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Servitize.DK – Udnyt potentialet til bæredygtige services 

Agenda:
Servitize projektet, kort
Servitization og bæredygtighed
Model ”De 4 services” og cases
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Partnere



Servitization kan skabe milliarder af kroner for 
danske fremstillingsvirksomheder 

’Servitize.DK’ er et nyt projekt, som skal hjælpe mindre danske 

produktionsvirksomheder med at udnytte potentialet i at udvide deres 

forretning med produktrelaterede serviceydelser. 

Industriens Fond har bevilliget 29 mio. kr. til projektet, som er ledet af FORCE 

Technology i partnerskab med Aarhus Universitet BTECH, Copenhagen 

Business School (CBS), Teknologisk Institut og Alexandra Instituttet.

3

0

-

0

9

-

2

0

1

9

4



Servitization – værdiskabelse gennem

levering af service

Servitization handler om at konkurrere gennem værditilbud der integrerer produkter og serviceydelser

Servitization baserer sig på et fysisk 
produkt, hvor der:
- tilføjes services
- udføres funktioner
- leveres totale løsninger

Grundlæggende set ‘griber man ind’ I 
kundens processer og værdikæde

Sælge et aktiv Håndtere nedbrud

Maksimere tilgængelighed Levere outcomes
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Men hvordan hænger Servitization sammen med 
bæredygtighed?

Servitization handler om at skabe mer-værdi til kunden gennem levering af services fx: 
- Vedligeholdelses kontrakter  (Livscyklus service)
- Avanceret overvågning der kan forudsige vedligehold 
- Hjælp til services i kundens videre værdikæde  
- Helt nye forretningsmodeller (betale for out-put)

Bæredygtigheds drivere **) :
- Livstidsforlængelse
- Forøgelse af ressource effektivitet / brugsfrekvens
- ”Luk loopen” (renovering, genbrug)

**) Ellen MacArthur Foundation, 2016 

”Service baserede 

forretningsmodeller er 

anerkendt som en faktor til 

implementering af 

bæredygtighed” *)

*) Kjaer et.al , 2019



De 4 servicetyper
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Leverandørs løfte om at 

UDFØRE EN FUNKTION 

(input-orienteret)

Service relateret til 

PRODUKTER
Service relateret til 

KUNDENS PROCESSER

Product Life-Cycle Services (PLS) Process Support Services (PSS)

Servicekontrakter med 

forebyggende vedligehold.

Services, der assisterer og forbedrer 

kundernes forretningsprocesser. 

Asset Efficiency Services (AES) Process Delegation Services (PDS)

Prædiktiv (forudsigende) vedligehold, 

ofte baseret på data i realtid.

Øverste trin på ’serviceskalaen’: Kunden betaler 

kun for output (fast pris pr. enhed)

Leverandørs løfte om at 

OPNÅ EN VIS PERFORMANCE 

(output-baseret)

Kilde: Ulaga & Reinartz, 2011
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Definition: Services, 

der supporter produktet 

gennem hele dets 

livscyklus, eksempelvis 

vedligeholdelse, 

inspektion, genbrug mv. 

(centralt parameter: ex. 

oppetid)

Eksempel:

Forebyggende 

vedligehold, 

servicekontrakter

Definition: Services, der  

forbedrer produktiviteten, 

eksempelvis målstyring, 

dokumentation, 

kundetilpasning,  online 

dataopsamling mv. 

(centralt parameter: ex. 

producerede enheder) 

Eksempel: remote

monitorering af flymotor, 

brændeovne, ”predictive

maintenance”

Definition: Services, der 

assisterer kunderne til at 

forbedre deres egne 

forretningsprocesser, fx 

gennem dybere forståelse 

for processer relaterende til 

kundens kunder (centralt 

parameter: ex. lead time)

Eksempel: Rapportering 

udført for kunde. 

Uddannelse af 

medarbejdere. Interne 

audits

Definition: Services der 

udøves på vegne af ens 

kunder, (central parameter: 

kundens kundetilfredshed 

og kundens overskudsgrad) 

Eksempel: Farm 

management system, 

delebiler



Sensohive – sensorer til beton elementer…



Sensohive

”Det går rigtig godt. Vi har i dag 

elementfabrikker koblet på systemet i 

10 lande og har nu lanceret vores 

løsning til udendørsstøbninger også, 

så nu kan vi tage fat i resten af 

betonmarkedet :) – 31.10.18

Venlig hilsen / Best regards

Casper Harlev

CEO

Maturix™

Systemet monitorere cement hærdning i real-time og kan derved 

nedsætte spild af ressourcer og energiforbrug. Løsningen passer ind 

med industri standarder og anvender machine learning til at analysere 

og forudsige hændelser.

Systemet Indeholder:

• Trådløs Sensorer

• Kvalitetsrapporter

• Produktions Plan

• Analytics & Statistik

• Forbundet med Sigfox

sensohive.com



SCANEX – Full service



Hvordan kan digitale teknologier muliggøre transmissionen til Cirkulære Økonomi gennem 
implementeringen af Servitization?
(Digital Technologies and Servitization as an enabler of circular economy models)

Kilde : Federico Adrodegari, Ggianmarco Bressanelli, Marco Perona & Nicola Saccani; 2019 SSC2019
12
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Transform: 130 Individuelle virksomhedsforløb 

til realisering af servitize potentialet

Den rigtige 
forretningsmodel

Adoption af bedst 
egnede teknologi

Udvikling af 
organisationen for 

at realisere 
potentialet 

Kilde: 

Professor Tim Baines

Aston Business School 

- Screening af virksomheder og 

servicelevelmatrix)*

- Potentiale vurdering

- Udpegning af konsulent og

opstart

Skabe 

sammenhæng 
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Målgruppe: Private fremstillingsvirksomheder op til 250 ansatte, som ønsker et konkret 

virksomhedstilpasset udviklingsforløb fokuseret på at udvikle og/eller implementere 

produkt-service løsninger.

Forløb:  5 workshops individuelt tilpasset efter de konkrete behov i virksomheden, 3-4 måneder

Servitize.DK/Transform: Projekt og omfang

Virksomheder kan modtage max. 80 timer til individuel vidensrådgivning og workshop. 

Virksomhederne står selv for finansieringen af egne timer forbrugt i projektet, hvor det tilsvarende 

forventes et forbrug på min. 80 timer. 

OUT-PUT: En klar vækstplan for servicepotentialet: Læs mere, www.servitize.dk 



Mads Røge
CSR & Miljøchef
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Agenda
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• Hvem er Komproment?

• En bæredygtig forretningsmodel – Hvordan 
og hvorfor giver det mening i praksis?

• Cradle to Cradle

• Hvad har det givet os at arbejde strategisk 
med en bæredygtig profil i de sidste fem år.



Hvem er 
Komproment?
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En bæredygtig forretningsmodel

• En bæredygtig forretningsmodel – Hvordan 
arbejder vi med dette emne og hvordan får vi 
det til at give mening.
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Cradle to Cradle
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Status år 2019 
efter 5 års 
arbejde.
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Faktum – det er hårdt slid og koster penge.

Giver DNA til organisationen.

Vi gør det og vi ved nu nøjagtig hvad det er vi leverer.

Bæredygtigt arbejde i praksis virker.

Indenfor de sidste to år har vi vundet byggeriets 
Miljøpris + EU SME Award.

Markedsføringsmæssigt har vi fået gratis spalteplads 
for rundt regnet 400.000 kr.
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Spørgsmål? 


