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 HANDLINGSPLAN 

Fra 1.7 til 31.12 2014 

HALVÅRSRAPPORT 

Fra [dato] til [dato] 

ÅRSRAPPORT 

Fra [dato] til [dato] 

Formål 

Hvad skal opnås 

med aktiviteten? 

Hvad skal 

aktiviteten gøre for 

deltagerne?  

 

Dette projekt skal lære virksomheder at 

arbejde i lette, agile og datadrevne 

innovations- og udviklingsforløb. 

Hovedinspirationen kommer fra Eric Ries, et 

i dag amerikansk ikon, der både har arbejdet 

i store Fortune 500 virksomheder og levet af 

at være selvstændig entreprenør i Silicon 

Valley. Eric Ries har skabt et værktøj, der 

hedder ”the Lean Startup” – det kombinerer 

det bedste fra Lean tankegangen med de 

bedste erfaringer fra start-up verdenen. 

Resultatet er en metode der meget forsimplet 

kan geare virksomheden til at kunne sælge 

deres produkter inden de eksisterer i store 

oplag ved at bruge dataverificeret kendskab 

til brugerne og dermed kende markedet FØR 

der investeres i den endelige udvikling og 

produktion. 

 

  

Mål 

Er der evt. 

samfundsmæssige 

efter af aktiviteten? 

Opstil kvantitative 

mål. 

 

 

Samfundsmæssige mål:  

Digitaliseringen betyder nye måder at tænke 

på for os alle. For møbelvirksomhederne ved 

vi, det i dag har betydet udfordringer på 

markedet grundet international konkurrence, 

der gør priserne til en vigtig parameter i 

størrelsen på salget. De sats man tager som 

virksomhed kan altså virkelig være 

afgørende. De kan have betydning for en 

fremtidig succes, da konkurrencen er 

international og et fejlet sats kan betyde 

enormt meget økonomisk og 

ressourcemæssigt.  

Hvis de danske møbelproducenter skal trives 

– og leve gunstigt i fremtiden skal også de 

lære at være tættere på markedet, tættere på 

kunden, tættere på realtids-behovene. 

Innovations-processer og tænkning i nye 

agile, realtids-funderede modeller vil kunne 

være med til radikalt at ændre måden hvorpå 

virksomhederne opererer – det vil kunne 

spare dem for store summer der kan være 

fejlslagne. De virksomheder der lykkes med 

at implementere projektet/tænkemåden kan 

  



få ret store økonomiske gevinster via 

projektet – da konkurrencen vil være højnet 

qua den nye forståelse for markedet, dermed 

kan vi ændre på konkurrencedygtigheden og i 

bedste tilfælde væksten i virksomheden.  

Kvantitative mål:  

Min 10 virksomheder får kendskab til en helt 

ny måde at tænke produktudvikling med 

markedet på i realtid. Det vil på sigt kunne 

øge deres kendskab til kunden og korte deres 

læringsloops ned  

Aktiviteter 

Opstil hovedakti-

viteter/milepæle i 

punktform.  

 

 Heldags workshop for 10 
virksomheder i september måned 
2014. Workshoppen giver kendskab 
til metoden bag “Lean Startup” og 
giver en værktøjskasse med hjem. 
Der vil på dagen blive arbejdet med 
metoden og scenarier for hver 
virksomhed så de får et øget 
kendskab til hvordan de kan lave 
lean innovationsprocesser og tænke 
I kortere udviklings-loops mod 
markedet.  

  

Deltagere  

Nævn videninstitu-

tioner og de centrale 

private 

virksomheder, som 

forventes at deltage 

mere indgående i 

aktiviteterne  

Angiv projektleder. 

Innovation Lab, (Projektleder) 

Aarhus Arkitektskole,  

Aarhus Universitet-HIH 

Development Centre UMT 

10 testvirksomheder 

 

Interview med Dropbox i San Francisco 

omkring brug af metoden. 

  

Vidensprednings-

plan 

Beskriv planlagte 

markedsføring- og 

videnspredningsakti

viteter. Hvordan 

skal resultaterne 

udbredes til andre? 

 

 

Efter workshoppen vil resultaterne samt 
metoderne der benyttes på dagen blive delt 
centralt på Innovationsnetværkets: 

- website 
- nyhedsbrev 

Desuden vil Innovation Lab dele resultaterne 
på:  

- face book 
- LinkedIn 
- Twitter 
- I nyhedsbrevet 

  

 


