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Indledning 
Dansk erhvervsliv blev i foråret 2020 hårdt ramt 
af coronakrisen, og de mange danske små og 
mellemstore virksomheder var og er særligt 
hårdt ramt Operation Genvækst udsprang af et 
ønske hos de otte danske erhvervsakademier 
om at hjælpe SMVerne, som er hovedaftager af 
akademiernes kandidater. 
 
Formålet med Operation Genvækst var at ruste 
danske SMVer til en ”Ny Normal” efter coronak-
risen. En måde at få SMV’erne igennem krisen – 
og endda styrket ud på den anden side – er ved 
at styrke SMV’ernes kompetencer i forhold til at 
gentænke, genudvikle og genfinansiere virksom-
hedernes forretningsmodeller, hvilket blev gjort 
ved at arrangere og afholde ni både fysiske og 
online events. Der er nemlig viden til forskel. 
Bag Operation Genvækst stod et konsortium be-
stående af SmartLearning, de otte erhvervsaka-
demier samt en række særligt relevante organi-
sationer, herunder især SMVdanmark, Dansk Er-
hverv, Lederne, FHO samt ASE. SmartLearning 
udviklede, drev og ledede Operation Genvækst 
og konsortiet bidrog med viden om virksomhe-
der, markeder og udfordringer samt med inspi-
ration til indhold og talere.  

Aktiviteter og Leverancer 
Operation Genvækst har planlagt, produceret og 
afholdt ni online og hybride events - det vil sige 
et mere end oprindeligt planlagt. Alle events blev 
gennemført med stor succes og de ni events har 
haft over 1000 deltagere. Operation Genvækst 
har produceret program for samtlige events, sli-
des og videooptagelser af oplæg, syv praktiske 
mikrolæringsforløb, seks podcasts, otte pre-
event-videoer og alt er offentligt tilgængeligt på 
hjemmesiden http://www.genvækst.nu under 
Temaer og Redskaber. Disse konkrete redskaber 
og værktøjer er allerede taget i brug af virksom-
heder og akademier. Leverancer i Operation 
Genvækst var målrettet mod SMVer, da disse 
som nævnt er en væsentlig motor i dansk øko-
nomi og det derfor var særlig vigtigt at hjælpe 
dem godt igennem og videre efter coronakrisen. 

Leverancerne har dog været åbne og tilgænge-
lige for alle interesserede. Det planlægges end-
videre at offentliggøre en række artikler baseret 
på erfaringer fra Operation Genvækst. 

Effekt 
Operation Genvækst har haft en stor, umiddel-
bar effekt på en lang række af de deltagende 
virksomheder samt konsortiets medlemmer. 
Helt konkret har Operation Genvækst demon-
streret, at det er muligt at udvikle, lede og gen-
nemføre events både fysisk, online og hybridt. 
Operation Genvækst har også demonstreret, at 
man med den rette didaktik og teknologi kan 
skalere og sprede højt specialiseret viden til selv 
den mindste virksomhed. Det er den største for-
andring, som projektet har ført til hos projektets 
deltagere og målgruppe. 
 
Kvantitativt har Operation Genvækst ført til for-
andringer hos 1028 deltagere i de ni events og 
der har været hele 34 talere. Kvalitativt har Ope-
ration Genvækst ført til adskillige meget positive 
udsagn fra de deltagende virksomheder. Et par 
citater peger på, at Operation Genvækst har haft 
en positiv effekt, f.eks. udtaler en virksomheds-
ejer følgende: "Jeg synes faktisk, det har været 
nogle af de bedste webinarer at komme på. Det 
er tilpas med 2,5-3 timer. På den tid kan man 
komme en smule mere i dybden, end de sæd-
vanlige 1 times gratis webinarer" og fortsætter: 
"Jeg var super inspireret efterfølgende og er vir-
kelig glad for at få gensendt webinarerne og ma-
terialerne, fordi man skal have tid til at fordøje 
og bruge informationer." 
 
På samfundsniveau kan projektets erfaringer 
ses som et konkret eksempel på, at uddannelse 
og viden kan gøre en stor forskel for virksomhe-
der. Projektets erfaringer viser, at man med fo-
kuserede og praktisk-orienterede vidensredska-
ber kan være med til at løse konkrete udfordrin-
ger i både virksomheder og organisationer, så-
fremt man anvender den rette erhvervsrettede 
tilgang og de rette didaktiske greb. 

http://www.genv%C3%A6kst.nu/
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Forankring og Formidling 
SmartLearning sikrer at resultaterne af og erfa-
ringer fra Projekt Genvækst lever videre i størst 
mulige udstrækning. Det forankres i SmartLear-
ning og i websitet www.genvækst.nu, som indtil 
videre holdes i drift frem til udgangen af 2021. 
På dette website er projektets konkrete leveran-
cer forankret. På sitet er alle ni events med tilhø-
rende videoer, mikrolæring og podcast frit til-
gængelige for alle. 
 
SmartLearning gør ydermere mikrolæring og 
podcast, samt videoer fra events (i det omfang 
oplægsholderne giver tilladelse til det) tilgænge-
lige på den åbne kursusplatform https://plat-
form.smartlearning.dk/, med henblik på at er-
hvervsakademierne frit kan benytte materialet i 
deres efter- og videreuddannelsesaktiviteter. 
Det format Operation Genvækst har skabt for 
hybridevents og webinarer er blevet velmodta-
get både hos SMV’erne og hos erhvervsakademi-
erne og vil leve videre i fremtidige udbud af 
events. SmartLearning arbejder derfor henimod 
et øget samarbejde mellem projektpartnerne 
om fortsat at udbyde denne type events med høj 
faglighed til udvalgte målgrupper blandt SMV’er 
og SMV-ledere. 
 
Projektets meget konkrete resultater og tiltag er 
løbende blevet formidlet via hjemmeside, ny-
hedsbrev, annoncer på Youtube, annoncer på 
Facebook og annoncer på LinkedIn. Derudover 
har konsortiepartnerne offentliggjort nyheder 
om de ni events på egne websites ligesom både 
konsortiepartnere samt SmartLearning har haft 
en række møder.  
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