inden for et temas snævre rammer.

Praktikforløbene	bliver	udviklet	og	kvalificeret	til	at	skabe	mere	
værdi for virksomheden – bl.a. ved at screene og behovsaf-
klare og derved skabe et perfekt match mellem udvalgte stu-
derende og udvalgte virksomheder set i forhold til det valgte 
udviklingstema. I hvert praktikforløb bliver der opstillet speci-
fikke	udfordringer,	som	særligt	egnede	studerende	kan	indgå	
i løsningen af. Nyt Praktikforløb skal være bæredygtigt, så det 
kan opskaleres og gennemføres uden økonomisk støtte, når 
det samlede koncept for Nyt Praktikforløb er testet og helt 
udviklet. Et normalt praktikforløb for eksempelvis ingeniørstu-
derende strækker sig over 5 måneder, typisk fra februar til juni 
eller	fra	midt	i	august	til	midt	i	januar.	Tidsforløbet	er:

1.	 	September/februar:	 Praktikkoordinator	 afholder	 introdu-
cerende møde for studerende, og herunder præsenteres 
tidligere praktikvirksomheder og andre muligheder for 
praktikforløb (iværksætter eller hjælp til forsker)

2.  De studerende sender ansøgninger til virksomheder fra 
oktober/marts

3.  Virksomhederne indkalder op til 3-4 studerende til samta-
ler, hvorefter der gives tilsagn eller afslag om praktikplads.

4.  Studerende, der har fået afslag, søger videre efter prak-
tikplads

Kontakt til virksomheder sker enten ved henvendelse fra virk-
somheder, der tidligere har haft praktikant, fra virksomheder 
til praktikkoordinator via hjemmeside, eller ved at de stude-
rende henvender sig til virksomheder, der ikke har haft prak-
tikanter tidligere. Godkendelse af virksomheder som praktik-
sted er praktikkoordinators ansvar.

Nyt Praktikforløb tager udgangspunkt i dette veletablerede 
system og de ressourcer, der er allokeret til den eksisterende 
praktikordning. Det er en klar styrke at bygge videre på et al-
lerede veletableret system. Således lægger Nyt Praktikforløb 
fem	ekstra	faser	ovenpå,	som	i	hovedtræk	er	følgende:

1.  Screening af praktikanternes kompetencer og match i for-
hold til praktikvirksomhedernes innovationsbehov

2.  Sammenkobling af videninstitution, praktikant og virksom-
hed

3.  Fastlæggelse af tydelige og beskrevne mål for praktikfor-
løbet og nedsættelse af backing-team 

4.  Praktikforløbet på virksomheden, herunder målrettet ar-
bejde med udgangspunkt i praktikanten som bindeled 
mellem virksomhed (ledelse), uddannelsesinstitution og 
videninstitution

5.  Evaluering. Fastlæggelse af eventuelle nødvendige opføl-
gende forløb og udviklingsaktiviteter med videninstitutioner

●
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Produktionsoptimering
Automation, additive manufacturing, lean, og taktstyring, produktivitetsoptimering

Avanceret materiale- og procesteknologi
Nye	materialer,	nye	design,	biobaseret	produkt,	funktionalitetsoptimering,	funktionelle	overflader

Viden i virksomheden
Afklaring af behov for kurser, efteruddannelse, kompetenceansættelse mv.

Industrielt netværk
Netværk til andre industrier med lignende udfordringer i andre brancher

Markedssupport
Nye kunder og nye markedsområder.

Afklaring	af	kvalificeringsbehov	for	indtræden	på	nye	områder	fx	medico,	big	science	mv.

●

●

●
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ANBEFALINGER TIL IMPLEMENTERING 
Delelementer	og	konceptudviklingen	er	gennemført	som	fire	
enkeltstående pilotprojekter. Konceptets teser er således ef-
terprøvet i brudstykker, men ikke som et sammenhængende 
koncept fra A til Z. Det anbefales, at der gennemføres et de-

monstrationsprojekt, hvor det samlede koncept afprøves hos 
30 regionale industrivirksomheder. Dette skal danne grundlag 
for den endelige plan for implementeringsstrategien. Delfa-
serne	i	implementeringsstrategien	er	følgende:

STARTUP · EKSPANSION · MODEN · Nyt Praktikforløb

Målsætningen er, at Nyt Praktikforløb kan tilbydes permanent 
som et supplement til det almindelige forløb, og at det kan 
gennemføres på kommercielle vilkår med 100 % brugerbe-
taling. 

Nyt Praktikforløb ·	 Udarbejdelse	af	produktblade	og	cases:	Et	overordnet	produktblad,	fem	produktblade	(ét	for	hvert	tema)	og	løbende		
	 beskrivelse	af	cases	med	information	om	konkrete	muligheder,	forløb,	økonomi	og	effektbeskrivelser

· Kobling til det eksisterende praktiksystem
·	 Markedsføring:	Afsæt	i	Viden	Som	Produkt	og	eksisterende	praktikforløb

Screening og 
kobling

·	 Screening	af	virksomhedsønsker	og	praktikanter:	Virksomhedernes	udviklingsønsker	i	forbindelse	med	praktikforløb		
	 skal	kobles	til	studerende	med	de	rigtige	kompetencer	og	med	en	relevant	videninstitution

Partnerskab & 
videninstitution

·	 Partnerskaber	med	de	øvrige	videninstitutioner	i	Region	Midtjylland:	Hidtil	har	Teknologisk	Institut	været	den	eneste		
	 videninstitution	der	har	været	involveret	i	de	fire	pilotforløb.	Alexandra,	AgroTech,	Delta,	Force	mv.,	er	andre	relevante		
 partnerer i et samlet og dækkende setup

· Udvikling af nye praktiktemaer til supplement til de fem udviklet i pilotfasen

Praktik i praksis · 30 praktikforløb fordelt på temaer og fem videninstitutioner. Der udarbejdes en projektbeskrivelse og underskrives en  
 kontrakt og praktikken gemmenføres med op til 40 timers bistand fra videninstitutionen

· Paradigmer for projektbeskrivelser, kontrakt og evaluering

Evaluering og 
implementerning

·	 Justering	og	tilpasning	af	det	samlede	koncept	for	Nyt	Praktikforløb

· Kommuniktaion og endelig implementering

●
●

●
●

●

Figur: Tidsplan for Nyt Praktikforløb

Projektledelse 

Udarbejdelse af cases og 
produktblade 

Screening og kobling 

Aftaler med andre videnins-
titutioner 

Praktikforløb 

Evaluering 

Implementering 

Rapportering 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Måned

●

●
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CASE
Dele	af	konceptet	er	afprøvet	hos	fire	fremstillingsvirksomheder	i	regionen.	Det	
drejer sig om faserne 2 (delvist), 3 (delvist), 4 og virksomhederne Miitors, BEC, 
Caldan Conveyor og DLG.

Af fortrolighedshensyn kan detaljer ikke oplyses, men en af virksomhederne 
udtaler:
”Nyt praktikforløb har åbnet øjnene for en helt ny tilgang til det at have praktikan-
ter gående i virksomheden. Samspillet mellem praktikanten og virksomhedens 
tekniske medarbejdere på den ene side og Teknologisk Institut på den anden 
har afdækket helt nye muligheder for at produktudvikle en af virksomhedens 
helt nye produktlanceringer med et meget højere teknologiindhold, som på sigt 
vil give konkurrencefordele på et internationalt marked. De næste praktikforløb 
skal gennemføres efter samme læst” 

STARTUP · EKSPANSION · MODEN · Nyt Praktikforløb

EFFEKTKÆDE

INPUT AKTIVITETER OUTPUT KORT SIGT LANG SIGT

●
Hvordan	opnår	vi	den	ønskede	effekt?

●
Hvilken	effekt	ønsker	vi	at	opnå?

Effektindikatorer

Markedsføring:
Cases + produktblade

Screening	+	match	mellem	
videninstitution, GTS og 

virksomhed

Forbedrede vilkår for 
udvikling og vækst af 

produktions- 
virksomheder

Viden om GTS + øvrige 
videninstitutioner hos 

de studerende

Praktikanter	->	 
inno vationsagenter 

Opbygning af inno-
vations-kompetencer	
hos færdiguddannede 

Opbygning af innova-
tionskultur i virksom-

hederne

Stærkere bro mellem 
virksomhederne og 

vidensystemet

Gennemførte  
innovationsforløb

Kommercielt	bære-
dygtigt	koncept	for	

det nye praktikforløb

Virksomhed:	
Udviklingsbehov 

+ ønske om 
praktikforløb

Viden fra GTS + 
videninstitutioner

Uddannelses-
institution:
Ressourcer	i		
praktikforløb 

Ny kobling mellem 
virksomheder og  
vidensystemet

Konkret samarbejde  
og nye innovationsmål

Styrket og udviklet 
praktikforløb

Nyt syn på 
mulighederne ved 

praktikforløb

Screening	af	virksomhedens	
teknologiske udfordringer 

og muligheder

Praktik:	Projektbeskrivelse	 
og afgrænsning 
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12 Intelligent Finansiering
Gennem en generisk og struktureret tilgang sikrer Intelligent Finansiering, at produktionsvirksomhe-
der tilføres rettidig viden eller rå kapital. Konceptet favner alle aspekter på den finansielle skala, fra 
erkendelsen af et likviditetsbehov (herunder viden) til afsluttende kapitaltilførsel fra investor. Totalt set 
får virksomheden et fundament at stå på, som sikrer fortsat fremdrift, forbedrede vækstbetingelser 
samt øget konkurrencekraft.

”Jeg ser i den grad et behov for, at virk-
somheder generelt tilføres viden og 
indsigt	på	det	finansielle	felt.	Ofte	kom-
mer virksomheden for sent i gang med 
at søge kapital, ligesom det heller ikke 
er alle virksomheder, der har det fulde 
overblik	 over	 deres	 likviditetsflow.	Beg-
ge dele er helt afgørende for, at man som 
investor vil kaste sig ud i en investering”
-Thomas Kanstrup Christensen, indehaver 

Finansarkitekterne

●

●

●

●

Virksomhed

Knowhow
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KONCEPTBESKRIVELSE
Mange virksomheder har fokus på løsning af driftsopgaver, hvilket gør, at den 
fortsatte udvikling og vækst bliver stående på to-do-listen. Selvsamme ud-
vikling	og	vækst	er	ofte	tæt	knyttet	til	virksomhedens	evne	til	at	skaffe	rettidig	
kapital	–	enten	i	form	af	finansiel	viden	og	indsigt	eller	i	form	af	likvide	midler.	

Mindre produktionsvirksomheder bremses ofte i deres udvikling, fordi de 
mangler	den	fornødne	kapital,	hvad	enten	denne	består	i	nødvendig	finansiel	
knowhow eller i simpel mangel på likviditet. Med et koncept, som dels udre-
der	aktuelle	og	fremtidige	kapitalbehov,	dels	identificerer	en	potentiel	investor,	
forbedres virksomhedens vækstpotentiale markant.

Intelligent Finansiering er en ny model, som automatiserer og sikrer rettidig 
kapitaltilførsel til en virksomhed – enten i form af viden eller rå kapital. Nyheds-
værdien består primært i sammenkoblingen mellem udredning af et konkret 
kapitalbehov	 og	 identificering	 af	 en	 investor,	 som	 kan	 tilføre	 virksomheden	
den nødvendige kapital i rette tid. Populært sagt kan man sige, at konceptet 
indeholder såvel spørgsmålet (kapitalbehovet) som svaret (investorkapital). 

MÅLGRUPPE
Primær	målgruppe:	 Små	 og	mellemstore	 danske	 produktionsvirksomheder	
med vækstpotentiale. 

Interessenter:	

	 ·	 	Business	mentor	med	ekspertise	inden	for	finansiering
 ·  Investorer
 ·  Lokal erhvervsservice

Hele	processen	omkring	Intelligent	Finansiering	tager	afsæt	i	at	identificere	de	
vækstmodne produktionsvirksomheder og de etablerede virksomheder, som 
er	tiltænkt	en	meget	aktiv	rolle	i	konceptet.	Denne	identifikation	ses	som	en	
kritisk succesfaktor for konceptet.

YDELSER
Den	strukturerede	metode	til	Intelligent	Finansiering	er	som	følger:

	 1	 	Screening/identificering	af	produktionsvirksomheder	med	vækstpoten-
tiale

	 2	 	Udarbejdelse	af	personprofil
	 3	 	Kortlægning	af	likviditetsflow	i	virksomheden
	 4	 	Udarbejdelse	 af	 handlingsplan	 ift.	 at	 imødekomme	 aktuelt/fremtidigt	 

kapitalbehov 
	 5	 	Tilførsel	af	relevant/nødvendig	kapital
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Hele processen bliver faciliteret af et lokalt forankret erhvervskontor, som stiller 
en	business	coach	med	bred	finansiel	indsigt	til	rådighed	for	virksomheden.	
Coachen	sikrer,	at	virksomheden	får	tilført	den	nødvendige	viden/kapital,	som	
i sidste ende medvirker til at forløse vækstpotentialet i virksomheden.

Ved at involvere sig i Intelligent Finansiering vil de danske produktionsvirksom-
heder	høste	følgende	udbytte:

	 ·	 	Videnniveauet	ift.	finansiering	løftes	i	virksomheden
 ·  Øget sandsynlighed for tilførsel af investorkapital
	 ·	 	Anskaffelse	af	rettidig	kapital	
 ·  Forbedret konkurrencekraft
 ·  Større vækstmuligheder på kort og lang sigt

ANBEFALINGER TIL IMPLEMENTERING
For	at	realisere	konceptet	skal	der	tages	højde	for	følgende	fem	elementer:

 1  Allokering af ressourcer, som kan forestå screening af potentielle vækst-
virksomheder

 2  Allokering af ressourcer, som kan varetage den faglige sparring med 
virksomhederne

	 3	 	Allokering	af	ressourcer,	som	kan	formidle	kontakten	til	en	eller	flere	po-
tentielle investorer

 4  Allokering af ressourcer til opbygning af investordatabase
 5  Markedsføring som en integreret del af aktiviteterne hos den lokale er-

hvervsservice

Tre	overordnede	partnere	bidrager	til	at	realisere	konceptet:	

 1  Virksomhed
 2  Lokal erhvervsservice 
 3  Business mentor 

I de tilfælde, hvor processen fører så langt som til en reel investering, tilføjes 
en	fjerde	aktør:	

 4  Investor

Den lokale erhvervsservice fungerer primært som tovholder og facilitator – og 
dermed som et vigtigt bindeled mellem konceptets øvrige aktører. 

Forbindelsen	 til	 mentor	 og/eller	 investor	 sker	 på	 baggrund	 af	 forarbejdet	
(screening	af	potentielle	vækstvirksomheder	og	udarbejdelse	af	personprofil),	
hvorefter parterne i fællesskab udarbejder konkret handlingsplan ift. at imø-
dekomme	aktuelt/fremtidigt	kapitalbehov.	Opgaver,	som	hører	forarbejdet	til,	
varetages i et tæt samspil mellem den lokale erhvervsservice, virksomhed og 
business mentor, mens selve eksekveringen af handlingsplanen er et anlig-
gende for virksomhed og business mentor.

”Vi har brugt rigtig lang tid på at udvikle 
vores produkt. Nu er vi i en økonomisk si-
tuation, hvor vi ganske enkelt bliver nødt 
til at lægge al vores energi i salg, fordi vi 
skal have kroner i kassen”

-Gitte Frank, medindehaver 
Procutter	Aps

STARTUP · EKSPANSION · MODEN · Intelligent Finansiering
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CASE
I forhold til at afdække behovet og relevansen for udrulningen af Intelligent 
Finansiering som koncept har VIBORGegnens Erhvervsråd kørt et pilotprojekt 
med deltagelse af fem mindre produktionsvirksomheder fra Viborgområdet. 
Samtlige fem virksomheder er i større eller mindre grad begrænset af, at de 
ikke har adgang til den fornødne kapital, som synkront med virksomhedens 
udvikling kan sikre virksomhedens fortsatte vækst. 

Én enkelt virksomhed (Procutter Aps) oplever akut mangel på likviditet forår-
saget af en længere periode med fokus på udvikling af virksomhedens pri-
mære produkt. En anden virksomhed (Jyndbjerg Møbelsnedkeri) begrænser 
sit opgaveindtag til kun at omfatte færdigudviklede designs, da man ikke har 
ressourcer til at opbygge en salgsorganisation. Denne aktivitet skønner virk-
somheden først at kunne realisere om 10 år. 

Fire ud af fem virksomheder i pilotprojektet har begrænset kendskab til det 
finansielle	område,	herunder	mulighederne	for	at	tilføre	virksomheden	ny	ka-
pital.

STARTUP · EKSPANSION · MODEN · Intelligent Finansiering

EFFEKTKÆDE

INPUT AKTIVITETER OUTPUT KORT SIGT LANG SIGT

●
Hvordan	opnår	vi	den	ønskede	effekt?

●
Hvilken	effekt	ønsker	vi	at	opnå?

Effektindikatorer

Rettidig tilførsel af  
(intelligent) kapital 

Øget	konkurrencekraft	
og internationalisering 

af industrien

Forbedrede vilkår for 
udvikling og vækst af 
produktionsvirksom-

heder

Styrkede forudsæt-
ninger for vækstlaget  

i industrien

Matche	virksomhed	og	
business mentor – version 1

Defineret	 
kapitalbehov

Kapitaltilførsel

Tilknytning af ”best 
practice”/finansiel	

rådgiver

Afklaring af styrker 
og svagheder i 

virksomhedsledelsen 
(kompetencer	og	

personlighed)

Ressourcer	til	
identificering	af	

deltagervirksomheder

Ressourcer	til	at	
definere	kapitalbehov	

(viden + økonomi)

Ressourcer	til	
kortlægning af  

investorlandskab 

Styrket ledelse  
(team)

Forbedret, målrettet  
finansiel	rådgivning

Matche	virksomhed	og	
business mentor –  version 2

Kortlægning	af	likviditetsflow	 
i virksomheden

Udarbejdelse af handlingsplan 
ift. imødekommelse af aktuelt/

fremtidigt kapitalbehov

Udarbejdelse af person-
profilanalyse	(ejer/lederteam)
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13 Teknisk Industriinkubator
En Teknisk Industriinkubator er en højt specialiseret rugekasse, der med kirurgisk præcision kan løse 
teknologiske knuder og flaskehalse. Den Tekniske Industriinkubator skaber ligesom en businessinku-
batorvækst – direkte vækst i virksomhedernes Technology Readiness Level og derigennem indirekte 
vækst i omsætning og medarbejdere. Midlet er de rette fysiske miljøer, agilitet, højt beredskab og 
stor teknisk knowhow.

Den Tekniske Industriinkubator er en specialist, som afvikler sine aktiviteter i et afgrænset forløb, såvel 
indsatsmæssigt som tidsmæssigt.

KONCEPTBESKRIVELSE
Maskinindustrien	har	som	følge	af	globaliseringen	og	senest	finanskrisen	gen-
nemgået en række strukturtilpasninger. Selv om beskæftigelsen i maskinindu-
strien er faldet med 18 % fra 2000 til 2012, er omsætningen steget med 83 
% i samme periode. Dette er sket gennem målrettede investeringer i automa-
tisering og ny teknologi, der har skabt konkurrencekraft i en sådan grad, at 
danske virksomheder har kunnet øge deres markedsandele i OECD-landene 
med omtrent 25 % (Danmarks Statistik, 2000-2012). 

Strukturtilpasningerne har fået industrien til at søge mod mere og mere in-
novative	og	videnbaserede	nicher	–	hvor	dansk	industri	i	kraft	af	sin	fleksible	
og innovative tilgang traditionelt klarer sig godt. Dette udfordrer især mindre 
og mellemstore virksomheder, og løsningen bliver for mange virksomheder 
et samarbejde med eksterne partnere for at sikre den nødvendige parathed 

Hvad ·	 Ny	viden	om	teknologi	og	processer

●

Hvem · Teknologiekspert

●

Hvordan · Trusted partner

●

Hvorfor ·	 Lønsomhed	og	øget	konkurrenceevne

●

Specialist:
Teknisk Industriinkubator

Generel	forretningsudvikling: ● ●●●

Enabler To be
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til	hurtigt	og	effektivt	at	håndtere	teknologiske	udfordringer.	Dette	afføder	et	
direkte behov for assistance til at omsætte viden og løse teknologiske udfor-
dringer hos danske produktionsvirksomheder med det formål at styrke løn-
somhed og konkurrenceevne.

En Teknisk Industriinkubator er den drivende faktor i løsning af teknologiske 
problemstillinger, ligesom den har fokus på at bringe ny viden og ny tekno-
logi fra bl.a. videninstitutioner ud i den danske produktionsindustri – herved 
fungerer den Tekniske Industriinkubator som ’fødselshjælper’ til at øge viden 
og teknologisk indsigt samt som problemknuser i industrien. En Teknisk Indu-
striinkubator skelner ikke mellem virksomheders alder og modenhed og ser 
ikke på helheden i virksomheden, men retter sit fokus mod en afgrænset tek-
nologisk del af virksomhedens aktivitet i et tidsbegrænset forløb. Med etable-
ringen af Tekniske Industriinkubatorer vil danske produktionsvirksomheder få 
et omdrejningspunkt for viden og ny teknologi, der vil styrke dansk erhvervs-
livs mulighed for yderligere vækst.

En Teknisk Industriinkubator udgør en videnbank og råder over indsigt i nye 
teknologier, som industrivirksomheder kan drage nytte af. Målet er at skabe 
bedre rammer for innovation – og dermed forretningsudvikling i såvel unge 
som etablerede produktionsvirksomheder. 

Den Tekniske Industriinkubator kan tilbyde højt beredskab i form af konse-
kvent	udvikling	og	vedligeholdelse	af	færdigheder,	herunder:

Evne	til	at:

 ·  Bringe teknologi fra lavt Technology Readiness Level til et højere niveau
 ·  Håndtere samarbejde mellem universitetsverdenen og industrien
 ·  Arbejde i teams på tværs af organisationer og forskellige og skiftende 

netværk
 ·  Hurtigt	og	effektivt	at	indgå	i	et	løsningsorienteret	team

Adgang	til:

 ·  Fælles produktions- og testudstyr
 ·  Relevant sparring og rådgivning
 ·  Netværksydelser 
 ·  Kompetenceløft og uddannelsesmæssig støtte 
 ·  Projektledelse 
 ·  Up to date-underretninger om den nyeste udvikling
 ·  Mulighed for at simulere og træne en indsats under realistiske forhold

MÅLGRUPPE
Målgruppen er danske produktionsvirksomheder. Primære interessenter tæl-
ler viden- og uddannelsesinstitutioner. 

YDELSER
1. ERKENDT INDUSTRIELT BEHOV
Den Tekniske Industriinkubator besøger udvalgte virksomheder inden for 
branchen, hvor der informeres generelt om ny viden og teknologi inden for 
fagområdet. Virksomhedens udfordringer og interesseområder noteres. En 
rundvisning i produktionen har det formål at få en mere fri dialog og en kort-
lægning af virksomhedernes u-udtrykte behov og leder ofte frem til konkrete 
teknologiske udfordringer.

”Vi ser DAMRC som en god samarbejds-
partner, der med det fysiske miljø med 
teknik og viden giver bedre muligheder 
for udbredelse af viden”

-Lars Lynge
sponsor af maskine til DAMRC

Hermle	



78

2.  BESKRIVELSE AF TEKNISKE UDFORDRINGER 
 BASERET	PÅ	KORT	FORANALYSE
Afhængigt af virksomhedens parathed til at indgå i nærmere 
dialog og på baggrund af en kort foranalyse kan den Tekni-
ske Industriinkubator beskrive forskellige teknologiske mulig-
heder, der kan anvendes til løsning af de erkendte industrielle 
behov. Samtidig foretages en grundig vurdering af virksom-
hedens niveau og evne til at implementere en given løsning. 
Dette kræver bl.a. forventningsafstemning, fastlæggelse 
af succeskriterier, økonomi og samarbejdets mål og vision. 
Hos den Tekniske Industriinkubator foreligger et overblik over 
andre virksomheder, der kan have samme behov, og er der 
match, vil den Tekniske Industriinkubator opfordre virksom-
hederne til at indgå i et team og i samarbejde gennemføre et 
fælles projekt med de synergimuligheder, et sådant samar-
bejde vil rumme. 

3.	 SOURCING	AF	VIDENPERSON/-ER	
Når der er endelig klarhed over problemstillingen og de del-
tagende parter, søges og udvælges videnpersoner til vareta-
gelse af den tekniske opgave.

4.  UDARBEJDELSE AF PROJEKPLAN, BUDGET OG  
FUNDINGMODEL

Den Tekniske Industriinkubator sørger for at fremlægge mu-
lighederne for evt. funding til projektet og besidder desuden 
evnerne til at udarbejde en projektmodel inkl. budget.

5. VIDENFORANKRING OG IMPLEMENTERING
For at sikre en succesfuld implementering er det ikke nok 

blot at være ekspert i teknologogien. Indførelse af ny viden 
eller teknologi vil uvægerligt påvirke det eksisterende miljø i 
virksomhederne, og med forandringer følger også modstand 
mod forandringer.

6. SAMARBEJDE
Den Tekniske Industriinkubator samarbejder med udvalgte 
nøglepersoner fra virksomhederne, der inddrages i planlæg-
ningen af implementeringen. Først sikres den faglige uddan-
nelse i den nye teknologi. Her er det vigtigt, at de udvalgte 
nøglepersoner tilegner sig den nødvendige forståelse og ind-
sigt i den nye viden eller teknologi, der skal tages i anvendel-
se, da disse nøglepersoner vil blive ambassadører for den 
nye teknologi i virksomheden. I forbindelse med uddannelsen 
af nøglepersonerne skal den Tekniske Industriinkubator fast-
lægge	snitfladerne	i	virksomhederne	–	hvor	sker	der	påvirk-
ning	af	det	omgivende	miljø,	og	hvorledes	sker	påvirkningen?	
Der kan være medarbejdere, der skal uddannes, eller syste-
mer og processer, der skal tilpasses. Den erfarne Tekniske 
Industriinkubator inddrager og involverer disse nøglepersoner 
i	fastlæggelsen	af	snitfladerne	og	kortlægningen	af	virksom-
hedernes behov for uddannelse og tilpasning af systemer, 
procedurer og processer.

EFTER PROJEKTET
Den Tekniske Industriinkubator har sørget for, at der er dannet 
et netværk mellem nøglepersonerne, og sikret, at de jævnligt 
udveksler erfaringer og ny viden. Endvidere er den Tekniske In-
dustriinkubator altid klar med support til nøglepersonerne for at 
sikre den fulde succes i implementeringen af den nye teknologi. 

STARTUP · EKSPANSION · MODEN · Teknisk Industriinkubator
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ANBEFALINGER TIL IMPLEMENTERING
Viden og ny teknologi er DAMRC’s kerneområde, og med 
den spirende optimisme generelt er det første implemente-
ringsprojekt allerede godt i gang.
 
Med Teknologicenteret vil DAMRC kunne tilbyde en neutral 
samarbejdsplatform, hvor videninstitutioner kan forske i ny 
teknologi, tilbyde uddannelser til studerende og andre indu-
strinære formål, samt i samarbejde med industrien udbrede 
anvendt forskning gennem deltagelse i projekter. Virksomhe-
der inden for maskinindustrien vil få kendskab og adgang til 
den nyeste viden og teknologi og få inspiration til nye innova-
tive løsninger, der over tid vil reducere virksomhedernes ind-
gangsbarrierer og skabe bedre konkurrenceevne.

Teknologicentret vil således danne fundamentet for den Tek-
niske	Industriinkubators	(læs	DAMRC)	virke	ved	at	sikre:

 ·   Det høje beredskab i form af konsekvent udvikling og 
vedligeholdelse af færdigheder 

 ·  Up to date-underretninger om nyeste udvikling
 ·  Mulighed for at simulere og træne en indsats under rea-

listiske forhold
 ·  Evnen til at arbejde i teams på tværs af organisationer 

og i forskellige og skiftende netværk

Den Tekniske Industriinkubator honorereres af virksomheder-
ne	efter	 en	aftalt	 timepris.	Projekterne	 kan	 være	 finansieret	
af virksomhederne alene, men typisk vil der som en naturlig 
konsekvens af målsætningen om at implementere ny viden 
og teknologi, samt samarbejdet med videninstitutionerne, 
være	incitament	til	at	gøre	brug	af	de	finansieringsmuligheder,	
der tilbydes, fx Horizon 2020 eller andre regionale program-
mer. 

EFFEKTKÆDE

INPUT AKTIVITETER OUTPUT KORT SIGT LANG SIGT

●
Hvordan	opnår	vi	den	ønskede	effekt?

●
Hvilken	effekt	ønsker	vi	at	opnå?

Effektindikatorer

Forbedrede vilkår for 
udvikling og vækst af 

produktions- 
virksomheder
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ger for vækstlaget  

i industrien
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af ny viden og teknologi i det 

eksisterende miljø 

Gennemføre teknologi- 
implementering 

Læring og viden-
forankring 

Ressourcer	 
til forløb

Basismidler	til	
opbygning af fysisk 
specialiseret	miljø	

Videnkuponordning 
til virksomheder til 
løsning af erkendt 
industrielt behov

Indsigt og  
videndeling

Øget evne til at tiltrække 
og udvikle kompetent 

arbejdskraft 

Forbedret kvalitet og 
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Inddragelse af 
samarbejdspartnere og 

kortlægning	af	kompetencer	

Udarbejdelse af projektforløb 
og fastlæggelse af delmål og 

snitflader	

Planlægning af under-
visningsforløb og viden-

forankring
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14 Viden Som Produkt
Det overordnede mål er at styrke primært små og mellemstore industrivirksomheders produktivitet 
og konkurrenceevne via udviklingssamarbejder med videninstitutioner i regionen. Løsningen er virk-
somhedsrettede produktbeskrivelser – ”produktblade” – suppleret med effektfulde og inspirerende 
eksempler på succesfulde udviklingsprojekter.

KONCEPTBESKRIVELSE
Mange mindre og mellemstore industrivirksomheder har intet eller ganske 
lidt	 samarbejde	med	 videninstitutioner,	 selvom	 flere	 undersøgelser	 viser,	 at	
et	samspil	har	positive	økonomiske	effekter	for	virksomhederne	(Forsknings-	
og Innovationsstyrelsen, 2011). Der ligger således en opgave i at få mange 
flere	virksomheder	 til	 at	 se	potentialet	 i	 et	 samarbejde.	Der	er	behov	 for	at	
gøre det synligt for virksomhederne, hvordan videninstitutionernes viden og 
kompetence vil kunne gøre en positiv forskel i forhold til produkt-, proces- og 
forretningsudvikling.

●

Konceptfokus >

Behovserkendelse/idéfødsel Key account manager funktion

Idémodning
Neutral sparring

Forstudier indl.
vidensanalyse

Længerevarende 1-1
samarbejde

(fx	ErhvervsPHD)

Vidensamarbejde -
behovsdrevne 

projekter

Større projekter
(fx	Højteknologi-

fonden)
●

●

Services og virkemidler
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Konceptet	adresserer	følgende	tredobbelte	problemstilling:

1.	 Virksomhederne	har	vanskeligt	ved	at	definere	den	 idé,	der	skal	 ligge	 til	 
 grund for et udviklingssamarbejde – og afstår af den grund ofte fra at tage  
 kontakt til videninstitutioner
2.	 Virksomhederne	har	svært	ved	at	finde	den	rigtige	indgang	til	videninstitu- 
 tionerne
3. I deres markedsføringsindsats formår videninstitutionerne ikke i tilstrække- 
 lig grad at ramme og overbevise virksomhederne

Mange af de initiativer, der gennem årene er gjort i forhold til at styrke det dan-
ske innovationssystem og samspillet mellem erhvervsliv og videninstitutioner, 
har	været	rettet	mod	at	styrke	et	eller	flere	trin	i	innovationstrappen	(se	figur).	

Nyhedsværdien med konceptet er at sætte ind på et trin, der ligger inden 
første trin på innovationstrappen, og gøre det lettere for virksomheder at er-
kende og formulere et udviklingsbehov – som middel til lettere og bedre at få 
virksomhederne til at træde ind på og derefter videre op ad trappen.

MÅLGRUPPE
Konceptets målgruppe er SMV’er inden for fremstillingsindustrien i Region 
Midtjylland. Øvrige interessenter er regionens videninstitutioner og erhvervs-
fremmeaktører. Konceptet er udviklet med afsæt i viden og erfaringer hos en 
bred vifte af videninstitutioner i Aarhus.

YDELSER
PRODUKTBLADE
Der skal udarbejdes produktblade for prioriterede videnområder. Hvert pro-
duktblad	skal	bl.a.	beskrive:

 ·  Udfordringer og udviklingsmål, som det pågældende videnområde 
adresserer

	 ·	 	Effekterne	for	virksomheden	af	et	samarbejde
 ·  Hvordan samarbejdet bygges op – herunder forskellige typer af udvik-

lingssamarbejder
 ·  Ekspertise samt udviklingsfaciliteter i de deltagende videninstitutioner
 ·  Relevante kontaktdata

CASES
For hvert produktblad udarbejdes der desuden en portefølje af casebeskrivel-
ser på vellykkede udviklingssamarbejder, der skal inspirere og motivere virk-
somheden	til	at	etablere	kontakt/samarbejde.	

De enkelte casebeskrivelser skal som produktbladene have fokus på synlig-
gørelse	af	effektskabelse	og	hvordan	et	samarbejde	kan	gennemføres	–	samt	
om muligt indeholde kontaktdata på kontaktpersoner fra såvel deltagende 
virksomhed og deltagende videninstitutioner.

MARKEDSFØRING
Udarbejdelsen af produktblade og case stories skal suppleres af en markeds-
føringsstrategi og -indsats tilpasset den ønskede målgruppe.
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ANBEFALINGER TIL IMPLEMENTERING
Det anbefales at gennemføre et pilotprojekt, der i første omgang har fokus på 
produktblade med en tilhørende case-portefølje af vellykkede samarbejdspro-
jekter	inden	for	følgende	områder:

 ·  Avanceret materiale- og procesteknologi
 ·  Produktionsoptimering
 ·  Markedssupport
 ·  Viden i virksomheden
 ·  Industrielt netværk

De fem områder er udvalgt, fordi de repræsenterer centrale udviklings- og 
konkurrenceparametre for produktions- og fremstillingsindustrien. Det anbe-
fales	endvidere,	at	et	pilotprojekt	omfatter	flere	videninstitutioner	–	herunder	
forskellige typer af videninstitutioner, bl.a. både universitære institutioner og 
GTS’er ud fra et ønske om også at styrke samspillet på tværs af videninsti-
tutioner. 

De fremadrettede samarbejdsstrukturer vil forventeligt i første omgang være 
knyttet	til/udspringe	fra	et	pilotprojekt	og	de	deltagende	videninstitutioner	heri.

STARTUP · EKSPANSION · MODEN · Viden Som Produkt

Figur: Tidsplan for pilotprojekt

Samarbejdsforum/arbejdsgruppe

Udvikling af template for 
produktblade

Udvikling af produktblade

Udvikling af template for case 
stories

Udvikling af portefølje af case 
stories – 5 stk./område

Udarbejdelse af markedsførings-
strategi

Markedsføring, medier, web m.m.
Analyse af forløb
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Måned
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EFFEKTKÆDE

INPUT AKTIVITETER OUTPUT KORT SIGT LANG SIGT

●
Hvordan	opnår	vi	den	ønskede	effekt?

●
Hvilken	effekt	ønsker	vi	at	opnå?

Effektindikatorer

Jobskabelse via 
tilgang af forskere

Øget	kompetence- 
udvikling af kandidater

Forbedrede vilkår for 
udvikling og vækst af 

produktions- 
virksomheder

Styrkede forudsæt-
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i industrien

Øget	konkurrencekraft	
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implementering
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· Markedssupport
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inkl. studerende

Viden som produkt 
implementeret

Øget forsknings- 
aktivitet (inkl. midler)
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15 X-Factory
Selvom det er veldokumenteret, at virksomheder på grund af manglende digitalisering taber konkur-
rencekraft og mister vækst, er der stadig i mange dele af dansk industri en stor reservation over for 
brugen af IT – særligt blandt SMV’er. Konceptets mål er både at hjælpe virksomheder, der ønsker 
at tænke IT ind i produktion og proces, samt de virksomheder, der ønsker at bygge IT ind i deres 
produkt.

KONCEPTBESKRIVELSE
Effektiv	 anvendelse	af	 IT	 er	 helt	 centralt	 for	 industriens	ud-
viklingsmuligheder og konkurrenceevne. På trods af, at 
manglende digitalisering resulterer i, at virksomheder taber 
konkurrenceevne og mister vækst (jf. litteraturliste sidst i do-
kumentet), er der stadig i mange dele af dansk industri en 
stor reservation over for brugen af IT. Traditionelt har spørgs-
målet om IT-anvendelse handlet om digitalisering af pro-
duktionen – dvs. anvendelsen af IT inden for områder som 
lagerstyring, processtyring, logistik, økonomi, salg og distri-
bution. Med de seneste års udvikling inden for især mobile 
netværk og sensorteknologi er endnu en dimension af digita-
liseringsspørgsmålet dukket op, nemlig digitalisering af virk-
somhedens produkt, som muliggør integrerede value-added 
services. 

Konceptet har til formål at understøtte industrien ad to udvik-
lingsspor,	der	handler	om:

 ·  IT i produktion og processer
 ·  IT i produktet

Der vil være tale om to meget forskellige spor, som kræver 
forskellig support, og som vil have relevans for meget forskel-
lige typer af virksomheder. 

IT	i	produktionen	handler	om	effektivitet	og	optimering	af	res-
sourceforbrug med henblik på styrket konkurrencedygtighed, 
mens IT i produktet handler om at skabe nye produkter, nye 
forretningsmodeller og nye kundesegmenter. 

Distribution

Lagerstyring

Processtyring

E-handel

Økonomi

Big	data
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IT i produktionen vil ofte være et spørgsmål om erfarings-
udveksling inden for en branche. En smedemester er mere 
motiveret for investeringer – fx i IT, hvis konkurrerende sme-
demestre fortæller ham, at de har haft udbytte af samme type 
investeringer. Derfor bør konceptets support i forhold til ud-
viklingssporet IT i produktionen primært fokusere på facilite-
ring af erfaringsudvikling inden for forskellige brancher, samt 
dokumentation af ’uimodståelige’ cases. 

Udviklingssporet IT i produktet handler i højere grad om 
F&U-aktiviteter.	Der	findes	ingen	relevant	erfaring	i	branchen,	
den enkelte virksomhed er sjældent interesseret i at dele sin 
forretningsidé med andre i branchen, og virksomheden har i 
stedet brug for rådgivning og for at få tilført F&U-kompeten-
cer – fx fra GTS-miljøerne. Konceptets support bør i denne 
sammenhæng dreje sig om hjælp til afdækning af nye forret-
ningsmodeller,	 til	 identifikation	 af	 samarbejdspartnere	 og	 til	
om	muligt	at	 skaffe	medfinansiering	 til	den	krævede	udvik-
lingsaktivitet, samt rådgivning omkring den organisatoriske 
udfordring ved både at skulle håndtere drift og udvikling.

Konceptets	afgørende	nyhedsværdi	er	todelt:	X-Factory	er	ikke	
en støtteordning, virksomheder kan søge. Det er et vækstpro-
gram, hvor en stor del af indsatsen ligger i at spotte de virk-
somheder, som har det største potentiale for IT-baseret vækst, 
forud for at der indgås aftale med disse udvalgte virksomheder 
om støtte. Og den støtte, som X-Factory efterfølgende tilbyder, 
handler	 ikke	kun	om	IT-baseret	effektivisering,	men	i	høj	grad	

om forretningsudvikling – nye produkter og nye kanaler, som 
giver adgang til nye markeder og markedssegmenter.

MÅLGRUPPE
Konceptets målgruppe er små og mellemstore fremstillings-
virksomheder i regionen, som i ringe grad har forstået at ud-
nytte IT-mulighederne. 

YDELSER
For at skabe hurtige resultater og for at give operatøren de 
bedste	betingelser	 for	en	effektiv	kampagne	anbefales	det,	
at der arbejdes med branchefokus – herunder med sigte på 
prioriterede indsatsområder i Region Midtjylland – fødevarer, 
sundhed, energi og tekstil.

Udviklingssporet IT i produktionen kan realiseres som kollek-
tive forløb, hvor virksomheder – formodentlig inden for sam-
me branche – erfaringsdeler under workshops. Der foreslås 
et	format	med	6	workshops/netværksmøder	i	løbet	af	ca.	6-8	
måneder. De udvalgte virksomheder vil formodentligt være 
kendetegnet	ved:

 ·  At virksomheden har en eksisterende produktportefølje 
og	befinder	sig	på	et	konkurrencepræget	marked

 ·  At produktets stykpris er relativt lav, og pris er en afgø-
rende parameter

 ·  At virksomheden oplever et stort pres på omkostningerne
 ·  At virksomheden har produktion i Danmark

●
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For de rekrutterede virksomheder organiserer X-Factory erfa-
ringsdeling i ERFA-grupper, som er tematiseret fra workshop 
til	workshop.	Eksempler	på	temaer	er:	

 ·  E-handel
 ·  Logistik og transparens i forsyningskæden 
 ·  Digitalisering af lagerstyring 
	 ·	 	Produktionsstyring	og	shop	floor	management	systemer
 ·  Sporbarhed i produktionen
 ·  Ordre-tracking
 ·  Big data

Udviklingssporet IT i produktet vil kræve skræddersyede for-
løb for hver enkelt deltagende virksomhed. Virksomheden 
udvælges af ’talentspejdere’ – deraf navnet X-Factory. De ud-
valgte	virksomheder	vil	formodentligt	være	kendetegnet	ved:

 ·  At virksomheden har en eksisterende produktportefølje, 
som giver et godt afsæt for en digitalisering

 ·  At virksomhedens marked er modent for digitale pro-
dukter

 ·  At virksomhedens økonomi har luft til forretningsudvikling
 ·  At service er et væsentligt element i forhold til produktet
 ·  At der er ledelsesmæssig vilje til forretningsudvikling (vel 

vidende at det ofte vil trække ressourcer fra driftsforret-
ningen)

 ·  At produktets stykpris er høj
 ·  At virksomheden allerede ligger inde med ufærdige skit-

ser/idéer	til	digitale	produkter

STARTUP · EKSPANSION · MODEN · X-Factory

Figur: Tidsplan
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I forlængelse af udvælgelsen indgås en kontrakt mellem 
X-Factory og virksomheden. Omdrejningspunktet for kon-
trakten er en handlingsplan, som udarbejdes i dialog mellem 
virksomhed, digitaliseringsagent, X-Factory, samt evt. andre 
parter (GTS m.m.).

Selve	udviklingsforløbet	består	af	4	faser:

1. PRODUKTET
Beskrivelse	af	det	kommende	digitale/digitaliserede	produkt

2. FORRETNINGSPLAN
Udarbejdelse af forretningsplan for produktet

3. MATCHMAKING
Identifikation	af	rådgivere,	forskere	og	andre	samarbejdspart-
nere, der kræves for at realisere produktidé

4. FINANSIERING
Identifikation	af	mulige	kilder	til	medfinansiering	af	udviklings-
forløb, testforløb el. lign. Hjælp til udarbejdelse af ansøgnin-
ger om tilskud

Når	fase	fire	er	overstået,	ophører	konceptets	støtte	til	virk-
somheden, men der vil dog efterfølgende være opfølgning 
med	henblik	på	udarbejdelse	af	cases	og	analyse	af	effekt.	
De enkelte forløb forventes afviklet i løbet af 3-4 måneder.

ANBEFALINGER TIL IMPLEMENTERING
Det foreslås, at konceptet lanceres ved, at der gennemføres 
et pilotprojekt over 24 måneder, hvorunder der afvikles 4 for-
løb	med	erfaringsudveksling	og	inspiration	i	branchespecifik-
ke netværk om IT i produktionen, samt for 10 virksomheder 
gennemføres rådgivningsforløb med henblik på produktud-
vikling med IT i produktet.

Konceptets operatør er ansvarlig for at koordinere indsatsen i 
forbindelse med begge de mulige udviklingsspor for virksom-
hederne med klyngeoperatører i regionen, bl.a. Agro Food 
Park, MTIC, NAVITAS og Alexandra Instituttet.

STARTUP · EKSPANSION · MODEN · X-Factory

EFFEKTKÆDE

INPUT AKTIVITETER OUTPUT KORT SIGT LANG SIGT
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KONCEPTBESKRIVELSE
Traditionelle fremstillingsvirksomheder indgår og gennemfø-
rer generelt for få vidensamarbejder med eksterne videnleve-
randører omkring innovation. Det hæmmer virksomhedernes 
vækst og udvikling. Derfor er der brug for, at virksomhederne 
modtager	og	implementerer	flere	eksterne	input	 i	deres	ud-
viklingsindsats til gavn for vækst og konkurrencekraft. 

Barriererne for innovationssamarbejde knytter sig til 1) kon-
krete udfordringer med at trænge igennem til virksomhederne 
med budskabet om vidensamarbejde og 2) lav absorptions-
kapacitet i mange virksomheder inden for den traditionelle 
fremstillingsindustri.

I	kølvandet	på	finanskrisen	ønsker	industrikoncerner	få,	stær-
ke leverandører, der kan levere løsninger af højere værdi. Det 
stiller krav til leverandørernes evne til at innovere. Dertil kom-
mer,	at	flere	industrivirksomheder	i	de	senere	år	har	lagt	man-
ge udviklingsopgaver ud til eksterne aktører eller sløjfet egen 
udviklingsafdeling for at trimme organisationen.

I Randersområdet har lokale behovsafdækninger eksem-
pelvis afsløret et markant behov for øget innovation blandt 
områdets traditionelle fremstillingsvirksomheder i lyset af 
øget konkurrencepres, vigende efterspørgsel og skærpede 
leverandørkrav. Udfordringen er imidlertid, at lavinnovative 
virksomheder ikke har de fornødne ressourcer og viden til at 
løfte innovationsindsatsen på egen hånd. Derfor er der behov 

EKSPANSION · MODEN · Den Industrielle Samarbejdsbro

16 Den Industrielle 
  Samarbejdsbro
Konceptet fremmer nedbrydelsen af industrielle barrierer for innovationssamarbejde mellem industri-
virksomhed og ekstern videnleverandør. Den Industrielle Samarbejdsbro fokuserer på tiltag, der kan 
forbedre industrivirksomheders forudsætninger for at indgå i innovationssamarbejde med ekstern 
videnleverandør.
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for	at	trænge	igennem	til	virksomhederne	og	kvalificere	dem	
til at indgå i samarbejdsrelationer med omverdenen omkring 
innovation og udvikling.
 
Den Industrielle Samarbejdsbro bidrager til at styrke forud-
sætningerne for innovationssamarbejder mellem den ekster-
ne videnleverandør og det lavinnovative industrisegment. Der 
benyttes	en	fremgangsmåde	i	to	trin:

1. Nedbrydning af virksomhedsbarrierer for indgåelse af  
 vidensamarbejde
2. Forøgelse af virksomhedernes absorptionskapacitet via  
 optimeringsprojekt

Det første trin omfatter et pilotforløb med matchning af virk-
somhedens umiddelbare optimeringsbehov og videnleveran-

dørernes kompetencer. Det centrale omdrejningspunkt er 
erhvervsfremmeaktørernes mæglerrolle. Den varetages af fx 
erhvervsråd, imidt, MADE, væksthus eller netværksfacilitator i 
samarbejde med virksomhedens lokale brancheforening. 

Mægler trænger igennem til virksomheden gennem en til-
passet og skræddersyet tilgang med afsæt i det kendskab, 
mægler har til den enkelte virksomhed, dens situation og 
dens sædvanlige innovationspraksis. Den måde, hvorpå virk-
somheden tilnærmes af mægler, afhænger af, hvilken type 
lavinnovativ virksomhed der er tale om. Mægler tager således 
stilling til tilnærmelsens timing, indhold og ressourcetræk på 
virksomheden. Efter etablering af virksomhedskontakt ind-
drager mægler relevant ekstern videnleverandør inden for 
virksomhedsoptimering (opgraderinger af virksomhedens 
eksisterende produktions- og administrationsapparat), der 

på virksomhedens præmisser deltager i udvikling af en kort-
sigtet optimeringsplan. Som afsluttende led i første trin orga-
niseres	virksomheden	i	en	branchespecifik	netværksgruppe	
på 4-6 virksomheder, der er tilkoblet en mentorvirksomhed, 
som selv har positive erfaringer med optimeringsforløb, hvil-
ket skal tilskynde virksomheden til at iværksætte optime-
ringsplanen. 

Det andet trin udgør et optimeringsforløb med sigte på 
forbedring af virksomhedens absorptionskapacitet og in-
novationsparathed. Første led i dette trin er at tilknytte en 
højtuddannet akademiker gennem en eksisterende innova-
tionsordning (fx Innobooster eller virksomhedspraktikord-
ningen) til at understøtte virksomhedens samspil med en 
ekstern aktør inden for optimering. Dernæst igangsættes de 
planlagte strømliningstiltag, hvor virksomheden optimerer og 

opgraderer teknologi, arbejdsgange og værdistrømme i både 
produktion og administration. 

Virksomheden samarbejder eksempelvis med MADE eller 
DAMRC om lette optimeringstiltag til fordel for ressource-
frigivelse.	 I	 regi	 af	 den	 branchespecifikke	 netværksgruppe	
indgår medarbejdere afslutningsvis i kompetenceudviklings-
forløb, som modsvarer optimeringsindsatsens krav til med-
arbejderstaben. I netværksgruppen udveksles erfaringer med 
de andre virksomheder om implementeringsudfordringer.  

Samlet set giver frigivelsen af organisatoriske ressourcer, 
kompetenceløft, teknologiløft, udviklingserfaring og den øge-
de åbenhed en forbedret absorptionskapacitet, som styrker 
virksomhedens fremadrettede parathed til innovationssamar-
bejde med en ekstern videnleverandør.

●

●

●

Innovative 
(samspil med Videnleverandører)

Innovative 
(uden Videnleverandører)

Ikke innovative

Lavinnovative virksomheder

Figur: Innovations- og udviklingspraksis i industrivirksomheder
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”Virksomheder, som har gode erfaringer 
med optimerings- og innovationsforløb i 
samarbejde med ekstern videnleveran-
dør, kan have en stærk indvirkning på 
andre virksomheders tilbøjelighed til at 
indgå i vidensamarbejde. Det giver derfor 
mening at præsentere virksomheden for 
best practice ambassadørvirksomheder. 
Det	skaber	en	positiv	lemmingeffekt”

-Netværkssekretariat
ISCR

●

Optimeringsforløb

Individuel:
Reduktion af spild 
Ressourceoptimering	
Lean 
Kompetenceudvikling

Kollektiv:
Fælles salg
Fælles indkøb 
Fælles ordreindtag
Ressourcedeling	

Innovationsforløb

Udvikling af nye:

Produkter 
Processer	
Services
Partnerskaber 

●

●

Fase 1
Matchning

Fase 2
Optimeringsforløb

Fase 3
Opfølgende aktiviteter

Virksomheder

Ekstern viden-
leverandør

Erhvervsfremme- 
mægler

Netværksfacilitator

Højtuddannet 
akademiker

Uddannelsesaktør

●

Koordinering af opstart af 
netværksgruppe

Virksomhed og videnleveran-
dør optimerer virksomheds 

organisation

Kompetenceløft	af	
medarbejdere

Understøttelse af 
optimeringsplan

Matchning	af	virksomhed	og	
viden gennem samarbejde 

mellem virksomhed, mægler og 
videnleverandør

Planlægning af 
netværksgruppemøder

Sparring om implementering og 
erfaringer i netværksgruppe

Figur: Distinktion mellem optimerings- og innovationsforløb
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Det er nyt at fokusere på traditionelle fremstillingsvirksomhe-
ders	 forudsætninger	 for	 innovationssamarbejde,	hvor	effek-
ten	 af	 indsatsen	 ikke	 aflæses	 i	 vækst	 og	beskæftigelse	på	
den korte bane. Det er nyt at gå et skridt tilbage og kigge på 
virksomhedernes grundlag for indgåelse og gennemførelse af 
innovationssamarbejde i modsætning til kortlægning af den 
optimale proces for selve innovationssamarbejdet.

MÅLGRUPPE
Målgruppen er traditionelle fremstillingsvirksomheder med 
varierende lav absorptionskapacitet og innovationskapacitet. 
Interessenter tæller erhvervsfremmeaktør til varetagelse af 
mæglerrolle,	 facilitator	 til	 branchespecifik	 netværksgruppe,	
mentorvirksomhed, højtuddannet akademiker og ekstern vi-
denleverandør inden for virksomhedsoptimering.

YDELSER
Det er en fordel, men ikke et krav, at have et netværksgrund-
lag som fundament for virksomhedernes arbejde med at øge 
absorptionskapaciteten. 

Det forudsættes, at den pågældende erhvervsfremmeaktør, 
der agerer mægler mellem virksomhed og videnleverandør, 
har den fornødne kontakt, kendskab og indsigt til virksomhe-

den, så den indledende tilnærmelse er så strategisk velvalgt 
som muligt. Ellers er der fare for, at virksomheden afslår til-
nærmelsen med travlhed, ressourcemangel eller manglende 
relevans af initiativ som begrundelse. 

Det forudsættes desuden, at den eksterne videnleverandør 
kan og vil indgå i udformningen af virksomhedens optime-
ringsplan med henblik på at kvalitetssikre den efterfølgende 
optimeringsproces. 

ANBEFALINGER TIL IMPLEMENTERING
Konceptet	kan	implementeres	på	tværs	af	regionen.	Som	fi-
guren	 viser,	 er	 der	 samarbejdsflader	mellem	offentlig	 aktør,	
virksomheder og videnleverandør. 

EFFEKTKÆDE

INPUT AKTIVITETER OUTPUT KORT SIGT LANG SIGT

●
Hvordan	opnår	vi	den	ønskede	effekt?

●
Hvilken	effekt	ønsker	vi	at	opnå?

Effektindikatorer

Flere og bedre inno-
vationssamarbejder

Forbedrede vilkår for 
udvikling og vækst af 
produktionsvirksom-

heder

Styrkede forudsætnin-
ger for vækstlaget  

i industrien

Øget	konkurrencekraft	
og internationalisering 

af industrien

Fælles udvikling af kortsigtet 
optimeringsplan

Ressourcer	til	
implementering

Organisering	i	branche-
specifik	netværksgruppe

Igangsætning af strømlin-
ings- og optimeringstiltag

Kompetenceudvikling	for	
medarbejdere og sparring i 

netværksgruppe

Skræddersyet 
virksomhedstilnærmelse 
og	matchning	af	viden	og	

virksomhed

Højere	videnintensitet	 
og	kompetenceløft

Trimmet organisa-
tion og frigivelse af 

ressourcer

Øget udviklingsfokus 

Erfaring med  
eksterne input

Styrkede sam ar-
bejds  relationer mel-
lem virksomheder

Øget absorptions- 
kapacitet
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17 Det Industrielle 
  Symbiosekredsløb
Konceptet styrker regionale industrivirksomheders ressourceeffektivitet, genanvendelse og 
konkurrencekraft ved at sammentænke bundlinje og bæredygtighed i produktion. 

KONCEPTBESKRIVELSE
Det Industrielle Symbiosekredsløb adresserer behovet for at 
sammentænke miljømæssig bæredygtighed og konkurren-
cekraft i industrien i Region Midtjylland. Og netop virksomhe-
der inden for jern- og metalindustrien har et potentiale for at 
arbejde med intelligent og strategisk genanvendelse til gavn 
for konkurrencekraften. 

Potentialet bunder i, at mange traditionelle industrivirksomhe-
der bruger jern eller metal i varierende grad i deres produkti-
onsprocesser.	Den	affaldsproducerende	virksomhed	kan	så-
ledes	nedbringe	omkostninger	 forbundet	med	bortskaffelse	
af	denne	slags	 industriaffald	og	samtidig	 få	en	god	pris	 for	
brugbare	 affaldsprodukter.	 Den	 restaftagende	 virksomhed	

kan	omvendt	nyttiggøre	affaldet	som	et	billigere	produktions-
input. Samtidig tilgodeses miljøet i kraft af mindre behov for 
jomfruelig udvinding af jern og lokal cirkulation af industriaf-
fald	 i	stedet	for	nuværende	praksis	med	eksport	af	affald	til	
omstøbning i udlandet. Set i lyset af stigende priser på jom-
fruelige	råvarer	og	bortskaffelse	er	der	således	store	poten-
tielle gevinster forbundet med strategisk genanvendelse af 
jern	og	metal	via	geografisk	afgrænsede	symbioser.	

Fremstillingsvirksomheder i jern- og metalindustrien, med 
potentiale	 for	 intelligent	affaldshåndtering,	samarbejder	 ikke	
tilstrækkelig strategisk med metalindsamlingsvirksomheder. 
Affaldsproducerende	 virksomheder	 sælger	 i	 dag	 metalaf-
fald til indsamlervirksomheder udelukkende med det sigte at 

Jernindsamler-
virksomhed

●

Symbiosesekretariat

(kommunal, regional og 
rådgivende aktør)

●

●

Inp
ut
	flo

w

Inp
ut
	flo

w

Output	flow

Output	flow

Figur: Symbiosekredsløb i lokalt faciliteret og markedsbaseret symbiose

Metalindsamler-
virksomhed

Virksomhed C
Jern

Virksomhed A
Metal

Virksomhed	B
Metal 

●
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komme	af	med	affaldet	og	få	en	rimelig	pris	for	det.	Og	aftagervirksomheder	i	
metalindustrien arbejder sjældent sammen med metalindsamlingsvirksomhe-
der med sigte på bearbejdning og regenerering, så det kan bruges som billigt 
produktionsinput. 

I lyset af virksomhedernes mangel på knowhow og ressourcer til strategisk 
deltagelse i symbiosekredsløb bringes virksomheder og indsamlervirksom-
hed	sammen	med	 fokus	på	udvikling	af	et	 kredsløb,	hvor	en	 lokal/regional	
virksomheds	 affald	 omdannes	 til	 en	 anden	 lokal/regional	 virksomheds	pro-
duktionsinput.	Det	sker	gennem	et	offentligt	drevet	symbiosesekretariat,	der	
faciliterer	et	geografisk	afgrænset	og	åbent	symbiosekredsløb.	Sekretariatet	
afsøger således markedet for potentielle strategiske alliancer mellem virksom-
heder og indsamler og sætter rammerne for strategisk og tæt samarbejde. 
Formålet	 er	 således	 at	 skabe	 et	 lokalt/regionalt,	 åbent	 symbiosekredsløb,	
hvor	virksomheder	køber,	sælger	og	bearbejder	produktionsaffald	via	alliancer	
med indsamlervirksomheder.

MÅLGRUPPE
Den primære målgruppe er fremstillingsvirksomheder inden for metal- og jern-
industrien. Den sekundære målgruppe er indsamlervirksomheder inden for 
jern og metal. Interessenter er et symbiosesekretariat, som består af lokal og 
regional erhvervsfremmeaktør samt tilknyttet faglig rådgiver inden for cirkulær 
økonomi og industriel symbiose. 

YDELSER
Det Industrielle Symbiosekredsløb er et nyt, hybridt symbiosekoncept, der 
kombinerer den klassiske, direkte symbiosemodel med den indirekte symbi-
osemodel, som opererer via markedet (Copenhagen Economics, 2013). Det 
betyder, at virksomhederne i symbiosekredsløbet ikke samarbejder direkte 
med hinanden i et lukket kredsløb, men i stedet bindes indirekte sammen via 
en privat mellemhandler (indsamlervirksomhed). 

Indsamlervirksomheden	regenerer	virksomhed	As	metalaffald	og	konverterer	
det til virksomhed Bs produktionsinput i tætte, separate samarbejder med 
virksomhed	A	og	B.	Symbiosekredsløbet	er	lokalt	forankret	med	et	offentligt	
drevet symbiosesekretariat, der faciliterer samarbejde mellem indsamlervirk-
somheder og fremstillingsvirksomheder.

Sekretariatet etableres formelt med inddragelse af kommunal, regional og 
rådgivende aktør. Sekretariatet står i spidsen for et pilotforløb med opsøgende 
virksomhedskontakt, kortlægning af interessante virksomheder og etablering 
af kontakt til indsamlervirksomheder gennem udbud. Virksomhederne bistås 
dernæst i forhold til projektudvikling og kontraktudvikling med indsamlervirk-
somheden i erkendelse af virksomhedernes manglende kendskab til den 
kompleksitet, der karakteriserer industrielt symbiosesamarbejde. Sekretaria-
tet faciliterer således et markedsdrevet, åbent symbiosekredsløb med x antal 
fremstillingsvirksomheder og indsamlervirksomheder som omdrejningspunkt. 

Med assistance fra symbiosesekretariatet etablerer jern- og metalvirksomhe-
derne hver især et samarbejde med en metalindsamlingsvirksomhed, i hvilket 
der	 udarbejdes	 en	 business	 case	 om	 køb	 eller	 salg	 af	 regenereret	metal-/
jernaffald.	Metalvirksomhed	A	finder	 i	 samarbejde	med	symbiosesekretariat	
sammen med en indsamlervirksomhed, og der etableres et formelt samarbej-
de,	hvor	virksomhed	A	forbehandler	og	sælger	metalaffaldsprodukt	til	indsam-
lervirksomheden, som regenererer metallet. I næste led i kredsløbet sælger 
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indsamlervirksomheden det regenererede metal til virksomhed B, der køber 
metallet som input til sine metalproduktionsprocesser. Virksomhed B sælger 
så	forarbejdet	jernaffald	til	jernindsamlervirksomheden,	og	dette	aftages	i	re-
genereret form af jernvirksomhed C. 

Rationalet	er	således,	at	 industriaffald	bliver	mere	værd,	 jo	højere	værdi	det	
ender	med	at	skabe,	mens	samarbejde	om	affaldsbearbejdning	mellem	ind-
samler-	 og	 aftagervirksomhed	 øger	 affaldsproduktets	 værdi.	 Derfor	 er	 der	
brug for en koordineret facilitatorfunktion, der kan binde virksomheder og ind-
samlere sammen i et værdiskabende symbiosekredsløb, så virksomheder kan 
få	endnu	mere	ud	af	hinandens	affald,	end	det	er	muligt	ved	vilkårlig	afsætning	
af restprodukter. 

Der	skabes	således	et	vugge-til-vugge	flow	med	det	formål	at	facilitere	sam-
tidig omkostningsreduktion og indtægtsgenerering for fremstillingsvirksomhe-
der inden for metal samt ressourceoptimering til gavn for miljøet. 

●

Fase 1
Etablering af symbiose-
sekretariat

Fase 2
Pilotforløb

Fase 3
Samarbejds-
aktiviteter

Industri-
virksomheder

Indsamlervirksom-
heder

Symbiosesekretariat

Rådgiver inden for 
metalgenanvendelse

Grøn Omstillings-
fond

Cirkulær Økonomi 
Team   
(Region Midtjylland)

●

Sekretariat afsøger markedet for 
relevante industrivirksomheder 

og indsamlervirksomheder

Koordinering af samarbejde og 
ekstern rådgivningsbistand

Der samarbejdes om 
bearbejdning, regenerering, køb 

og	salg	af	metalaffald	med	
indsamlervirksomhed som 

bindeled

Rådgiver om konkrete tekniske 
aspekter ved regenerering

Sekretariat etableres med lokal og 
regional erhvervsfremmeaktør og 

privat rådgiver

Har	repræsentant	i	sekretariat

Giver tilskud til etablering 
af sekretariat

Team indgår i  
markedsafsøgningsproces	
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CASE
Metalvirksomhed i symbiose med indsamlervirksomhed 
(markedsbaseret symbiose)

I efteråret 2013 søsatte et dansk metalstøberi og en meta-
lindsamlervirksomhed et samarbejde for at kortlægge mu-
ligheden for en industrisymbiose omkring genanvendelse af 
indsamlet	metalaffald	med	 støtte	 fra	 Grøn	Omstillingsfond.	
Indsamlervirksomheden	 indsamler	 metalaffald,	 som	 firmaet	
sælger videre til omsmeltning i udlandet, primært tredjever-
denslande. Metalstøberiet har imidlertid tilbudt at aftage me-
tallet, for dels at bruge det i egen produktion, dels at omsmel-
te det til blokke til videresalg til forskellige industrielle formål.

Ved at indlede et symbiosesamarbejde er der penge at spa-
re for både metalstøberiet og indsamlervirksomheden. Hvis 
symbiosen realiseres, får metalstøberiet en billigere kilde til 
metal, der i dag importeres som jomfrueligt materiale fra fx 
Kina. Denne kilde af regenereret metal forventes at kunne er-

statte hele virksomhedens forbrug af det pågældende metal. 
Samtidig får indsamlervirksomheden en bedre pris for den 
indsamlede	metalaffald	ved	at	have	en	aftager	i	Danmark,	der	
kan anvende materialet til et højere formål. Symbiosen kan 
således	styrke	begge	firmaers	konkurrenceevne.	

Idet metalstøberiet kan undlade at importere metallet, skånes 
miljøet for betydelige mængder CO2 til transport samt det 
betydelige energiforbrug, der er forbundet med udvinding. 
Desuden	er	der	en	miljøgevinst	ved,	at	metalaffaldet	afsættes	
her i landet og ikke transporteres til tredjeverdenslande.

Inden metalstøberiet kan indlede en storskalaproduktion af 
det	 indsamlede	metalaffald,	 skal	man	 først	 gennemføre	 en	
række tests. De skal sikre, at smelteovnene ikke forurenes 
ved omsmeltningen, samt at det omsmeltede metal kan bru-
ges i virksomhedens egen produktion. Det er teknisk rådgiv-
ning i forbindelse med disse tests, som Grøn Omstillingsfond 
har givet metalstøberiet tilskud til.

EFFEKTKÆDE

INPUT AKTIVITETER OUTPUT KORT SIGT LANG SIGT

●
Hvordan	opnår	vi	den	ønskede	effekt?

●
Hvilken	effekt	ønsker	vi	at	opnå?

Effektindikatorer

Forbedrede vilkår for 
udvikling og vækst 

af produktions-
virksomheder

Styrkede forudsæt-
ninger for vækstlaget 

i industrien

Øget	konkurrencekraft	
og internationalisering 

af industrien

Grøn omstilling 

Pilotforløb med markeds-
afsøgning, fx sammen med 
cirkulær	økonomi-team	(RM)

Implementerings- 
ressourcer

Facilitering	af	projektudvikling	
mellem industrivirksomheder 
og indsamlervirksomheder

Etablering	af	offentligt	
drevet symbiose- 

sekretariat, fx sammen 
med Grøn Omstillingsfond

Etablering af et lokalt ba-
seret symbiosekredsløb 

Understøttelse af marke-
det for genanvendelse

Udvikling af rentable 
symbioser mellem lokale 

industrivirksomheder

Stærkere privat 
affaldssektor

 Skarpere kontrol 
med det lokale 
affaldsflow

 Virksomheders 
indtægter øges, 

og  omkostninger 
reduceres

Koordinering af rådgivning 
og samarbejde mellem 

industrivirksomheder og 
indsamlervirksomhed 



98

EKSPANSION · MODEN · Industrielle Effektiviseringsmetoder

18 Industrielle 
	 	 Effektiviseringsmetoder
Konceptet sigter mod at udvikle industrivirksomheders effektiviseringsprocesser ved brug af en net-
værksbaseret samarbejdsmodel. Der er fokus på virksomheders tilpasning af teknologi, arbejdsgan-
ge og forretningsstrategi som et virksomt flow til at skabe produktivitetsvækst og øget indtjening via 
effektivisering. Det ene omdrejningspunkt er ejerskab til og kontinuitet i industrivirksomheders effekti-
viseringsindsats ved indgåelse af et gensidigt forpligtende samarbejde mellem 3-4 virksomheder. Det 
andet omdrejningspunkt er en tværgående og strategisk effektiviseringsindsats i hele virksomheden, 
hvor forretningsstrategi og ’smart’ effektivisering i produktion og administration sammentænkes for at 
sikre kontinuerlig tilpasning, produktivitetsvækst og øget indtjening. 

Effektivisering	
i produktion

Effektivisering	
i administration

Netværksgruppe
+ konsulent

Forretningsstrategi

Vækst/status quo?
Hvad	vil	virksomheden?

Forretningsstrategi

Vækst i ordrer, kunder og 
omsætning/Tilpasning af 

medarbejderstab

Teknologiinput

(Teknologileverandør)

Muligt behov for 
teknologiinput

(Teknologileverandør)

Netværksgruppe
+ konsulent

●

Lean Uddannelseskurser 

Effektiviseringsflow

Læringsloop 

●

●

●

●
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KONCEPTBESKRIVELSE
Analyser peger på industrivirksomhedernes behov for at trim-
me organisationen for at modvirke et højt omkostningsniveau 
og modstå presset fra lavtlønslandenes fremstillingsindustrier 
(REG LAB, 2012 samt LB Analyse i Randers kommune). Kon-
ceptet skal således ses på baggrund af den brændende plat-
form,	som	mange	danske	 fremstillingsvirksomheder	befinder	
sig på som konsekvens af den senindustrielle udvikling, den 
finansielle	krise	og	dertilhørende	skærpede	leverandørkrav.	

Konceptets	metodiske	 udgangspunkt	 er	 effektivisering	 gen-

nem en netværksbaseret ambassadørmodel. Modellen er ind-
til videre blevet brugt i enkelte virksomheder af gangen. Men 
Industrielle	Effektiviseringsmetoder	anvender	 i	stedet	ambas-
sadørmodellen som et fælles grundlag for strategisk sammen-
satte	 industrivirksomheder	 (se	 figur).	Det	 er	 nyt	 at	 skabe	 lø-
bende	effektiviseringsforbedringer	via	et	organisatorisk	set-up	
med en fælles central styregruppe for alle virksomhederne og 
decentrale styregrupper ude i de enkelte virksomheder. Am-
bassadørmodellens centrale styregruppe styrker kontinuitet, 
erfaringsudveksling	 og	 effektiviseringskultur,	 så	 effektivise-
ringsindsatsen styrkes i den enkelte virksomhed.

Det faglige udgangspunkt for konceptet er opnåelse af pro-
duktivitetsgevinster og øget indtjening. Virksomhederne kan 
opnå hurtige gevinster ved sænkning af enhedsomkostnin-
gerne og deraf følgende øget konkurrencekraft. Derfor er 
der i et dynamisk marked behov for en generisk model for, 
hvordan	en	’vares’	flow	optimeres	hele	vejen	igennem	en	virk-

somhed	fra	input	til	output,	så	der	kapitaliseres	på	effektivise-
ringsprocessen ved højere produktivitetsvækst og indtjening. 
Sammentænkning	 af	 effektivisering	 og	 virksomhedsstrategi	
samt	udvikling	af	en	effektiviseringskultur	via	ambassadørmo-
dellen skaber et læringsloop i virksomhederne, som medfører 
øget indtjening. 

Virksomhed 1 
Styregruppe + konsulent

Virksomhed 2
Styregruppe + konsulent

Virksomhed 3 
Styregruppe + konsulent

Virksomhed 4
Styregruppe + konsulent

Central	Styregruppe:	
Skiftende ambassadører + konsulent

Læringsloop 

Virksomhed 1 
Styregruppe

Virksomhed 2
Styregruppe

Virksomhed 3 
Styregruppe

Virksomhed 4
Styregruppe

Central 
styregruppe

Effektivisering

Optimering

Forandring

Optimering

Effektivisering

Forandring

Produktionsled Administrationsled

●

●

●
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Konkret	gribes	effektiviseringsindsatsen	an	ved,	at	virksom-
hederne arbejder med deres forretningsstrategi som rette-
snor	for	effektiviseringsarbejdet	i	samarbejde	med	en	konsu-
lent. Derefter igangsættes lette forbedringer i produktion og 
administration, som giver den fornødne luft til at arbejde med 
omsiggribende	 forbedringsbehov,	 strategisk	 effektivisering	
og planlægning i den netværksbaserede ambassadørgrup-
pe. Dette afhjælper problemet med, at virksomhederne ikke 
har	ressourcerne	til	at	indgå	i	strategisk	effektiviseringsarbej-
de grundet travlhed og driftsforpligtigelser.

MÅLGRUPPE
Målgruppen er fremstillingsvirksomheder i den traditionelle in-
dustri. Andre centrale interessenter tæller udøvende fagkon-
sulenter	 inden	for	effektivisering,	en	netværksfacilitator	 (net-
værkssekretariat) samt efteruddannelsesaktør til at varetage 
konkrete	effektiviseringskurser.

Fremstillingsvirksomhederne splittes ydermere op efter sam-
arbejdspotentiale gennem en indledende screeningproces. 
Screeningprocessen tager afsæt i samarbejdskomplemen-
tariteten mellem virksomhederne. Samarbejdspotentiale-
screeningen	styres	af	to	hovedkriterier:

 ·  Vækstambition (ambitionsniveau for forløb)
 ·  Værdistrømskomplementaritet (graden af sammenlig-

nelighed i produktions- og administrationsapparat)

YDELSER
Konceptet kræver et netværk bestående af virksomheder, 
som er komplementære med hinanden ud fra et samarbejds-
perspektiv. Der kan være tale om virksomheder, der har sam-
menlignelige produktionsprocesser og -apparater, og som 
har et potentiale for at erfaringsudveksle med afsæt i produk-
tion, kunder, markeder og vækstambitioner. Der er behov for 
konsulentydelser i forbindelse med individuel og kollektiv råd-
givning af virksomhederne i forhold til, hvor og hvordan der 
skal	sættes	ind	med	effektiviseringstiltag	i	virksomhederne.	

Det er vigtigt, at virksomhederne åbner op over for hinanden 
i ambassadørgruppen, hvilket kræver tid, gensidigt kend-
skab og tillid. Virksomhederne skal være ambitiøse omkring 
tilgangen	til	effektivisering	og	være	klar	til	at	implementere	ny	
procesteknologi, nye arbejdsgange og i sidste ende udvikle 
deres forretningsstrategi. 

ANBEFALINGER TIL IMPLEMENTERING
Fokus	på	tværgående	og	strategisk	industriel	effektivisering.
 

EKSPANSION · MODEN · Industrielle Effektiviseringsmetoder

●

Fase 1
Screening og 
organisering

Fase 2
Afklaring 

Fase 3
Igangsætning

Fase 4
Opfølgning og 
uddannelse

Virksomhed

Konsulent

Netværksaktør

Uddannelsesaktør

●

4-6 virksomheder 
sammensættes strategisk 

efter samarbejds-
potentiale.

Der	nedsættes	central	og	
decentrale	styregrupper	

 Konsulent yder 
implementeringsbistand

Individuel afklaring af 
forretningsstrategi og for-

ventningsafstemning  

Tværgående og smart 
effektivisering	med	afsæt	
i	decentrale	og	centrale	

styregruppe

 Nøglemedarbejdere 
kommer på leankursus 

 Nøglemedarbejdere 
undervises løbende
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CASE
I	foråret	2014	søsættes	et	intensivt	udviklingsforløb	med	fokus	på	effektivise-
ring i regi af et randersbaseret industrinetværk. Ud af en række interesserede 
virksomheder	blev	fire	fremstillingsvirksomheder	inden	for	jernindustrien	i	Ran-
ders	screenet	og	sammensat	i	en	netværksgruppe.	De	fire	virksomheder	blev	
udvalgt på baggrund af deres høje ambitionsniveau og sammenlignelige pro-
duktionsprocesser. Virksomhedernes ledelser lavede herefter en køreplan og 
opstillede	mål	for	effektiviseringsarbejdet	med	afsæt	i	virksomhedsstrategien.	

Der blev hurtigt etableret styregrupper med skiftende ambassadører i de en-
kelte virksomheder og en fælles, central styregruppe med deltagelse af skif-
tende nøglemedarbejdere og virksomhedskonsulent. Flere af virksomhederne 
sænkede efterfølgende deres omstillingstider markant, hvilket har medført be-
mærkelsesværdige prissænkninger. Det har betydet, at virksomhederne har 
fået	flere	kunder	og	øget	deres	indtjening.	

Efter	 udviklingsforløbets	 formelle	 afslutning	 er	 de	 fire	 virksomheder	 fortsat	
med	at	mødes	i	den	centrale	styregruppe	og	har	således	effektivisereret	flere	
af deres virksomheds afdelinger som en konsekvens af gruppens fremdrift.

EKSPANSION · MODEN · Industrielle Effektiviseringsmetoder

”Der vil være god mening i at begynde 
et	 effektiviseringsforløb	med	 at	 kigge	på	
virksomhedens	strategi	og	prøve	at	finde	
ud af, hvor virksomheden gerne vil hen. 
Det vil give et solidt afsæt for at tage fat på 
effektiviseringsprocessen	efterfølgende”	

-Bent	Nørgaard
Flexkom

”Etablering og formidling af faglig legiti-
mitet er vigtigt for at skabe den tryghed, 
der skal få virksomhederne til at indgå i 
netværksaktiviteter og intensive forløb 
inden for et fagligt område”

-Erik Poulsen, projekt manager
ISCR

EFFEKTKÆDE

INPUT AKTIVITETER OUTPUT KORT SIGT LANG SIGT

●
Hvordan	opnår	vi	den	ønskede	effekt?

●
Hvilken	effekt	ønsker	vi	at	opnå?

Effektindikatorer

Forbedrede vilkår for 
udvikling og vækst 
af produktionsvirk-

somheder

Styrkede forudsæt-
ninger for vækstlaget 

i industrien

Øget	konkurrencekraft	
og internationalisering 

af industrien

Udarbejdelse af forret-
ningsstrategi med fokus på 

“smart produktion”

Ressourcer	til	
implementering

Effektiviseringsforløb	i	
produktion og administration 

–  med afsæt i strategien 
–  gennem netværksbaseret 

ambassadørmodel

Fælles uddannelsesforløb 
tilpasset	effektiviseringstiltag

Implementering og 
realisering af opgraderet 

forretningsstrategi

Screening	af	samarbejds- 
potentiale og rekruttering 
af industrivirksomheder til 

netværksgruppe

Ejerskab og kultur-
ændring i relation til 

effektivisering

Løbende nedbringelse 
af spild i virksomheden

Lavere omkostninger  
og højere produktivitet

Strategisk sam-
menhæng mellem 
effektivisering	og	
forretningsstrategi

Styrkede relationer 
mellem deltager-

virksomheder

Styrket  
forretningsmodel

Styrkede forudsæt-
ninger for netværks-

dannelse
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KONCEPTBESKRIVELSE
Evnen til at lede kan være en udfordring for mange ejerledere, da deres afsæt 
til at starte egen virksomhed byggede mere på en god forretningsidé end på 
ejerlederens evne til at lede. Konceptet styrker lederen og dermed indirekte 
virksomheden ved at tilføre ejerlederen indsigt, viden og øget bevidsthed om-
kring sin rolle og funktion – og ikke mindst sin evne til at få ting til at ske. Det 
sidste er essentielt for en virksomhed, som gerne vil udvikle sig. Uden evnen 
til at sikre, at der leveres gennem den daglige drift, risikerer virksomheden at 
miste sit forretningsfundament. Både på kort og langt sigt.

Det overordnede formål med Ledelses- og Organisationsudvikling er derfor, 
at man ved at øge bevidstheden om ledelse og ved at tilføre virksomheden 
(ejeren) viden og personlig indsigt vil styrke virksomheden som organisation. 
Mest af alt fordi den daglige ledelse og de interne processer, som udspringer 
heraf, udgør en væsentlig faktor i virksomhedens samlede konkurrencekraft. 

19 Ledelses- og 
  Organisationsudvikling
Ledelses- og Organisationsudvikling tilfører produktionsvirksomheder indsigt og viden om ledelse og 
sikrer dermed fortsat udvikling af virksomheden. Konceptet tager afsæt i en indledende profilanalyse 
(ejer og/eller ledelsesteam), ud fra hvilken virksomheden matches med en business mentor. Mentor 
og virksomhed indgår et forpligtende fællesskab, som dels udvikler ejerlederens evne til at lede, dels 
sikrer, at virksomheden sideløbende udvikles og derigennem øger sin vækst.

”Fællesskabet er nøglen for mig. Fælles-
skabet er det, der gør, at vi kan skabe en 
udvikling og en succes. Ledelse kan man 
ikke gøre alene – uanset størrelse af virk-
somhed”

-Jørgen Lægaard, indehaver,
 Lægaard Management

Virksomhed
VIBORGegnens	Erhvervsråd

Business	mentor

Personanalyse

Evt.	Business
mentor 2.0
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I	dag	findes	der	 ikke	en	 formaliseret	og	beskrevet	måde	at	
tilgå Ledelses- og Organisationsudvikling på. Konceptet sik-
rer	derfor:

 1  At	der	udarbejdes	personprofil	på	virksomhedslederen	
(evt. et ledelsesteam) ift. kompetencer og personlighed 
via værktøj særligt udviklet mod iværksættere

 2  At virksomheden matches med business mentor med 
afsæt	i	personprofilens	resultater

 3  At virksomheden løbende evalueres på indsatsen på 
ledelsesområdet (herunder både strategi og ledelse)

Ledelses- og Organisationsudvikling er en ny og samlet me-
tode, som sikrer virksomheden de nødvendige ledelsesmæs-
sige kompetencer. Herigennem styrkes virksomheden i be-
stræbelserne på at realisere sit vækstpotentiale.

Følgende	ses	som	kritiske	succesfaktorer	i	konceptet:

 ·  Virksomhedslederens vilje til at erkende den aktuelle si-
tuation

 ·  Virksomhedslederens lyst og vilje til at prioritere aktivite-
ter rettet mod Ledelses- og Organisationsudvikling

 ·  (Tillids)forholdet mellem virksomhedsleder og business 
mentor

 ·  Graden af engagement og tilgængelighed fra business 
mentor

MÅLGRUPPE
Primær	målgruppe:	 Små	 og	mellemstore	 danske	 produkti-
onsvirksomheder	med	vækstpotentiale.	Interessenter:	

 ·  Business mentor med ledelse som disciplin
 ·  Ledelseskonsulent med ekspertise inden for strategi og 

ledelse
 ·  Lokal erhvervsservice

YDELSER
En mere struktureret metode til at udvikle virksomhedens le-
delseskompetencer	forudsætter	følgende	aktiviteter:

	 1	 	Udarbejdelse	af	personprofil	med	fokus	på	kompeten-
cer og personlighed

 2  Matchning af virksomhed og business mentor
 3  Løbende sparring mellem virksomhed og mentor (an-

befaling:	på	ugebasis)
 4  Udarbejdelse af individuel udviklings- og handlingsplan

Hele processen faciliteres af den lokale erhvervsservice, som 
stiller business mentor med stor og bred ledelseserfaring til 
rådighed for virksomheden. Mentoren sikrer, at virksomheden 
kontinuerligt udvikler sine ledelsesmæssige kompetencer, og 
at virksomheden kontinuerligt tænker strategiarbejdet ind i 
den daglige drift.

ANBEFALINGER TIL IMPLEMENTERING
Realisering	af	konceptet	forudsætter	følgende:

 1  Allokering af ressourcer, som forestår screening af po-
tentielle vækstvirksomheder

 2  Allokering af konsulentressource, som kortlægger le-
delseskulturen i virksomheden

 3  Allokering af konsulentressource, som kontinuerligt an-
vendes som sparringspartner for virksomheden

 4  Markedsføring som en integreret del af aktiviteterne hos 
den lokale erhvervsservice

Tre	overordnede	partnere	bidrager	til	at	realisere	konceptet:

 1  Virksomheden
 2  Lokal erhvervsservice 
 3  Business mentor, version 1.0
 4  Evt. business mentor, version 2.0

● ●

1.
Forarbejde:

2.
Eksekvering:

·	 Identificere	virksomheder	
 med vækstpotentiale

·	 Udarbejdelse	af	profilanalyse	
 + opfølgning

·	 Matche	virksomhed
 med businessmentor

· Første møde mellem virksomhed
 og business mentor

· Evt. tilknytning af ny businessmentor

· Udarbejdelse af samarbejdsaftale

· Udvikling af handlingsplan

●
Figur: Arbejdsprocessen i konceptet kan inddeles i to overordnede faser
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1. FORARBEJDE
Den lokale erhvervsservice fungerer som bindeled mellem konceptets øvri-
ge aktører (virksomhed og business mentor). Det betyder i praksis, at den 
primære opgave for den lokale erhvervsservice hører til i fasen ”forarbejde”. 
Opgaven	består	her	i:

 1  At	 identificere	 små	 og	 mellemstore	 produktionsvirksomheder	 med	
vækstpotentiale

 2  At	sikre	udarbejdelse	af	og	opfølgning	på	profilanalyse
 3  At	matche	virksomhed	og	business	mentor	(inkl.	overlevering	af	profil-

rapport til business mentor)

2. EKSEKVERING PÅ AKTIVITETSPLAN
	 1	 	Mentor	besøger	første	gang	virksomheden/lederen	og	har	en	indleden-

de	samtale	med	udgangspunkt	i	resultatet	af	den	personlige	profilanaly-
se. På mødet aftales præmisserne for det videre samarbejde – herunder 
fastlæggelse af tidspunkt for det ugentlige opfølgningsmøde. Behovet 
for evt. tilførsel af en ekstern konsulent udredes også

	 2	 	Mentor	og	virksomhedsejer/leder	udarbejder	i	fællesskab	en	handlings-
plan – inkl. opsætning af del- og slutmål. Det overvejes, om efteruddan-
nelse	af	virksomhedsejer/leder	er	relevant/aktuelt	

CASE
Gennem researchfasen, som inkluderer besøg af fem virksomheder og inter-
view med bl.a. mangeårig ledelsescoach Jørgen Lægaard, har konceptar-
bejdet	identificeret	nogle	overordnede	problematikker	i	forhold	til	det	at	drive	
ledelse.	Problematikkerne	er	følgende:

FÆLLESSKAB OM PROJEKTET - SKAB EN ’VI-KULTUR’
Det synes afgørende, at virksomhedslederen formår at involvere sine medar-
bejdere, at der skabes et fællesskab om at udvikle forretningen og samtidig 
nå de opstillede mål.

TID TIL STRATEGI
Det er de færreste succesvirksomheder, som opnår gode resultater på rene 
tilfældigheder. Ofte prioriteres det strategiske arbejde. Ikke kun i form af, at 
strategien nedfældes på papir – men fordi selve strategien er afsættet til at 
formulere og igangsætte konkrete aktiviteter, som bidrager til, at de strategi-
ske mål realiseres.

ANERKENDENDE KOMMUNIKATION
Med afsæt i, at virksomhedslederen (ofte ejeren) er afhængig af sine medar-
bejdere i bestræbelserne på at nå virksomhedens mål, synes det afgørende, 
at	virksomhedslederen	evner	at	motivere	sine	ansatte.	Motivationen	affødes	
ofte af en anerkendende kommunikation, hvor lederen tilbyder sig som en 
ressource for medarbejderen. 

Ved at sammenkoble iagttagelser og observationer fra virksomhedsbesøg 
med	resultatet	af	profilanalysen	får	man	således	et	mere	helt	billede	af	ledel-
seskulturen i virksomheden som afsæt til at indgå i arbejdet med Ledelses- og 
Organisationsudviklingen i virksomheden.

”Hvis jeg når niveauet for selvfedme, så 
ved jeg, at jeg skal prøve noget andet”

-Niels Duedal, CEO
Energiselskabet	SE,	Årets	Leder	2013

EKSPANSION · MODEN · Ledelses- og Organisationsudvikling
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”God ledelse for mig handler om, at man 
ser sin lederrolle både som opgaven med 
at skulle sikre resultater her og nu, men 
samtidig også hele tiden bygge den or-
ganisation og den virksomhed, som skal 
sikres succes i fremtiden. Det at betrag-
te ledelse som disciplin betyder, at det er 
noget, man kan arbejde med, noget man 
kan forbedre. Noget man kan sætte ret-
ning på i sig selv. Hvis du kun skal huske 
på én eneste ting om ledelse, så er det, 
at du kun er en leder, hvis folk vælger 
at følge dig. De (medarbejderne) følger 
dig kun, hvis du har deres respekt. Det 
kræver troværdighed. At de ved, hvor de 
har dig, hvem du er, og hvad du står for. 
Det kan godt være, du selv synes, du er 
så vældig klog, fordi du har været på en 
masse	fine	kurser	og	ved	en	hel	masse,	
men det nytter ingenting, hvis folk ikke 
lytter til dig og følger dig”

-Carsten	Bjerg,	tidl.	CEO
Grundfos	Holding	A/S,	Årets	Leder	2012

EFFEKTKÆDE

INPUT AKTIVITETER OUTPUT KORT SIGT LANG SIGT

●
Hvordan	opnår	vi	den	ønskede	effekt?

●
Hvilken	effekt	ønsker	vi	at	opnå?

Effektindikatorer

Forbedrede vilkår for 
udvikling og vækst 

af produktions-
virksomheder

Styrkede forudsæt-
ninger for vækstlaget 

i industrien

Øget	konkurrencekraft	
og internationalisering 

af industrien

Business	mentor	som	
agerer som kontinuerlig 

sparringspartner for 
virksomheden

Ny læring og indsigt  
i  ledelse (strategi)

Gennemførte aktiviteter  
jf. udviklingsplan

Tilførsel af ledelses-
kompetencer

Rapport:	Fremtidige	
indsats- og 

udviklingsområder

Styrket ledelse 
(team) 

Øget evne til at 
eksekvere

Øget evne til parallelt  
at håndtere strategi-

arbejde og daglig drift 

Øget evne  
til at udvikle  

virksomheden

Øget fokus  
på ledelse

Udarbejdelse af udviklingsplan 
inkl. delmål + langsigtede 

mål (herunder uddannelse/
efteruddannelse)

Ressourcer	til	
identificering	af	

deltagervirksomheder

Ressourcer	til	
identificering	af	 

business mentor

Udarbejdelse af  
personprofilanalyse

Matche	virksomhed	og	 
business mentor

Ugentlig sparring mellem 
business mentor og 

virksomhedsejer /lederteam
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20 Organisationsneutral 
  Platform
Organisationsneutral Platform er ’en sikker bane’, hvor der via åbenhed og fortrolighed opnås optimalt 
samarbejde og videnoverførsel mellem flere parter fra forskellige miljøer. Det organisationsneutrale 
miljø som platform for et samarbejde mellem interessenter drives af forventninger til en optimering af 
viden til gavn for alle parter. Et fælles ønske om at opnå et fælles mål vil være den ultimative driver. 
Succes er afhængig af et miljø, hvor alle parter er ligeværdige og på lige fod i arbejdet mod et fælles 
mål. Det organisationsneutrale miljø er midlertidigt og består frem til opfyldelse af en fælles målsæt-
ning, hvorefter nye mål og nye sammensætninger opstår.

The	University	of	Sheffield	Advanced	Manufacturing	Research	Centre	(AMRC)
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KONCEPTBESKRIVELSE
Mange virksomheder har ikke ressourcerne eller viljen til selvstændigt at gen-
nemføre samarbejdsaktiviteter, der kan øge deres konkurrencekraft og derved 
skabe produktionsarbejdspladser. Der skal ske tiltag til at få virksomhederne 
til at indgå i nye samarbejdsstrukturer. En organisationsneutral samarbejds-
platform vil positivt medvirke til at nedbryde barrierer og skabe en ny ’comfort 
zone’ med åbenhed og fortrolighed. 

Formålet med konceptet er at skabe et optimalt grundlag for videndeling til 
gavn for alle deltagende parter ved at etablere en samarbejdsplatform med 
neutral formel ledelse. Ved at skabe et neutralt rum kan der videndeles på 
lige fod – både mellem videninstitutioner og virksomheder samt virksomheder 
imellem. Der opstilles et fælles mål for videndeling sammen med et fælles 
regelsæt omkring hemmeligholdelseserklæringer (NDA) og intellektuelle ret-
tigheder (IPR). 

Produktionsvirksomhederne får en mulighed for at få optimal udnyttelse af 
viden og knowhow ved i et sikkert og trygt rum at kunne diskutere problem-
stillinger med videnpersoner. Videninstitutionerne får en unik mulighed for at få 
deres viden bragt i spil i konkrete problemstillinger i den kommercielle verden 
samt mulighed for at tilegne sig vigtig empiri til ny forskning. 

Ved at tilegne sig ny viden øger produktionsvirksomhederne deres evne til 
at tiltrække og udvikle kompetent arbejdskraft, ligesom de også vil få mulig-
hed for at opnå bedre kvalitet og øget produktivitet. Dette resulterer til sidst 
i forbedret lønsomhed, kapabilitet og øget konkurrencekraft for den enkelte 
virksomhed.

MÅLGRUPPE
Konceptet er primært målrettet små og mellemstore virksomheder, som sam-
arbejder med både videninstitutioner og hinanden med henblik på at sikre 
fortsat lønsomhed gennem teknologiudvikling. Videninstitutionerne er vigtige 
spillere i arbejdet med at få ny viden bragt i spil i det organisationsneutrale 
miljø. 

YDELSER OG FACILITETER
Faciliteterne kan være et fysisk eller virtuelt miljø, der stilles til rådighed. Det 
vigtigste er, at ingen af deltagerne har en ’hjemmebanefordel’, og at alle parter 
kan føle sig trygge og ligeværdige. Facilitatoren skal være neutral i forhold til 
deltagerne og udelukkende fungere som mødeleder og garant for ligeværdig-
hed i gruppen og fremdrift i processen. Facilitatoren skal desuden agere som 
’tolk’ og fremme forståelsen mellem deltagerne.

Udsagn fra en virksomhed og et universi-
tet på basis af kvalitative interviews: 

”Den væsentligste forudsætning for at 
kunne tale frit er, at jeg har tillid til de øv-
rige deltagere”
-Michael	Christensen,	workshop	manager

Production	Engineering	&	CAD/CAM
DANISH	AEROTECH

“Jeg oplever, at der er total åbenhed om-
kring DAMRC. Der er en beskyttende ’at-
mosfære’ omkring de enkelte projekter, 
og sådan mener jeg, det skal være – det-
te er den væsentligste faktor for, at jeg 
kan tale frit. Når de involverede partnere 
sidder over for hinanden, nedbrydes bar-
riererne, og alle emner kan frit drøftes”

-Jens Vinge Nygaard, sektionsleder, lektor
Aarhus Universitet

Institut for Ingeniørvidenskab
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ANBEFALINGER TIL IMPLEMENTERING
For at kunne skabe et organisationsneutralt miljø er adgangen til relevante og 
inspirerende omgivelser en forudsætning. Rammerne skal kunne tiltrække den 
rigtige	viden	og	de	rigtige	kompetencer	(uanset	hvor	i	verden	den	findes),	og	
som en integreret del af rammerne skal der være et sæt fælles retningslinjer. 

Den næste forudsætning for succes er en stærk facilitering af samarbejdet 
– såvel fagligt som procesmæssigt (fx evnen til at holde sig neutral). Imple-
menteringen vil være projektafhængig, og platformen etableres ved projektets 
start og opløses ved dets afslutning, hvor man samtidig overvejer potentielle 
nye samarbejdsmuligheder. 

FASER	FOR	EN	PLATFORM	I	ET	PROJEKT:	

1. Etablering af Organisationsneutral Platform (forum)
2. Udarbejdelse af fælles retningslinjer for gruppen
3.	Facilitering	af	samarbejde	frem	mod	specifikke	og	fælles	mål
4. Evaluering samt overvejelse af nye samarbejdsmuligheder

●

●

● ●

● ●
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CASE
De to øverste deltagere var de partnere, der bragte viden ind 
i	projektet	–	de	fire	nederste	modtagere	af	viden,	og	DAM-
RC stod for den organisationsneutrale platform og neutral 
ledelse. Dette billede viser et eksempel på en Organisations-
neutral Platform, hvor videninstitutioner og konkurrerende 
virksomheder på samme tid og i samme rum deltog i et vi-
dendelingsprojekt. 

Målet var det samme for alle – at optimere produktionen til 
gavn for konkurrencedygtigheden. Hos en af virksomhederne 
opnåede man en besparelse på 33,9 %, en besparelse, som 
blev opnået på 3 dage, og som virksomheden kan tage med 
sig fremadrettet. Ud over den konkrete besparelse opnåede 
virksomheden også ny viden, som vil blive anvendt til at opnå 
besparelser på andre emner i produktionen.

INSPIRATION
AMRC i England er et eksempel på et organisationsneutralt 
miljø, hvor universitet og produktionsvirksomheder arbejder 

kollaborativt for at opnå et fælles mål. Dette organisations-
neutrale miljø beskæftiger i dag 300 mennesker og har været 
medvirkende til at skabe ca. 1.500 arbejdspladser i den om-
kringliggende industri. 

Efter forbillede fra AMRC har DAMRC nedsat en ”Teknisk ko-
mité”, som udstikker retningslinjer for, hvordan arbejdet med 
forskning og udvikling håndteres. I den tekniske komité er 
der deltagere fra universiteter og virksomheder, professorer, 
ingeniører og produktionsfolk. I det øjeblik disse træder ind til 
møder i den tekniske komité under DAMRC, prioriteres det 
højt, at alle er lige og har lige stemmer til at ytre sig og påvirke 
processen for derved at skabe en neutral platform. 

Interviews med repræsentanter fra både forskning og er-
hvervsliv har vist, at den tillid, der er opbygget, er central – at 
den beskyttende atmosfære, man har opbygget i DAMRC, 
sammen med en total åbenhed, er med til at skabe en Orga-
nisationsneutral Platform. 
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EFFEKTKÆDE

INPUT AKTIVITETER OUTPUT KORT SIGT LANG SIGT

●
Hvordan	opnår	vi	den	ønskede	effekt?

●
Hvilken	effekt	ønsker	vi	at	opnå?

Effektindikatorer

Forbedrede vilkår for 
udvikling og vækst 
af produktionsvirk-

somheder

Styrkede forudsæt-
ninger for vækstlaget 

i industrien

Øget	konkurrencekraft	
og internationalisering 

af industrien

Realisering  
af mål

Videndeling på tværs  
af organisatoriske skel 

Optimal udnyttelse af 
viden og knowhow

Øget evne til at tiltræk-
ke og udvikle kompe-

tent arbejdskraft 

Forbedret kvalitet og 
øget produktivitet 

Innovation i dansk 
produktion

 sikres

Indsigt og  
videndeling

Gennemførelse af 
fælles udviklings- og 

forskningsforløb

Midler til drift af 
netværksfunktion 
–>	fælles	mål	for	

teknologiudvikling og 
videndeling

Skabelse af trygge  
samarbejdsrammer

Specifikation	af	 
fælles projekt

Udarbejdelse af fælles vision 
fx	i	form	af	Technology	Road	

Map
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21 Technology Transfer
Den seneste videnskab og nyeste teknologi bør flyde kontinuerligt mellem virksomheder, universiteter 
og videncentre (GTS’er og andre). Technology Transfer sikrer, at det sker – og at interessenterne i 
samspil formår at udvikle nye produkter, nye ydelser og processer. Ved at opbygge en mere struktu-
reret tilgang og inddrage industriens behov (pull-effekt) til inspiration vil flere teknologier hurtigere og 
mere succesfuldt kunne bringes i anvendelse til gavn for industriens globale konkurrenceevne. 

KONCEPTBESKRIVELSE
I et stadigt mere intensivt, globalt konkurrencemiljø har dan-
ske industrivirksomheder mere end nogensinde før behov for 
at få adgang til ny viden og ny teknologi så hurtigt som muligt. 
Desværre	 når	 fire	 ud	 af	 fem	 nyudviklede	 teknologier	 aldrig	
frem til det kommercielle marked – eller de danske industri-
virksomheder. Der er derfor behov for at sikre, at ny viden og 
teknologi	identificeres	og	skubbes	ud	til	danske	produktions-
virksomheder. Herigennem opnår virksomheden en styrket 
global konkurrencekraft. 

I dag har mange videninstitutioner og større virksomheder 
dedikeret	personale	til	at	identificere	og	screene	nye	tilgæn-
gelige teknologier, som potentielt kan anvendes på nye mar-
keder eller anvendelsesområder. For mindre og mellemstore 
virksomheder er Technology Transfer ikke på samme måde 
sat i system. Technology Transfer er for disse virksomheder 
direkte behovstyret og sker ad hoc. Herved opstår implicit et 
tab af viden, når forskning ikke altid har en direkte modtager, 
ligesom en teknologi ikke altid er til stede eller tilgængelig, 
når den efterspørges. Det er essentielt for processen, at der 
er/opstår	et	match	mellem	udbud	(=	technology	push)	og	ef-
terspørgsel (= market pull) for succesfuldt at bringe viden til 

gavn i virksomheder og dermed skabe øget lønsomhed og 
konkurrencekraft. 

En succesfuld Technology Transfer vil også gavne videninsti-
tutioner (universiteter og GTS’er), som ønsker at bringe deres 
viden i spil i den kommercielle verden – bl.a. for at få anerken-
delse for den forskningsmæssige side af teknologien for såvel 
universitetet som den enkelte forsker. Derved øges institu-
tionens renommé og tiltrækningskraft for såvel professorer 
som studerende, og universitetets ry og muligheder for at få 
finansieret	nye	forskning	styrkes.	Endelig	skal	den	samfunds-
mæssige vækst og dermed udbyttet ikke negligeres. Når en 
succesfuld Technology Transfer gennemføres, vil den øgede 
lønsomhed og konkurrencekraft øge beskæftigelsen i form af 
flere	og	nye	arbejdspladser	–	og	dermed	mulighederne	for	at	
øge velfærden.

Målet med Technology Transfer er i højere grad og mere ef-
fektivt at bygge bro over den afgrund, der er mellem anvendt 
forskning og teknologidemonstration – også kaldet Valley of 
Death – for at opgradere danske produktionsvirksomheders 
viden og gøre dem mere konkurrencedygtige. Technology 
Transfer er en model, som sikrer danske produktionsvirksom-

To beAs is
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heder adgang til ny viden og teknologi med højere hastig-
hed og præcision, end tilfældet er i dag. Det øgede tempo 
–	og	det	 faktum,	at	der	 i	dag	 ikke	findes	en	sådan	model	 i	
en dansk kontekst – gør samlet set Technology Transfer til et 
nyt og banebrydende koncept, som styrker konkurrencekraf-
ten i dansk industri. Erfaringer fra blandt andet England viser, 
at der kan skabes mange arbejdspladser, når der arbejdes 
struktureret med screening og evaluering af nye teknologier i 
forhold til industriens generiske behov med henblik på senere 
implementering i industrien.

MÅLGRUPPE
Technology Transfer henvender sig til produktionsvirksomhe-
der, som har et erkendt eller latent behov for udvikling via ind-
førelse af ny teknologi. Konceptet er primært målrettet små 
og mellemstore virksomheder, som ikke har ressourcerne el-
ler evnerne til selv at gennemføre en struktureret Technology 
Transfer-proces. 

YDELSER 
Den væsentligste del af implementeringen af en konsekvent 
og struktureret Technology Transfer består i at afsætte de 
nødvendige kompetencer og ressourcer samt sikre et ind-
gående kendskab til markedet og dets behov. Dette kan ske 
gennem ansættelse af ressourcer i de enkelte virksomheder 
eller med fordel ved samarbejde med specialiserede klynger, 
GTS’er eller tilsvarende videninstitutioner, der stiller overblik 
over ny viden og teknologier til rådighed for de respektive 
virksomheder.

En struktureret metode til Technology Transfer kan højne 
dansk	produktionsindustris	tekniske	formåen	ved	at:

 ·  Gøre anvendt forskning klar til implementering i industrien
 ·  Hente ny teknologi fra udlandet til Danmark
 ·  Være medvirkende til, at teknologi fra andre applikati-

onsområder gøres anvendelig

Den kritiske succesfaktor er, at danske virksomheders tekni-
ske formåen og viden holdes på et højt niveau for derved at 
sikre konkurrenceevne og fastholde arbejdspladser.

En Technology Transfer-proces består i at screene nye og 
allerede anvendte teknologier. De fundne teknologier evalue-
res,	specificeres	og	kategoriseres.	Gennem	screening	af	virk-
somhedernes behov kan de evaluerede teknologier matches 
og stilles til rådighed for de rette virksomheder. Ved match 
vil dette danne basis for en senere Teknologiimplementering 
som behandlet i konceptet Teknologiimplementering.

Kendskabet til de fundne teknologier skal aktivt udbredes til 
de rette virksomheder – fx ved gå-hjem-møder, nyhedsbreve, 
konferencer og ERFA-grupper.

ANBEFALINGER TIL IMPLEMENTERING
For at kunne implementere en struktureret proces for Tech- 
nology Transfer er det en forudsætning, at der allokeres res-
sourcer med de rette faglige forudsætninger i det rette miljø. 
Dette er fx gjort hos DAMRC, hvor der er ansat en ingeniør 
med relevant baggrund til at screene og evaluere de teknolo-
gier, der kan bringes i spil over for relevante industrivirksom-
heder. Videnspredningen foregår enten direkte til medlem-
merne	i	form	af	rapporter	og/eller	gå-hjem-møder.	Ligeledes	
iværksættes seminarer og kurser, hvor alle relevante og in-
teresserede produktionsvirksomheder kan deltage – enten 
gratis eller mod betaling. 

For at skabe kendskab til researchinstitutter som fx DAMRC 
skal der foretages en vis promovering – dette kan ske via se-
minarer og dannelse af ERFA-grupper, der typisk har samme 
interesse. Det kræver, at produktionsvirksomheder – specielt 
SMV’er	erkender	et	behov	for	tilførsel	af	ny	viden	og/eller	ny	
teknologi og søger viden og hjælp hos relevante partnere 
som GTS og videninstitutioner. 
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Technology Transfer er betingelsen for at kunne gennemføre en senere Tekno-
logiimplementering. Danske produktionsvirksomheders incitament for at gen-
nemføre Teknologiimplementering er øget lønsomhed og konkurrenceevne, 
ofte gennem formaliseret samarbejde eller innovationsprojekter.

PROJEKTFORLØB	–	CA.	1	ÅR:

	 ·	 	Screening	af	generiske	industrielle	behov	på	forud	defineret	teknologisk	
felt – én gang årligt og resulterende i et fælles Technology Roadmap, 
hvor	formen	kan	være:	Seminar	(Gå-hjem-møde)/Workshop/Dokumen-
tation	eller	Verifikation

 ·  Systematisk teknologiscreening – løbende – ca. 30-40 timer pr. måned
	 ·	 	Evaluering	og	udvælgelse	af	særlig	interessante	teknologier/temaer/tek-

nikker, som beskrives i kortfattede white papers
	 ·	 	På	baggrund	af	 industrielle	 tilbagemeldinger	på	white	papers/tekniske	

rapporter arrangeres 3-5 seminarer vedr. de mest interessante teknolo-
gier/temaer/teknikker

”At researchinstitutter som fx DAMRC 
udfører struktureret Technology Transfer 
og derved bringer ny viden og teknologi 
til Danmark og ud til de danske produk-
tionsvirksomheder er et vigtigt led i at 
sikre den danske konkurrenceevne. Vi fra 
Fremstillingsindustrien støtter DAMRC i 
udbredelsen af de nye teknologier, som 
bl.a. er til gavn for vores medlemmer og 
hele den danske fremstillingsindustri” 

-Mark Fisker, konsulent
Fremstillingsindustrien 

●
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CASE
Ny teknologi er screenet og evalueret via DAMRC’s Technology Transfer-pro-
ces. DAMRC har afholdt to gå-hjem-møder med deltagelse af 21 produkti-
onsvirksomheder. Konklusionen er tydelig – de deltagende industrivirksomhe-
der fandt teknologien relevant, og alle har givet foreløbigt tilsagn om at støtte 
et videre forløb.

EFFEKTKÆDE

INPUT AKTIVITETER OUTPUT KORT SIGT LANG SIGT

●
Hvordan	opnår	vi	den	ønskede	effekt?

●
Hvilken	effekt	ønsker	vi	at	opnå?

Effektindikatorer

Forbedrede vilkår for 
udvikling og vækst 
af produktionsvirk-

somheder

Styrkede forudsæt-
ninger for vækst - 
laget i industrien

Øget	konkurrencekraft	
og internationalisering 

af industrien

Gennemførsel af  
Technology	Transfer

White paper  
(teknisk rapport)

Øget evne til at tiltrække 
og udvikle kompetent 

arbejdskraft

Forbedret kvalitet og  
øget produktivitet

Innovation i dansk 
produktion sikres

Indsigt og  
videndeling

Ressourcer	til	
screening	af	teknologi	

Ressourcer	til	
screening	af	industriens	

generiske behov

Desktop	research

Evaluering af  
relevant teknologi 

Kortlægning og registrering 
af industriens behov

Evaluering af ny viden + teknologi 
->	skabelse	af	et	fælles	billede	
(Technology	Roadmap)	for	en	

konsolideret industri

Figur: Technology Transfer Seminar

Tidspunktet og længden af arrangementet var passende?

Er du interesseret i at blive kontaktet om arrangementer?

Kender du andre for hvem teknologien kunne være relevant?

Jeg er interesseret i at lære mere om teknologien?

Dagens præstation var relevant for mig og min virksomhed?
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KONCEPTBESKRIVELSE
Baggrunden for konceptet er de udfordringer, der ligger i og 
omkring implementering af teknologi, der er så ny, at den ikke 
er	 kommercielt	 beskrevet	 eller	 kendt/anvendt	 i	 den	pågæl-
dende industri eller det pågældende land. Det tager tid at 
blive fortrolig med en radikalt ny teknologi. Virksomheden har 
derfor	 behov	 for	 effektivt	 at	 minimere	 tilvænningsperioden,	
når en ny teknologi bringes ind over dørtærsklen. 

Tilvænningsperioden optimeres i konceptet gennem en ræk-
ke	læringsforløb,	som	har	ét	altoverskyggende	mål:	at	imøde-
komme virksomhedens behov for at omsætte investering i ny 
teknologi til ’added value’ og dermed øget konkurrencekraft. 

Når	ny	teknologi	implementeres,	påvirkes	flere	områder	sam-
tidig, og det kræver målrettede tiltag, når forandringsparat-
heden udfordres. Der skal indføres nye opgaver, metoder, 

værktøjer og processer, der påvirker de vante strukturer, og 
dagligdagen ændres for medarbejderne. Konceptets logik 
bygger på Leavitts (1962) banebrydende organisationsforsk-
ning fra 60’erne, som den dag i dag bruges til at forklare, 
hvordan teknologi indgår i et sammenhængende system 
med medarbejdere, opgaver og strukturer i organisationer, 
og at disse er gensidigt afhængige.

Når ny teknologi introduceres, betyder det ifølge Leavitt, at 
arbejdsopgaver ændres, menneskers uddannelse og indstil-
ling skal tilpasses, og strukturer skal ændres i forhold til den 
nye teknologi. Såfremt der ikke er taget hånd om alle områ-
der, er der stor risiko for, at implementeringen fejler. Dette er 
en af den teknologiske innovations store udfordringer.

Formålet er at skabe en forståelse for, hvad der skal til for 
at sikre succes ved implementering af ny teknologi i én virk-
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22 Teknologiimplementering
Teknologiimplementering sker med størst succes, når teknologien matcher virksomhedens evner og 
behov. Det kræver indsigt og specifikke tiltag at kunne implementere ny relevant viden og teknologi 
i produktionsindustrien. Virksomheder vil ofte være på forskellige stadier af parathed i forhold til at 
kunne implementere ny teknologi. Succesfaktorer for konceptet er at sikre forandringsparathed fra 
alle parter og den nødvendige læring i organisationen. Det skabes gennem målrettet indsats på efter-
uddannelse og samarbejde i læringsprocessen. Herved etableres en struktureret proces, der skaber 
et succesfuldt bindeled mellem teknologiudbyderen og virksomheder i et Teknologiimplementerings-
forløb. Ved at samarbejde i strukturerede forløb kan der implementeres endnu flere nye teknologier i 
den danske produktionsindustri til gavn for konkurrenceevnen. 
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somhed	eller	 i	 flere	 virksomheder	samtidigt.	Konceptet	 ses	
formelt som et værktøj til at forbinde teknologiudbyder og 
virksomhed i et læringsforløb. Læringsforløbet repræsenterer 
i sig selv en nyhedsværdi og er samtidig en ny og proaktiv til-
gang til at imødekomme de udfordringer, som for virksomhe-
den er forbundet med at implementere ny teknologi. Tekno-
logiimplementering tilfører således en ny, proaktiv tilgang. En 
tilgang, hvor virksomheden bringer sig på forkant i bestræ-
belserne på hurtigst muligt at få udbytte af den nyindkøbte 
teknologi eller nytillærte viden. 

MÅLGRUPPE
Målgruppen er industrivirksomheder, der har behov for at im-
plementere ny teknologi for at fastholde eller øge konkurren-
cekraften. Med indsigt i virksomhedens evner og behov skal 
der	gennemføres	specifikke	tiltag	for	at	kunne	implementere	
den nye teknologi og derved sikre en succesfuld implemen-
tering. En væsentlig forudsætning er, at virksomheden selv 
ønsker	en	effektiv	 implementering	og	 forankring	af	den	nye	
teknologi. Derudover indgår følgende interessenter med sær-
lige	roller:

 ·  Teknologiudbyderen som ønsker at udbrede anvendel-
sen af den nye teknologi

 ·  Bindeleddet som sørger for det rette match mellem virk-
somhed og teknologi

 ·  Arbejdsmarkedsuddannelser og erhvervsskoler som 
indgår ved at uddanne virksomhedens medarbejdere

 ·  Universiteter og erhvervsskoler som kan medvirke i 
samarbejdet med erhvervslivet for at implementere ny 
viden og teknologi

YDELSER
Ydelserne	i	konceptet	skal	tage	hånd	om	alle	facetter	i	imple-
menteringsfasen	af	en	ny	teknologi:

	 ·	 	Identificering	 af	 specifikke	 virksomheder	 inklusive	 af-
dækning af forandringsparathed 

 ·  Skabelse af match mellem konkrete virksomheders ev-
ner og behov og den udvalgte teknologi 

	 ·	 	Definering	 og	 specificering	 af	 Teknologiimplemente-
ringsforløb/-projekter	i	samarbejde	med	videninstitutio-
ner og industrien

 ·  Gennemførelse af Teknologiimplementeringsforløb
 ·  Evaluering af Teknologiimplementeringsforløb 
 ·  Forankring af Teknologiimplementeringsforløb

Opgaver Strukturer

Mennesker

Teknologi
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ANBEFALINGER TIL IMPLEMENTERING
Implementering af konceptet (og dermed ny teknologi) kræ-
ver en struktureret indsats, der vil være stærkt projektorien-
teret og afhængig af efterspørgslen på de respektive tekno-
logiområder. Det væsentligste forhold vil være investeringer 
i den nye teknologi. Her kan omkostninger til uddannelse, 
proces og systemopbygning synes ubetydelige, men de er 
ikke desto mindre væsentlige faktorer for en succesfuld Tek-
nologiimplementering. 

En mangelfuld implementering kan let medføre store, unød-
vendige omkostninger. Konceptet skal realiseres ved at gen-
nemføre	 specifikke	 tiltag,	 som	understøtter	Teknologiimple-
mentering. Succesfuld Teknologiimplementering sikres ved 
at skabe de rammer, der sikrer paratheden til at indføre nye 
opgaver, metoder, værktøjer og processer, der påvirker de 
vante strukturer og ændrer dagligdagen for medarbejderne.

Ressourcemæssigt kan eksisterende løsninger udnyttes på 
en ny og mere optimal måde. Her tænkes på videninstitu-
tioner, AMU-centre, o.l., der skal bringes i samarbejde om 
Teknologiimplementeringen.

Et eksempel på Teknologiimplementering kan hentes fra 
DAMRC, der skaber mulighederne for Teknologi-implemen-
teringsforløb	via	følgende:

 1  Tilstedeværelse af de rette kompetencer til at køre et 
Teknologiimplementeringsforløb – såvel tekniske som 
facilitering/projektledelse

 2 Adgang til fysiske faciliteter til afprøvning
 3  Adgang til netværk til at hente ekspertviden ind, hvor 

denne ikke er til stede
	 4	 Tilstedeværelse	af	rette	kompetencer	til	at	søge	og	fin- 
	 	 de	finansiering
 
Her	vises,	hvorledes	screening	af	flere	teknologier	(se	koncep-
tet Technology Transfer) og screening af relevante virksomhe-
der leder frem til implementering af teknologierne i de enkelte 
udvalgte virksomheder. Det er ofte nødvendigt at screene op 
til	ca.	30	virksomheder	for	at	finde	frem	til	de	virksomheder,	
som både har behovet, viljen, tiden og den nødvendige mo-
denhed til at implementere den udvalgte teknologi.

 

Screening af 3 teknologier - henvisning til konceptet
“Technology Transfer”

Virksomhedsscreening ved hjælp af virksomhedsbesøg
- minimum 30 besøg

3 virksomheder 3 virksomheder 3 virksomheder

Implementering:
1.1.
1.2.
1.3.

Teknologisk 
kortlægning af

virksomhedernes
behov

Implementering:
2.1.
2.2.
2.3.

Implementering:
3.1.
3.2.
3.3.

Teknologi 2 Teknologi 3Teknologi 1

●●
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CASE
Med andelsbevægelsens opståen sidst i 1800-tallet blev kimen lagt til en fan-
tastisk udvikling, ikke blot for landbrugs- og fødevaresektoren, men for hele 
den danske samfundsøkonomi. 

Gennem andelsselskaberne kunne landbruget gå sammen om at løfte større 
opgaver og har i dag skabt et fuldt udbygget netværk, hvor forskning og ud-
vikling er målrettet andelshavernes behov, og implementeringen af ny viden og 
teknologi sker med overbevisende kraft og i stadig hurtigere takt. 

Gennem landboorganisationerne er Teknologiimplementeringen sat i system. 
De stiller viden til rådighed, og konsulenter rykker ud til medlemmerne på 
ad hoc-basis og rådgiver og medvirker omkring ny viden og teknologier, der 
skal implementeres. Ikke mindst er landbrugets barrierer mod forandringer for 
længst nedbrudt, og implementeringen overbevisende.

”Vi ville gerne i gang med procesinnova-
tion, og her var en mulighed, hvor vi ikke 
skulle dele resultatet med vores kon-
kurrenter. Der var alt at vinde og intet at 
tabe”

-Lars Ravn Nielsen, direktør
Vagn Pedersen Maskinfabrik  

(i forbindelse med 
en Teknologiimplementering)

EFFEKTKÆDE

INPUT AKTIVITETER OUTPUT KORT SIGT LANG SIGT

●
Hvordan	opnår	vi	den	ønskede	effekt?

●
Hvilken	effekt	ønsker	vi	at	opnå?

Effektindikatorer

Forbedrede vilkår for 
udvikling og vækst af 
produktionsvirksom-

heder

Styrkede forudsæt-
ninger for vækst - 
laget i industrien

Øget	konkurrencekraft	
og internationalisering 

af industrien

Tilsagn om deltagelse 
fra videninstitutioner og 

industrien 

Implementere ny  
teknologi og nye  

metoder i industrien

Skabe faglig indsigt i 
industrien omkring ny 

teknologi 

Øget evne til at tiltrække 
og udvikle kompetent 

arbejdskraft

Forbedret kvalitet og  
øget produktivitet

Innovation i dansk 
produktion sikres

Indsigt og  
videndeling

Basisfinansiering	
til	identifikation	

af tekniske 
innovationsprojekter  

Projektmidler til 
virksomheders 

teknologiprojekter 

Basisfinansiering	til	
screening	af	specifikke	

aftagere i industrien 

Planlægning af implemente-
ringsforløb i industrien 

Matche	teknologier	med	
konkrete virksomheders evner 

og behov

Definere	og	specificere	
projekter i samarbejde 

med videninstitutioner og 
industrien

Afdække forandringsparathed 
og forberede industrien til at 

modtage ny viden 
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2. BEHOV FOR EN AFBALANCERET TILGANG
Industriel inkubation er ikke kun for opstartsvirksomheder. Konceptkataloget 
rummer tilbud og ydelser til virksomheder på tværs af den traditionelle S-kur-
ve. Der er således sammenhængende tilbud til både opstartsvirksomheder, 
virksomheder i vækst og modne virksomheder, der står foran nye udfordringer 

1. INDUSTRIELLE INKUBATIONSMILJØER  
 SOM EN TVÆRGÅENDE INDSATS I REGION  
 MIDTJYLLAND
Der skal være en kobling mellem industriområdet og regionens viden- og 
erhvervsmæssige styrkepositioner. Herved øges mulighederne for markante 
synergieffekter	mellem	de	faglige	indsatser	og	de	industrielle	miljøer.	Partner-
ne bag projektet foreslår helt konkret, at man i fremtidige satsninger kobler 
industriområdet til regionens viden- og erhvervsmæssige styrkepositioner og 
giver de højt specialiserede industrielle inkubationsmiljøer en plads i fremtidige 
iværksætterinitiativer. Billedligt talt anbefales det at gøre industrielle inkubati-
onsmiljøer til en særlig midtjysk kompetence, der udgør den dybereliggende 
og ikke-synlige del af et isbjerg med de regionale indsatsområder på toppen. 

VELFÆRDSINNOVATION
ENERGI & MILJØ

FØDEVARER

Uddannelse og kompetenceudvikling
     Iværksætteri
        Innovation

         Internationalisering
          Sparring og rådgivning

            Adgang til kapital
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eller vækstspring. Det er altså ikke kun højteknologiske spin-out-projekter fra 
universiteterne, kataloget adresserer, men i lige så høj grad de lokale helte 
med vækstpotentiale.
Den	afbalancerede	tilgang	tilgodeser	det	faktum,	at	vækstvirksomheder	fin-
des på tværs af alder, størrelse og sektor, og følger således både danske og 
internationale anbefalinger om at fokusere både på iværksættere og SMV’er 
–	på	tværs	af	brancher	og	geografi.	

3. MØD VIRKSOMHEDERNE JUST-IN-TIME
Flere rapporter fra både Danmark og udlandet har slået fast, at eksisterende 
virksomheder ’trigges’ til vækst via både interne (fx ejerskifte) og eksterne (fx 
adgang	til	offentlig	rådgivning)	triggere.	Fremtidens	industrielle	inkubationsmil-
jøer skal rumme koncepter og tilbud, der møder virksomhederne løbende og 
enten	i	rådgivnings-	eller	netværkskonstruktioner	identificerer	et	specifikt	trig-
gerpoint og dermed et mulighedsrum for vækstskabelse, der kræver intensiv 
assistance i en afgrænset periode frem mod et vækstspring. Assistancen kan 
være videnmæssig, teknologisk, netværksorienteret, kapitalfokuseret eller no-
get	helt	 femte	–	det	væsentlige	er,	at	vækstrummet	 identificeres,	og	at	der	
sættes ind. Da en sådan just-in-time-indsats kræver mobilisering af betydelige 
ressourcer i korte, men dybdegående forløb, anbefales det desuden, at virk-
somhederne	selv	er	med	til	at	finansiere	dele	af	forløbet. 

4. FREMTIDIGE TILBUD SKAL VÆRE TILGÆNGE- 
 LIGE PÅ TVÆRS AF GEOGRAFISKE SKEL
Fremtidige initiativer inden for industriel inkubation bør designes, så alle virk-
somheder	på	tværs	af	geografi	har	samme	adgang	til	ydelser	og	sparring.	Der	
skal i overført betydning være de samme varer på hylderne, hvad enten man 
kommer	fra	Ringkøbing	eller	Viby.	Vækstvirksomhederne	findes	på	tværs	af	
geografi	–	også	i	Region	Midtjylland	–	og	der	bør	være	et	bredt	sammenhæn-
gende tilbudskatalog.

5 · Anbefalinger

●

●

Triggerpunkt

●

Vendepunkt

Transitionsfase

Tid

Oversat efter Brown & Mawson, 2013

Vækst
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5. UDNYT SYNERGIERNE I ERHVERVSFREMME- 
  OG INNOVATIONSSYSTEMET
Indsatserne inden for fremtidens industri skal have stærke synergier med det 
regionale og nationale økosystem af erhvervsfremme- og innovationsaktører. 
Der skal bygges videre på eksisterende styrkepositioner i det regionale økosy-
stem og suppleres med nye tilbud og tiltag, som kan være med til at udbygge 
og ændre økosystemet. Fremtidige programmer bør sikre, at indsatsen er 
sammenhængende på tværs af det regionale økosystem.

6. INTERNATIONALISERING AF INDSATSEN
Internationalisering er en indikator for højere produktivitet og en væsentlig po-
sitiv driver for vækst. Anbefalingen er derfor, at den samlede indsats internati-
onaliseres, og at der tænkes internationaliseringsstrategier ind i de fremtidige 
services. 

7. FRA INDIVIDUEL TIL KOLLEKTIV SPARRING OG 
  RÅDGIVNING
Sparring og rådgivning skal supplere 1-1-sessioner med gruppesessioner, 
workshops og netværk. Erfaringer fra succesfulde svenske inkubationsmiljøer 
(IDEON) og nordiske samarbejdsprojekter (KASK, 2014) viser positive resul-
tater.

8. NEDSÆT ET REGIONALT PRODUKTIONSPANEL
Ligesom regeringen har nedsat et nationalt produktionspanel, må Region 
Midtjylland overveje at nedsætte et regionalt produktionspanel, som skal være 
med til at fastholde og udbygge regionens styrkeposition indenfor produktion. 
Panelet bør komme med anbefalinger til fremtidige initiativer og agere stra-
tegisk sparringspartner for bl.a. Vækstforum og Region Midtjylland. Panelet 
sammensættes af eksperter på tværs af industri, videninstitutioner og faglige 
organisationer. Panelet bør igangsættes i 2015.

Koncepterne indeholder forslag til en række forskellige sekretariater og en 
række ressourcepersoner, som for eksempel mæglere, agenter, coaches, 
netværksfacilitatorer, business mentorer mv. Afhængigt af, hvordan og i hvilket 
omfang koncepterne realiseres, skal organiseringen af disse funktioner ske 
på	en	hensigtsmæssig	og	effektiv	måde.	Der	er	også	her	oplagte	synergier	
og muligheder for at tænke på tværs af regionen – jf. anbefaling 4 Fremtidige 
tilbud	skal	være	tilgængelige	på	tværs	af	geografiske	skel.

5 · Anbefalinger
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Hver fase har været understøttet af en skabelon med relevante støttespørgs-
mål,	metoder	og	en	struktur,	som	skulle	sikre	følgende	kriterier:

 ·  Ensartethed (form, ikke indhold)
 ·  Høj kvalitet (attraktiv)
 ·  Anvendelighed for andre
 ·  ’Til at gå til’ (for alle partnere)

Den største forskel i konceptarbejdet har været, at nogle koncepter er blevet 
udviklet fortrinsvis analystisk, mens andre har været mere trial-and-error-ba-
serede i deres tilgang.

Processen har været præget af en høj grad af dialog – både internt mellem 
partnerne og med virksomheder, universiteter, erhvervsfremme- og innovati-
onsaktører. Det har blandt andet afstedkommet, at nogle koncepter er blevet 
lagt	sammen,	andre	er	blevet	splittet	op	i	flere	koncepter,	enkelte	koncepter	
er lukket ned pga. manglende relevans for målgruppen, og endelig er der i 
konceptarbejdet undervejs opstået nye koncepter, som ikke i første omgang 
var på tegnebrættet.

FLERE KONCEPTNIVEAUER
Allerede tidligt i forløbet gjorde partnerne sig det klart, at der er mange for-
skellige	opfattelser	af	koncepter	og	flere	forskellige	niveauer	fra	operationelle	
koncepter til mere strategiske koncepter. 

KONCEPTUDVIKLINGSPROCESSEN
Projektet har fulgt en systematisk metode i arbejdet med konceptudviklingen. 
Hvert koncept har således været igennem fem faser fra indledende teser til 
endeligt koncept.  

”Konceptudvikling er den proces, der ska-
ber idéer og omsætter dem til værdifulde 
løsninger. Således er konceptudvikling en 
helhedsorienteret konkretiseringsproces, 
der ikke alene skal fokusere på at udvæl-
ge, skærpe og forøge en bærende idés 
selvstændige værdi. Mindst lige så vigtigt 
er arbejdet med at få idéerne til at passe i 
en	specifik	kontekst”

-Københavns Universitet

●

Tese Forstudie Konceptudkast Afprøvning Endeligt koncept

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Strategisk niveau

Taktisk niveau

Operationelt niveau

Figur: Konceptniveauer – Kilde: Fremtidens Transportkoncepter
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PROJEKTETS PARTNERKREDS
Kort beskrivelse af partnere i projektet.

AARHUS KOMMUNE 
arbejder	med	erhvervsudvikling	på	to	områder:

ERHVERVSSERVICE
Her kan iværksættere og virksomheder få relevant rådgivning om opstart og 
vækst. Det er Væksthus Midtjylland, der varetager opgaven for Aarhus Kommune.

STRATEGISK ERHVERVSUDVIKLING
Målet med den strategiske erhvervsudvikling er at skabe økonomisk vækst og 
flere	arbejdspladser	i	Aarhus.	

Aarhus	Kommune	styrker	udviklingen	gennem	et	effektivt	samspil	mellem	virk-
somheder, organisationer, institutioner og kommunen. Det er Erhvervs- og 
Byudvikling i Aarhus Kommune, der varetager den erhvervspolitiske indsats.

DAMRC 
er et forsknings- og udviklingscenter inden for avancerede produktionsmeto-
der og materialer, der udvikler og omsætter nyeste viden til praktiske løsninger 
og industrinære uddannelser til gavn for danske industrivirksomheders globa-
le konkurrenceevne. DAMRC er sat i verden af og for industrien og bygger bro 
mellem industriens produktionsudfordringer og universiteterne forskning. I det 
fysiske miljø i Herning afprøves nye teknologier og nye metoder, ligesom der 
undervises studerende fra tekniske skoler, universiteter og industriens med-
arbejdere.

DAMRC	 er	 en	medlemsbaseret	 non-profit-organisation	med	 over	 40	med-
lemmer	fra	industrien,	videninstitutioner,	interesseorganisationer	og	offentlige	
aktører.

HEDENSTED KOMMUNE 
er kendt som en stærk erhvervskommune og er i 2011, 2012, 2013 og 2014 
kåret til Danmarks tredjebedste erhvervskommune af DI. Hedensted Kommu-
ne har et stort antal produktionsvirksomheder med en arbejdspladsandel, der 
udgør 23 %, mod 11 % på landsplan. Denne styrkeposition har kommunen 
siden 2012 arbejdet målrettet med både strategisk og politisk, hvilket har re-
sulteret i etableringen af Dansk Produktions Univers – en industriinkubator, der 
understøtter produktionsvirksomheder nationalt til vækst. Visionen for Dansk 
Produktions Univers er, at Hedensted-området i 2025 er anerkendt som føre-
nde inden for moderne produktion.

I arbejdet med etableringen af Dansk Produktions Univers er der lavet udførli-
ge foranalyser, der danner erfaringsgrundlag for en lang række af de optikker, 
som nærværende konceptkatalog tager udgangspunkt i, ligesom de mange 
realerfaringer, der allerede nu ligger i Dansk Produktions Univers i forhold til 
at arbejde med og støtte produktionsvirksomheder, har givet gode input til 
arbejdet med koncepterne.
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RANDERS KOMMUNE 
Erhvervsudviklingsindsatsen	i	Randers	Kommune	centrerer	sig	om:
 
IVÆRKSÆTTERI OG ERHVERVSFREMME
Opstart og udvikling af virksomheder er et særligt fokusområde i Randers.
Randers Kommune samarbejder derfor med Erhverv Randers og Væksthus 
Midtjylland om screening, visitation og udvikling af virksomheder. Herudover 
arbejder Randers Kommune tæt sammen med Business Park Randers om 
at styrke indsatsen for eliteiværksættere. Indsatsen er fysisk forankret hos 
Business Park Randers.
 
INDUSTRI
Randers Kommune er ansvarlig for virksomhedsnetværket Industry Smart 
Center Randers, som understøtter vækst og udvikling i fremstillingsindustrien 
i Randers.

Randers Kommune koordinerer aktiviteter og samarbejde i Industry Smart 
Randers. Formålet er at øge konkurrencekraften hos byens fremstillingsvirk-
somheder og fastholde byens styrkeposition inden for den traditionelle industri.

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD (VER) 
er en medlemsbaseret erhvervsfremmeorganisation med i alt 630 virksomhe-
der fra Viborg Kommune i medlemskartoteket. VER er til for at skabe vækst 
og fremme erhvervsmiljøet i Viborg Kommune – herunder også at skabe nye 
virksomheder og videreudvikle eksisterende og etablerede virksomheder. 

VERs primære ydelse rettet mod virksomhederne er vejledning – dvs. VER 
er bindeleddet, som hjælper virksomhederne på rette vej – fx videre til den 
rette rådgivning. Hvad angår indsats i relation til industrivirksomheder i Viborg 
Kommune iværksætter VER i samspil med Viborg Kommune og Mercantec 
(toneagivende uddannelsesinstitution) med virkning fra 1. januar 2015 Center 
For Industri. Centret er en ny platform, hvor virksomheder (etablerede som 
nystartede) i samspil med uddannelsesinstitutioner kan udvikle og klargøre 
eksisterende og nye produktidéer til egentlig produktion.
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