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Indledning

I en verden under accelererende forandring æn-

drer præmissen for at drive virksomhed sig mar-

kant. Virksomhedernes livs- og produktcyklus bli-

ver kortere, etablerede værdikæder og forret-

ningsmodeller udfordres af ny teknologi og æn-

drede efterspørgselsmønstre og nye muligheder 

for vækst opstår.  

Danske SMVer - hjørnestenen i dansk erhvervsliv - 

står overfor store udfordringer og tilsvarende nye 

muligheder i de kommende år, hvor de skal evne 

både at optimere den eksisterende forretningsmo-

del og afsøge nye vækstveje og teste nye forret-

ningsmodeller uden at miste momentum. Dette er 

en stor ledelsesmæssig udfordring for mange tra-

ditionelle SMVer, som i deres DNA er gearet til at 

fokusere på effektivitet, risikominimering og inkre-

mentel udvikling – ikke radikal innovation og ek-

sponentiel vækst.  

Udfordringen for mange SMVer er således, at de på 

den ene side som organisationer er store nok til, at 

de har oparbejdet en vis træghed og inerti, som gør 

omstilling og nytænkning vanskelig, og på den an-

den side ofte ikke har den fornødne størrelse til at 

investere i at opbygge nye kompetencer og den or-

ganisatoriske muskel, der er nødvendig for succes-

fuldt at transformere den samlede virksomhed til 

den nye virkelighed og de afledte krav til skærpet 

kunde- og markedsforståelse, nytænkning og ha-

stighed. 

Formålet med projektet har således været: 

 Omsætte den samlede erfaring med det 

’eksponentielle lederskab’ i projektgrup-

pen til praktiske anvisninger, metoder og 

ledelsesværktøjer 

 Bringe disse i anvendelse hos 3 virksomhe-

der og 

 Sætte den tilvejebragte viden og erfaring i 

ramme og struktur inkl. konkrete model-

ler, værktøjer og gør denne tilgængelig via 

en platform samt værditilbud og events 

mv. man som topledelse og bestyrelse kan 

benytte sig af. 

Partnerkredsen i projektet har bestået af følgende:  

KRING Innovation er projektets udførende partner. 

Hertil er inddraget en række konsulenter og ek-

sperter, som har understøttet virksomhedsforlø-

bene og vidensformidling.  

Aktiviteter og Leverancer 

Projektet har centreret sig omkring et 180 dages 

forløb for hver af de tre case-virksomheder, der 

har været bygget op omkring 2 parallelle og tæt 

integrerede spor, henholdsvis ’Ledelsessporet’ og 

’Innovationssporet’ med følgende hovedelemen-

ter: 

 Gennemført en dialogbaseret pre-asses-

sment af de tre case-virksomheders orga-

nisatoriske modenhed og kapabilitet i for-

hold til at arbejde systematisk med en in-

novationsdrevet vækstdagsorden før de 

180 dages forløb. 

 Afholdt en række workshops for både top-

ledelse og medarbejdere med fokus på at 

afdække nye veje til vækst i form af en ba-

lanceret vækstportefølje på tværs af den 

eksisterende forretningsmodel og nye 

vækstarenaer. 

 Udviklet og konceptualiseret en række 

konkrete modeller og værktøjer omkring 

agil porteføljestyring, at tænke og agere 

dualt og innovationsdrevet forretningsud-

vikling i tæt samarbejde med ledere og 

medarbejdere i de tre case-virksomheder. 

 Gennemført hands-on innovationsforløb i 

de tre case-virksomheder med fokus på 

både at opbygge den nødvendige indsigt 

og forståelse for, hvordan man arbejder 

systematisk med at accelerere innovati-

onsinitiativer i kontinuerlige 2 ugers 

sprints. 

 Leveret en samlet innovationsportefølje 

for hver af de tre case-virksomheder 

spændende fra spæde ideer over mar-
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kedsvaliderede hypoteser for nye løsnin-

ger og services til såkaldte ’Minimum Vi-

able Products’, der er klar til at testes på 

markedet i større skala. 

 Gennemført en dialogbaseret post-asses-

sment af de tre case-virksomheders orga-

nisatoriske modenhed og kapabilitet i for-

hold til at arbejde systematisk med en in-

novationsdrevet vækstagenda efter de 

180 dage. 

 Leveret input til en samlet plan for det vi-

dere arbejde med den innovationsdrevne 

vækstdagsorden inklusiv organisatorisk 

forankring for hver af de tre case-virksom-

heder. 

Projektet har derudover: 

 Udviklet en hjemmeside www.du-

algrowth.dk, hvor alt indhold og materiale 

er tilgængeligt 

 Produceret en række videoer med let til-

gængelig viden og budskaber 

 Udviklet en række værditilbud til virksom-

heder 

 Vi har været i medierne med fire artikler i 

landssækkende medier: Fagbladet Jern og 

Metal Industrien, Berlingske Business, det 

digitale medie Leder i dag og 

www.idag.dk. 

Effekt 

To centrale erkendelser og forandringer kan spores 

på tværs af de tre case-virksomheder og deres in-

volverede ledere, specialister og medarbejdere: 

1. At turde eksperimentere og give slip uden 

at miste kontrollen, både som individer og 

som organisation, er en kritisk kompe-

tence for at lykkes med at arbejde syste-

matisk med innovation og nye veje til 

vækst; arbejdet kræver på den side strin-

gens og disciplin omkring metoder og 

værktøjer og på den anden side mod til re-

elt at tænke nyt og turde fejle. 

2. Vigtigheden af at bygge innovationsarbej-

det op omkring en dybt forankret forstå-

else af, at det er kunderne og markedet, 

der beslutter om en ide reelt har en værdi; 

”Vi tror, at vi lytter til kunderne; men gør 

det reelt ikke”. Brugen af såkaldt pretoty-

ping, hvor ideerne på et meget tidligt sta-

die testes, valideres og videreudvikles 

sammen med kunderne, har gjort en stor 

forskel på tværs af de tre case-virksomhe-

der. ”Vi skal evne at fastholde fokus på det 

problem, vi skal løse for kunden – og ikke 

bare komme med den mest umiddelbare 

og nemme løsning på problemet”. 

Herudover har de respektive ledelsesteams klart 

flyttet sig som teams og dermed deres afsæt for at 

lede den strategiske vækstdagsorden. 

Ovenstående forandringer har udmøntet sig rela-

tivt forskelligt på tværs af de tre case-virksomheder 

– både qua deres forskellige afsæt rent moden-

hedsmæssigt og qua mindset og DNA’et i deres 

virksomhed. 

De gennemførte dialogbaserede pre- og post-as-

sessments af de tre case-virksomheders organisa-

toriske modenhed og kapabilitet i forhold til at ar-

bejde systematisk med en innovationsdrevet 

vækstagenda har identificeret forskellige områder, 

hvor de 180 dage har løftet virksomhederne både 

kvalitativt og kvantitativ: 

 at tænke i porteføljestyring og samlet pri-

oritering og allokering af ressourcer i for-

bindelse med innovationsarbejdet 

 at prioritere dialogen og involveringen af 

kunder højt; fokus på co-creation og mar-

kedsvalidering 

 at mængden af ideer i selv er afgørende, 

idet kun få af de indledningsvise ideer er 

levedygtige og bidrager til en ny værdiska-

belse 

 at kultur og ledelse ofte er en af de største 

barrierer for at sætte tempo på innovati-

onsarbejdet; at lykkedes med dual vækst-

www.dualgrowth.dk
www.dualgrowth.dk
www.idag.dk
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ledelse kræver et nyt mindset og et funda-

mentalt andet syn på ’hvad der er god latin 

ren ledelsesmæssigt’ 

 Endeligt har innovationsforløbet for hver 

virksomhed kastet mellem 5-10 konkrete 

og validerede nye produkter, services og 

løsninger af sig. Disse nyudviklede produk-

ter/løsninger/partnerskaber/virksomhe-

der vil være den strategiske løftestang for 

hver af de tre virksomheders ambitiøse 

vækstmål.  

Projektet vil – både direkte og indirekte – få en kon-

kret samfundsmæssig effekt om end det qua pro-

jektets indledningsvise udbredelse er af en be-

grænset størrelse. Alle tre case-virksomheder har 

således på hver deres måde formuleret klare 

vækstmål, der alle i indeværende og kommende år 

vil lede til nyansættelser og et markant øget fokus 

på innovation som omdrejningspunkt for nye veje 

til vækst. 

Den største effekt vil dog uden tvivl komme i løbet 

af de næste 12 måneder, når projektets erfaringer 

og anbefalinger sammen med en hands-on værk-

tøjskasse og vidensportal forhåbentlig rammer 

mange flere danske virksomheder og succesfuldt 

får kick-startet deres arbejde med både at opti-

mere den eksisterende forretningsmodel og afsøge 

nye vækstveje og teste nye forretningsmodeller 

uden at miste momentum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forankring og Formidling 

Projektet er digitalt forankret via www.du-

algrowth.dk. Viden og formidling vil derudover 

også blive gjort tilgængelig på events for topledere 

og bestyrelsesmedlemmer. 

Dual vækstledelse konceptet vil leve videre i KRING 

Innovation, som et blivende værditilbud til virk-

somheder, der ligeledes vil forsøge at indgå strate-

giske samarbejder med interesseorganisationer og 

væksthuse til deres medlemmer og interessenter. 
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