
“Det Mobile FabLabs store kontaktflade på 27.752 personer betyder at 
spredningseffekten har været meget større end forventet. En mobil FabLab-
løsning rummer et stort potentiale, som teknologisk roadshow, til at øge 
interessen for teknik, teknisk iværksætteri og innovation.”

DET MOBILE
FABLAB
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INDLEDNING

Grundtanken med dette projekt var at udbrede kendskabet til FabLab-bevægelsen og reducere 
afstanden til digitale fremstillingsteknologier. Denne udfordring blev løst ved at etablere et mo-
bilt FabLab – Det Mobile FabLab – og gennemføre en landsdækkende turné og være et højtekno-
logisk værksted for vækstiværksættere fra diverse kontor- og inkubationsmiljøer.

Projektet havde karakter af demonstrationsprojekt for personlig fremstilling og small-batch 
produktioner – fremstillingsteknologi med lille volumen/høj variation. Denne type fremstillings-
teknologi er blevet omtalt som ”Den nye industrielle revolution” af Chris Andersen (tidl. chefre-
daktør på tidsskriftet Wired). Ved hjælp af Det Mobile FabLab har FabLab Danmark og Industri-
ens Fond fået øget indsigt i denne industrielle trend og været med til at skubbe på udviklingen 
af first movers. 

Projektets synlighed og formidlende effekt har bidraget til at øge interessen for teknik og tek-
nisk iværksætteri og innovation blandt den primære målgruppe af virksomheder og iværk-
sættere i Danmark. Hypotesen om at disse teknologier, særligt 3D-printere, besidder en stor 
fascinationskraft er i høj grad blevet bevist gennem dette projekt, som har oplevet en massiv 
efterspørgsel fra alle sider. Mobiliteten af dette tilbud har som ventet også vist sig at være en 
vigtig faktor for den efterspørgsel projektet har oplevet. 

Den store efterspørgsel har betydet en skarp prioritering af aktiviteter, hvor mange henvendel-
ser, som ikke var direkte virksomhedsrettede, er blevet frasorteret. Trods denne prioritering 
undervejs og meget beskeden reklame for tilbuddet har Det Mobile FabLab haft en meget stor 
kontaktflade til både virksomheder og iværksættere, men i høj grad også til potentielle iværk-
sættere, såsom private makere (gør-det-selv-personer) og studerende. 

Helt konkret har Det Mobile FabLab på sin Danmarksturné præsteret en kontaktflade på næ-
sten 28.000 personer og heraf 5.886 personer fra virksomheder svarende til 21 %. Denne store 
kontaktflade og den deraf følgende spredningseffekt var ikke et mål i sig selv, men det står helt 
klart at Det Mobile FabLab, som teknologisk roadshow, har et kæmpe potentiale for at udbrede 
kendskabet til digitale fremstillingsteknologier, hvis dette potentiale dyrkes målrettet. 
Den store kontaktflade har også betydet at Det Mobile FabLab i endnu højere grad har fungeret 
som netværksknudepunkt for interesserede i FabLab og digitale fremstillingsteknologier, hvil-
ket især er kommet andre danske FabLabs til gode. 

Realiseringen af Det Mobile FabLab skete med finansiering fra Industriens Fond på lige fod med 
Erhvervsstyrelsen, Region Sjælland og Væksthus Sjælland. Projektet har kørt i perioden 2013 
til 2015. 

Div. billeder fra Det Mobile FabLab
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FORMÅL

Projektet havde til formål at indrette et mobilt FabLab, som skulle øge kendskabet og første-
håndsindtrykket af digitale og personlige fremstillingsteknologier. Projektet har været forankret 
under FabLab Danmark.

Industriens Fond havde med sin bevilling været med til at definere projektets mål om, at Det 
Mobile FabLab skulle gennemføre en landsdækkende turne med minimum 40 besøg og i alt 
200 åbne dage. I perioden skulle det mobile FabLab i kontakt med mindst 400 virksomheder 
og af disse indgå rådgivnings- og undervisningsforløb med minimum 200 virksomheder. Det 
Mobile FabLab skulle mindst skabe 10 projekter, hvor virksomheder afprøver prototypetekno-
logi i produktudviklingen og 10 projekter, hvor virksomheder afprøver lav volumen/høj variation 
produktion.

Det Mobile FabLab skulle gennemføre en landsdækkende turne, hvor primært iværksættere 
og virksomheder kunne komme på besøg og opleve den moderne fremstillingsindustri (laser-
skærer, 3D printere osv.). Det var hensigten, at Det Mobile FabLab skulle medvirke til at øge 
interessen for teknik og teknisk iværksætteri og innovation.

Det Mobile FabLabs primære funktion skulle være at udvikle prototyper, demonstrationsprojekt-
er og små serier af nye produkter. Derudover kunne bussen også blive benyttet til forskellige 
typer af arrangementer, teknologiworkshops og skoleprojekter.

Projektets resultater skulle formidles bl.a. via projektets hjemmeside www.detmobilefablab.dk , 
i en casesamling, samt en afslutningskonference. 

 
Det Mobile FabLab set udefra.

http://www.detmobilefablab.dk
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BAGGRUND 

FabLabs og FabLab-bevægelsen
Konceptet FabLab er en åben teknologifacilitet, hvor private og erhvervsdrivende kan få adgang 
til moderne digitale fremstillingsfaciliteter (laserskærer, 3D-printere, CNC m.fl.) samt elektronik-
faciliteter. Disse teknologier anvendes til fremstilling af prototyper såvel som mindre serier af 
produkter. 
Bevægelsen udspringer af det amerikanske universitet MIT og er siden sin start i 2006 blevet 
spredt til hele verden. FabLabs navn og logo er ikke varemærkebeskyttet, men det forventes, at 
initiativer, der kalder sig FabLabs, efterlever ideologien beskrevet i The Fab Charter. 

FabLab Danmark
Det Mobile FabLab udspringer af FabLab Danmark – det første danske FabLab - som har til huse 
i FabHouse i Næstved og som har en stærk kobling til Væksthus Sjælland. I FabLab Danmark 
drives en dansk variant af FabLab. Her arbejdes der under overskrifterne: Adgang, almennyt-
tigt, sidemandsoplæring, vidensdeling og forening. 

FabLab Danmark indeholder en række hovedaktiviteter: faste åbne FabLab-dage, enkelte 
kommercielle tilbud – samt diverse skoleprojekter som fx FabSchool projektet, hvor over 1600 
elever fra ungdomsuddannel-
ser i Region Sjælland deltog 
på forløb i FabLab. Derudover 
også sociale teknologiprojek-
ter, græsrodsprojekter, open 
source maskinteknologi samt 
demonstrationsprojekt er. Si-
den opstarten i 2012 har Fab-
Lab Danmark etableret bruger-
gruppe, samarbejdet med bl.a. 
Roskilde Festival om et Camp 
Blaster projekt og derudover 
kørt en række virksomheds-
forløb i samarbejde med Det 
Grønne Iværksætterhus, 
Komp- AD, Vækst via Innovati-
on, Vækstfremmende Inkubati-
onsforløb for SMV’er og senest 
Det Mobile FabLab.

FabHouse på Maglemølle i Næstved, hvor FabLab Danmark holder til.

Væksthus Sjællands interesse i FabLab har i høj grad været drevet af muligheder og ikke 
mindst fordi der er en stærk sammenhæng med Væksthusets målgruppe af virksomheder og 
iværksættere. Der er et stort potentiale i at fremme innovation og produktudvikling ved at give 
flere adgang til fremstillingsteknologier og viden om de muligheder der er med teknologierne. 
Bredes det større ud så kan FabLab bidrage til at bevare og skabe en ny industri og sikre kon-
kurrenceevnen i Danmark ved at øge interessen for teknik, teknisk iværksætteri og innovation. 

http://fab.cba.mit.edu/about/charter/
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FabLab bevægelsen var og er stadig ny i Danmark og det er et begrænset antal, der kender til 
konceptet. Eftersom FabLab Danmark såvel som andre FabLab-initiativer er stationære facilite-
ter, så opstod idéen til at lave et mobilt FabLab, som netop kunne overkomme den geografiske 
begrænsning. Med et mobilt FabLab ville det være muligt at nå længere ud og engagere flere 
til at se og udnytte de muligheder der er for selv at frembringe og producere ting med digitale 
teknologier – både for virksomheder, iværksættere og potentielle iværksættere (private og stu-
derende).  

LEVERANCER, RESULTATER OG PROCES

I dette afsnit gives først en kort introduktion til leverancer, resultater og proces. Dernæst præ-
senteres effektkæden for Det Mobile FabLab efterfulgt af en oversigt over alle leverancer og 
resultater for projektet, som efterfølgende uddybes.  

Det Mobile FabLab er helt unikt. Det er det første af sin art i Danmark, og i resten af verden findes 
der kun få tilsvarende mobile FabLab-faciliteter. Derfor har projektet langt hen ad vejen også 
haft karakter af udviklingsprojekt. 
I løbet af projektet er der oparbejdet ny viden om FabLab og teknologier og ikke mindst erfa-
ringer, som har været med til at præge projektet og måden hvorpå leverancerne er blevet rea-
liseret. Projektet har også givet udbytte på anden vis: Fx har Det Mobile FabLabs teknologiske 
roadshow givet en uofficiel temperaturmåling på udbredelsen af digitale fremstillingsteknolo-
gier hos virksomheder og iværksættere samt private og studerende i Danmark. Og det har vist 
sig at Det Mobile FabLab har et enormt potentiale til at nå ud til rigtig mange. Med denne spred-
ningseffekt kan Det Mobile FabLab gøre en lille forskel for rigtig mange og på den måde skubbe 
udviklingen i retning af mere innovation, øget interesse for digitale fremstillingsteknologier og 
teknisk iværksætteri.

Industriens Fonds overordnede målsætning i alle de projekter Fonden støtter er at styrke dansk 
erhvervslivs konkurrenceevne. For at illustrere hvordan Det Mobile FabLab og de tilhørende le-
verancer (aktiviteter) hænger sammen med denne overordnede målsætning er der opstillet 
en effektkæde for projektet (se næste side). 

Der er ikke foretaget nogen egentlig evaluering af Det Mobile FabLab og derfor afspejler effekt-
kæden primært de tanker der ligger bag projektet og de resultater som projektteamet har er-
faret undervejs. Ikke desto mindre giver effektkæden et overblik og en årsags-virknings-sam-
menhæng for effekten af Det Mobile FabLab.

Effektkæden for Det Mobile FabLab viser sammenhængen mellem input i form af flere finansie-
ringskilder og forankring under FabLab Danmark samt hvordan aktiviteterne (leverancerne) i 
projektet tilsammen har resulteret i forskellige ”output” for målgruppen. 
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Effektkæde for Det Mobile FabLab

• Finansiering fra: 
Industriens Fond, 
Erhvervsstyrelsen, 
Region Sjælland og 
Væksthus Sjælland 

• Forankring under 
FabLab Danmark:  
Viden,  
teknologikompetencer 
samt erfaringer fra div. 
FabLab-aktiviteter og 
projektet FabSchool

• Etablering af Det Mobile 
FabLab inkl. bestykning 

• 200 dage åbent FabLab 

• 40 besøg på lokationer i 
Danmark

• Screening af 400 
virksomheder

• 200 virksomheder 
på undervisnings- og 
rådgivningsforløb

• 20 virksomheds-
projekter (høj variation 
/lav volumen eller 
prototype-teknologi i 
produktudvikling

• Formidle resultater 
via  hjemmeside, 
casesamling og 
afslutnings-konference

• Deltagelse på ESOF 
konferencen juni 2014

Kortsigtet effekt hos 
virksomheder, iværk-
sættere og potentielle 
iværksættere (private 
makere og studerende): 

• Øget innovation og 
teknisk iværksætteri i 
form af nye produkter, 
processer og 
forretningsudvikling

  
• Langsigtet effekt hos 

virksomheder, iværk-
sættere og potentielle 
iværksættere (private 
makere og studerende): 
Øget konkurrenceevne i 
kraft af bedre produkter, 
processer og en 
udvidelse af markedet

Deltagende virksomheder, 
iværksættere og 
potentielle iværksættere 
(private makere og 
studerende) har opnået:
 
• Øget kendskab 

til digitale 
fremstillingsteknologier 
og FabLab-bevægelsen

 
• Øget inspiration og 

viden om digitale 
teknologier

• Bedre teknologi-
kompetencer

• Nemmere adgang til 
digitale fremstillings-
teknologier

• Øget kendskab til nye 
forretningsmodeller

Virksomheder, iværks-
ættere, og potentielle 
iværksættere (private 
makere og studerende) 
udviser:
 
• Bedre teknologi-

kompetencer  og øget 
interesse for teknik og 
teknisk iværksætteri

  
• Mere opsøgende 

adfærd  til digitale 
fremstillings-teknologier 
herunder FabLab, 
maskiner, viden, 
netværk samt udvikling 
af eksisterende eller 
nye forretningsområder

INPUT AKTIVITETER

OUTPUT

OUTCOME

EFFEKT
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Output for Det Mobile FabLab er her tolket som de konkrete og målbare værdier alle deltage-
re og brugere af Det Mobile FabLab har opnået: Øget kendskab, øget inspiration og viden om 
teknologier, bedre teknologikompetencer, nemmere adgang til teknologier og øget kendskab til 
nye forretningsmodeller. 

Det næste niveau, ”outcome”, beskriver hvordan den forandring Det Mobile FabLab har forår-
saget hos deltagere og brugere har ført til konkrete forbedringer: Bedre teknologikompetencer 
og øget interesse for teknik, teknisk iværksætteri samt mere opsøgende adfærd i forhold til 
digitale fremstillingsteknologier og FabLab samt udvikling af eksisterende eller nye forretnings-
områder. 

Disse outcomes er forudsætningen for at Det Mobile FabLab kan bidrage til at virksomheder, 
iværksættere eller potentielle iværksættere (private og studerende) opnår en konkurrencefor-
bedrende effekt: På kort sigt fører det til øget innovation og teknisk iværksætteri i form af nye 
produkter, processer og forretningsudvikling. Og tilsvarende på lang sigt fører det til øget kon-
kurrenceevne i kraft af bedre produkter, processer og en udvidelse af markedet.

I skemaet herunder er oplistet de konkrete leverancer (aktiviteter) for projektet Det Mobile Fab-
Lab og hvorledes de enkelte leverancer er realiseret. Resultaterne og processen for de enkelte 
leverancer uddybes i underafsnittene efter figuren på modsatte side.

Virksomheder på besøg i Det Mobile FabLab.
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Leverancer og resultater for Det Mobile FabLab 

LEVERANCER REALISERET

Etablering af Det Mobile FabLab Det Mobile FabLab klar november 2013

200 dage åbent FabLab Ja

40 besøg på lokationer i Danmark   
  - heraf 15 vest for Storebælt

62 besøg - heraf 15 vest for Storebælt

Screening af 400 virksomheder                                            
- heraf 30 % vest for Storebælt

Kontaktflade på 27.752 personer - heraf 5.857 
personer fra virksomheder

200 virksomheder på undervisnings- og 
rådgivningsforløb - heraf 20 % vest for 
Storebælt

233 virksomheder - heraf 32 % vest for 
Storebælt

10 virksomhedsprojekter, hvor prototype-
teknologi afprøves i produktudvikling

20 virksomhedsprojekter i alt, heraf flest 
omkring produktudvikling

10 virksomhedsprojekter, hvor høj variation/ 
lav volumen afprøves

20 virksomhedsprojekter i alt, heraf flest 
omkring produktudvikling

Formidle resultater bl.a. via hjemmeside                  
og casesamling

Formidling på www.detmobilefablab.dk og 
casesamling publiseret online

Afslutningskonference Afholdt den 22. maj 2015 som  et                  
debatmøde om FabLab

Deltagelse på ESOF konferencen Ja
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Billeder fra processen med etablering af Det Mobile FabLab.
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Etablering af Det Mobile FabLab
Det Mobile FabLab stod klar november 2013. Forud var gået 3 måneders intensivt arbejde med 
at få ombygget en tidligere bogbus til et mobilt FabLab inkl. bestykning med div. 3D-printere, 
laserskærer, CNC-fræser, folieskærer, 3D-scanner og div. materialer. På modsatte side er der 
billeder fra de forskellige faser i processen med etableringen af Det Mobile FabLab. Etablering af 
Det Mobile FabLab var den første og vigtigste milepæl i projektet og var essentiel for gennemfø-
relse af de øvrige aktiviteter.

200 dage åbent FabLab
Det Mobile FabLab har haft åbne døre mindst 200 dage i projektperioden: Ved alle arrangemen-
ter og besøg (nogle besøg varer fx flere dage), i forbindelse med FabLab Danmarks ugentlige 
åbent FabLab i Næstved og derudover mange andre dage, hvor Det Mobile FabLab har været 
parkeret ved FabLab Danmark i Næstved eller ved Væksthus Sjælland i Vordingborg i forbindel-
se med møder og 1-1 sparringer med virksomheder og iværksættere.

40 besøg på lokationer i Danmark
Det Mobile FabLab har i perioden fra november 2013 til marts 2015 gennemført 62 besøg på 
forskellige lokationer over hele Danmark og 15 af disse besøg lå vest for Storebælt. 

Det primære formål med denne Danmarksturne med Det Mobile FabLab har været at øge kend-
skabet til digitale fremstillingsteknologier, give flere adgang til maskinerne og inspirere flere til 
at bruge og udnytte teknologierne i deres forretning. Dette er i høj grad lykkedes og pga. den 
store efterspørgsel har Det Mobile FabLab været ude til 22 besøg flere end målsætningen, hvil-
ket betyder at flere virksomheder og samarbejdspartnere har fået glæde af projektets tilbud.

Besøgene udspringer af en lang række samarbejder med bl.a. den lokale erhvervsservice, 
kontorfællesskaber, festivaller, messer, a-kasser samt div. offentlige og private organisationer. 
Disse samarbejder om besøg med Det Mobile FabLab er opstået på forskellig vis, men er typisk 
blevet til gennem FabLab Danmark og Væksthus Sjællands eksisterende netværk, gennem 
uopfordrede henvendelser udefra samt gennem opsøgende aktiviteter målrettet relevante 
samarbejdspartnere fra projektets side. 

Justeringer undervejs i projektet har gået på samarbejder om besøg med Det Mobile FabLab og 
har primært været i forhold til at skærpe det gensidige udbytte: Sikre at samarbejdspartneren 
har netværk og god kontakt til den ønskede målgruppe af virksomheder og iværksættere. Sikre 
at indholdet af et besøg/samarbejde er tilfredsstillende og giver relevant udbytte for deltagerne. 
Derudover har der også været en logistikmæssig og økonomisk optimering ved at koordinere 
og pulje besøg i samme dele af landet.

Det Mobile FabLab har – sådan som det var hensigten med projektet – haft en stor geografisk 
spredning. Det betyder, at den typiske stedbundenhed, som begrænser de fleste FabLabs, er 
blevet reduceret med Det Mobile FabLab. Projektet har derfor bidraget til udbredelsen af digitale 
fremstillingsteknologier hos virksomheder og iværksættere samt private og studerende i hele 
Danmark. 

Billeder fra processen med etablering af Det Mobile FabLab.
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Arrangementer og besøg for Det Mobile FabLab tæller bl.a.: Folkemødet på Bornholm, DIRA-Road-
show i Sønderborg, Aarhus og Aalborg, ESOF-konferencen, DI’s MMV-konference, Startup Borgen 
og Community Conference i København, 2 X Danish Entrepreneurship Award i Fredericia, Internet 
Week Denmark og Vaerksted i Aarhus, Coworking Odense i Odense, Frem tidsfabrikken i Svend-
borg, MADE festival i Roskilde, Click Festival i Helsingør, Innovationskonference i Køge m.fl. Den 
geografiske spredning for besøg med Det Mobile FabLab kan ses på Danmarkskortet her under.

Det Mobile FabLabs Danmarksturné – besøg er markeret med  stjerner.
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Projektet har på Danmarksturnéen haft en unik mulighed for at få en uofficiel temperaturmåling 
på FabLabs og FabLab-lignende initiativer i Danmark: Der er en klar tendens med stigende inte-
resse for FabLabs, digitale fremstillingsteknologier og ikke mindst for de muligheder der er med 
teknologierne. Derfor er Det Mobile FabLab blevet varmt modtaget alle steder og mange har 
udtrykt stor glæde over initiativet – som for nogen falder på et tørt sted og for andre er med til 
at åbne deres øjne for muligheder, de ikke vidste, var relevante for dem eller deres virksomhed.  

Mange nye FabLab-initiativer skyder frem i hele landet og der arbejdes på etablering af FabLabs 
i bl.a. Svendborg, Viborg, Bornholm, Frederiksberg for ikke at nævne de mange skoler, uddan-
nelsesinstitutioner, som gerne vil tilbyde digitale fremstillingsteknologier til deres elever og stu-
derende. 
Eftersom der pt. ikke findes nogen samlende organisation for FabLabs i Danmark betyder det at 
Det Mobile FabLab undervejs har fungeret, som et uofficielt netværksknudepunkt for Fab Labs 
fra hele landet. Mange henvendelser vedr. FabLab, digitale teknologier og Det Mobile FabLab er 
således henvist videre til lokale FabLabs og lignende initiativer til gavn for disse. Ligeledes er 
mange FabLab-henvendelser og –forløb henvist videre til andre offentlige tilbud og til private 
virksomheder, som fx kan hjælpe virksomhederne med den videre produktudvikling, prototy-
pefremstilling, produktion mm.. 

Screening af 400 virksomheder
Kontaktfladen for Det Mobile FabLab er resultatet af de mange besøg i hele landet i forbindelse 
med arrangementer, workshops, 1-1 sparringer og projektforløb. En uddybning af tallene for 
kontaktfladen med det Mobile FabLab viser følgende: Af de 27.752 personer kommer de 13.340 
(48 %) vest for Storebælt og af de 5.857 (31 %) personer fra virksomheder kommer de 1.839 
(31 %) vest for Storebælt. Det Mobile FabLab har derfor formået at screene langt flere end de 
400 virksomheder, som var målet – faktisk 14 gange flere! Fordelingen af virksomheder i landet 
har trods den høje kontaktflade stadig rundet de 30 % virksomheder vest for Storebælt. 

Mobiliteten af projektet har været essentiel for at kunne nå bredt ud til målgruppen af virksom-
heder i hele landet. Erfaringen med Det Mobile FabLab har netop været, at der er behov for 
nem og geografisk nær adgang til maskiner og viden for at kunne engagere og inspirere flest 
mulige virksomheder til at udnytte mulighederne med digitale fremstillingsteknologier. Udover 
mobiliteten har fascinationsteknologier, som 3D-print, vist sig at have en stor tiltrækningskraft 
på alle målgrupper, hvilket projektet har nydt godt af. Fascinationsteknologierne og projektets 
mobilitet har givet projektet gode arbejdsvilkår og har delvist kompenseret for et lille markeds-
føringsbudget med deraf følgende beskedne markedsføringsaktiviteter. 

Den massive efterspørgsel på rekvirering af Det Mobile FabLab, har gjort det nødvendigt med 
skarpe prioriteringer undervejs. Projektet har derfor sagt nej til flere aktiviteter og samarbejder, 
hvor målgruppen ikke var virksomheder og iværksættere. Det betyder at Det Mobile FabLab 

Det Mobile FabLab har haft en kontaktflade på 27.752 personer og heraf er 5.857 (21 %) personer 
fra virksomheder! 
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har et enormt potentiale i at nå ud til mange flere end de knap 28.000 personer og knap 6.000 
personer fra virksomheder projektet har realiseret. Hvis kun spredningseffekten blev dyrket 
gennem markedsføring og udvidelse af de eksisterende samarbejder, vil det være muligt, at nå 
markant længere ud til alle typer af målgrupper.  

200 virksomheder på undervisnings- og rådgivningsforløb 
I alt har 233 virksomheder - heraf 32 % vest for Storebælt – deltaget på et undervisnings- og 
rådgivningsforløb i Det Mobile FabLab. 

Disse undervisnings- og rådgivningsforløb er primært foregået som workshops og 1-1 sparring-
er med fokus på at møde virksomhederne i øjenhøjde. De 232 virksomheder har fået inspira-

Stemningsbilleder fra Det Mobile FabLabs Danmarksturné.

Den store kontaktflade Det Mobile FabLab har haft, betyder at spredningseffekten har været me-
get større end forventet. Fremadrettet rummer Det Mobile FabLab et stort potentiale som teknolo-
gisk roadshow, der er i stand til at nå bredt ud til alle typer af målgrupper inkl. virksomheder og 
iværksættere.
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tion, ny viden, hands-on kompetenceudvikling med digitale fremstillingsteknologier, adgang til 
teknologierne samt inspiration til hvordan disse teknologier kan udnyttes i nye og eksisterende 
forretningsmodeller. 

Eksempelvis har Det Mobile FabLab gennemført inspirationsworkshops, hvor der bredt blev 
introduceret til de muligheder og begrænsninger, der er med forskellige teknologier inkl. for-
retningsmuligheder med mulighed for at se og prøve teknologierne. Derudover har der været 
gennemført tekniske workshops med fokus på tegning, produktudvikling og hands-on prototy-
pefremstilling i 2D (laserskærer og folieskærer) og/eller 3D (3D-printer og cnc-fræser). Og en-
deligt har der været lavet nogle tematiserede gør-det-selv-workshops, hvor fokus har været på 
fremstilling af konkrete emner fx højtalere og mini robotarme, for at inspirere og give flere lyst til 
at prøve kræfter med digitale teknologier. 

For at kunne facilitere disse undervisnings- og rådgivningsforløb har maskinerne i Det Mobile 
FabLab været et vigtigt omdrejningspunkt. Et andet bærende element har været FabLab-team-
ets brede tekniske viden og kompetencer, som har været vigtige for at gøre teknologierne til-
gængelige og brugbare for deltagerne. 

En central erfaring i projektet har netop været vigtigheden af at møde den enkelte virksomhed i 
øjenhøjde og tage udgangspunkt i deres idé eller udfordring. Derfor har indholdet på alle works-
hops været skræddersyet til deltagerne – både i forberedelsen, men også undervejs – for at sik-
re at alle fik det optimale udbytte. Denne individuelle tilpasning til hver virksomhed har betydet 
at projektet har gennemført mange separate 1-1 sparringer og ofte inkluderet 1-1 sparring i de 
fleste workshops. 

De virksomheder og iværksættere Det Mobile Fab Lab har mødt kommer typisk med en af to 
følgende tilgange: 

Konkret ide/udfordring:
Virksomheden har en konkret idé eller udfordring, som de ønsker at realisere ved hjælp af 
digitale fremstillingsteknologier. 

Her har der typisk været behov for individuel sparring og kompetenceudvikling (fx på 
workshops) på: Idé, proces for produktudvikling, tegning/visualisering af idé i 2D eller 3D, 
valg/udforskning af materialer, viden om digitale fremstillingsteknologier, proof of koncept 
samt prototypefremstilling. Derudover er der ofte også blevet henvist til andre offentlige 
tilbud, lokale FabLabs eller til private virksomheder, der kan bidrage til det videre forløb.

Teknologi-interresseret:
Virksomheden har ikke nogen konkret idé, men er nysgerrig på digitale fremstillingstekno-
logier generelt og ønsker mere viden og inspiration om maskiner, materialer og forretnings-
muligheder. Denne gruppe kan ofte opdeles i dem, der har en teknisk eller forretningsmæs-
sig baggrund/indgangsvinkel.  

Her har tilgangen typisk været at give generel information og inspiration, introduktion til 
teknologier og materialer samt fortælle om muligheder og begrænsninger for de forskellige 
teknologier og potentielle forretningsmuligheder. Også her er der blevet henvist til både 
offentlige, private og andre FabLabs.
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Billeder fra de 200 undervisnings- og rådgivningsforløb.

Undervisnings- og rådgivningsforløbene i Det Mobile FabLab er løbende blevet tilpasset på bag-
grund af projektets erfaringer med målgruppens behov og ønsker, som blandt andet indbefat-
ter de to typiske tilgange nævnt herover. Tilpasningen af projektets tilbud har gået på at finde en 
balance mellem at tilbyde generel inspiration/kompetenceudvikling og tilbyde individuel spar-
ring. Som tidligere beskrevet har det ført til rene 1-1 sparringer, rene workshops om generiske 

emner som tegning og fremstilling i 2D og 
3D samt tekniske workshops kombineret 
med 1-1 sparring på egne idéer/produkter. 

Der er forskel i virksomhedernes udbyt-
te ved 1-1 sparring og ved workshops: 1-1 
sparring giver nul spildtid og mere indivi-
duel hjælp til virksomheden. Workshops 
giver mulighed for indbyrdes sparring og 
netværk mellem virksomhederne, som de 
efterfølgende kan få gavn af i forhold til de-
res videre arbejde med egne projekter og 
forretningsudvikling. 

Fra projektets side har der også været en 
afvejning af ressourceforbruget ved de mere tidskrævende 1-1 sparringer i forhold til afholdelse 
af workshops. Her har strategien været at afholde flest workshops, men eftersom de fleste virk-
somheder typisk har behov for hjælp til en konkret idé eller udfordring er der blevet lavet flere 
1-1 sparringer end først planlagt og der er blevet indlagt mere individuel sparring i de afholdte 
workshops.

Tilbagemeldinger og evalueringer fra deltagere på workshops med Det Mobile FabLab har væ-
ret meget positive og med stor tilfredshed. Mange har udtrykt glæde og taknemmelighed over, 
at de med Det Mobile FabLab har fået mulighed for at realisere idéer og prøve teknologier af, 
som de ellers ikke ville have haft mulighed for. 

Billeder fra de tekniske workshops for Det Mobile FabLab
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20 virksomhedsprojekter 

10 virksomhedsprojekter , hvor prototype-teknologi afprøves i produktudvikling

10 virksomhedsprojekter, hvor høj variation/lav volumen afprøves

Projektet har i alt gennemført 20 virksomhedsprojekter, hvoraf de fleste har været med fokus 
på afprøvning af prototype-teknologi i produktudviklingen.

Herunder er fire eksempler på virksomheder Det Mobile FabLab har lavet projektforløb med.

Forløbet med Cobcroft Architects har været test af nye lampedes-
igns ved hjælp af 3D-print. Formålet var at teste kvaliteten af 3D-print 
til prototypebrug og til færdige lamper til kunder. Der er bl.a. blevet 
lavet nogle indledende test af varmebestandigheden af plastmate-
rialet i de færdige lampeemner. Virksomheden har fået styrket sine 
kompetencer i forhold til brug af 3D-print i deres forretning.

Cobcroft Architects 

(produktudvikling)

Projektet med Lene Evers Chokolade har gået på udvikling af specialdesignede stø-
beforme til chokoladefremstilling. Projektet har både gået på at udvikle en ny støbe-
form vha. tegning i 3D, CNC-fræsning af negativer samt udvikling af vacuumsuger til 
fremstilling af selve støbeformen. Der har været indlagt kompetenceudvikling un-
dervejs, således at virksomheden fremover selv vil være i stand til at fremstille nye 
unikke chokoladestøbeforme billigere, som på kort og langt sigte vil kunne styrke 
forretningen markant. 

Lene Evers Chokolade

(produktudvikling + høj variation/lav volumen)
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Projektet med Kähler har fokuseret på udvikling af nye værktøj er til kvali-
tetssikring af virksomhedens keramikproduktion. Der er bl.a. blevet udviklet 
nogle specielle linealer, der kan kontrollere formgivning, stribe placering og 
tolerance variation. Ved at sende disse linealer til producenten i Portugal, har 
Kähler kunnet ensrette og hurtigere identificere uoverensstemmelser tidlige-
re i produktionsledet. Det har betydet en forbedring egenkontrollen med 30 
%. Udvikling af linealerne har derfor resulteret i store besparelser for Kähler 
og har efterfølgende givet inspiration til implementering i udviklingen af nye 
produkter. Allerede nu har virksomhed en kunnet afkorte udviklingsproces-
sen markant og opnå bedre prototyper på kortere tid for deres kommende 
keramikprodukter. 

Kähler 

(produktudvikling + høj variation/lav volumen)

Havearkitekt der ønskede at bruge 3D-visualisering af haveplaner i sin virksomhed. Pro-
jektet har primært bestået af vejledning i udvælgelse af relevant tegneprogram samt kom-
petenceudvikling i tegning i 3D. Projektet har betydet et løft af virksomheden, der har fået 
styrket sin forretning, hvilket efterfølgende har resulteret i flere kunder. 

Havevisioner

(produktudvikling)
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Formidle resultater via bl.a. hjemmeside og casesamling
I løbet af hele projektperioden er der blevet formidlet resultater og orienteret om aktiviteter på 
www.detmobilefablab.dk og på FabLab Danmarks facebookside. Der har været bragt flere artik-
ler om Det Mobile FabLab bl.a. i Børsen, Sjællandske, Bornholms Tidende og  Næstved Bladet 
m.fl. 
Casesamling for de 20 virksomhedsprojekter er publiceret på www.detmobilefablab.dk. 

Afslutningskonference
Afslutningskonferencen for Det Mobile FabLab blev afholdt den 22. maj 2015 på Musicon i Ros-
kilde. Formen på arrangementet var et debatmøde om FabLab med oplæg fra FabLab Manche-
ster, Kähler og FabLab Danmark. På arrangementet deltog 33 særligt udvalgte interessenter og 
aktører med interesse i udviklingen af FabLab i Danmark. 

Deltagelse på ESOF konferencen 
Det Mobile FabLab deltog på ESOF konferencen i juni 2014 og samarbejdede med Kopenlab 
Festival, der var en del af Science in the City-festivalen, som foregik sideløbende med ESOF 
2014.

Eksempler på laserskåret emner og et 3D-printet emne.

http://www.detmobilefablab.dk
https://www.facebook.com/FabLabDanmark/
http://www.kopenlab.dk/kopenlab.dk/index.html
http://www.kopenlab.dk/kopenlab.dk/index.html
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FREMTIDSPERSEPKTIVER FOR FABLAB

Det Mobile FabLab har bidraget til at udbrede og øge kendskabsgraden til digitale teknologier 
overfor næsten 28.000 virksomheder, iværksættere og potentielle iværksættere (private og 
studerende). Gennem oplysning og nemmere adgang til fremstillingsteknologier har Det Mo-
bile FabLab gjort en forskel for rigtig mange og i sidste ende skubbet på udviklingen hen mod 
at skabe øget innovation og teknisk iværksætteri i form af nye produkter, processer og en udvi-
delse af markedet.

Det Mobile FabLab har i høj grad fungeret som et uofficielt netværksknudepunkt og har været 
med til at fremme kendskabet til lokale FabLabs og tilblivelsen af nye FabLab-initiativer. Det 
er fra denne synsvinkel, at behovet for en samling af FabLab-initiativer og -indsatser er blevet 
ekstra synlig gennem projektet. 
En styrkelse af udviklingen og udbredelsen af FabLabs i Danmark vil kunne bidrage markant 
til at øge interessen for teknik og teknisk iværksætteri og innovation blandt virksomheder og 
iværksættere.

FabLab som driver for mere innovation
De erfaringer projektet har gjort sig i mødet med de mange virksomheder og iværksættere på 
Det Mobile FabLabs Danmarksturne har bekræftet, at der fortsat er et stort behov for at øge 
kendskabet til digitale fremstillingsteknologier og demonstrere de muligheder og begrænsnin-
ger, der er med teknologierne og hvordan de kan udnyttes i nye eller eksisterende forretninger. 
Som det allerede er beskrevet har Det Mobile FabLab, som teknologisk roadshow, vist sig at 
være utrolig velegnet til formålet og rummer stadig et enormt og langtfra fuldt udnyttet poten-
tiale til at sikre en maksimal spredningseffekt til alle typer af målgrupper.

Vejen fra FabLab til vækst forudsætter flere modningsstadier hos den enkelte virksomhed eller 
iværksætter. Disse modningsstadier er en måde at forklare den progression af kompetencer, 
der skal til for at en given virksomhed kan gå fra at være uvidende om digitale teknologiers 
relevans for deres forretning til at have de fornødne teknologikompetencer til at kunne udnytte 
dem kommercielt og i sidste ende skabe vækst og styrke sin konkurrenceevne (se figur på 
næste side).

Der er fortsat et stort behov for at øge kendskabet til digitale fremstillingsteknolo-
gier og demonstrere de muligheder og begrænsninger, der er med teknologierne og 
hvordan de kan udnyttes i nye eller eksisterende forretninger. 
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Tragten på ovenstående figur viser - udover modningsstadierne fra FabLab til innovation og 
vækst - også den volumen, i form af virksomheder og idéer, der er nødvendige som ”input” for 
at det er muligt skabe øget ”output” i form af øget innovation, udvikling og vækst. 

Det Mobile FabLab har ligesom FabLab-bevægelsen i resten af verden været med til at skubbe 
på udviklingen i retning af mere innovation og vækst. Især de 4 til 5 første modningsstadier 
falder naturligt ind under de fleste FabLabs inkl. Det Mobile FabLabs fokus og primære kom-

1. Kendskab til 
digitale

teknologier 2. Inspiration
og viden om
teknologier

3. Teknologi-
kompetencer

4. Teknologi-
adgang

5. Forretnings-
udvikling

6. Finansiering

INNOVATION        IVÆRKSÆTTERI        VÆKST

Vejen fra FabLab til vækst går gennem flere modningsstadier.

For at skabe mere innovation og vækst er det nødvendigt at skubbe på alle modningsstadier 
ved at: 1) Øge kendskabet til digitale teknologier, 2) Give inspiration og viden om digitale tekno-
logier, 3) Øge teknologikompetencer og -parathed, 4) Sikre adgang til teknologier, 5) Inspirere til 
udvikling af nye forretningsmodeller og 6) Hjælp til finansiering fx gennem crowdfunding. 
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petenceområder, hvorimod finansieringsmæssige udfordringer kan løftes bedre andetsteds. 
Tekniske kompetencer og forretningsmæssige kompetencer følges sjældent ad, hvilket betyd-
er at dem der får de gode idéer sjældent har den skarpeste forretningssans og omvendt. Der vil 
derfor være ræson i at arbejde mere strategisk med at koble tekniske- og forretningsmæssige 
kompetencer for at fremme kommercialiseringen af de gode idéer/produkter.

Der er stadig mange som er uvidende om de muligheder der er med digitale teknologier og 
dermed ikke efterspørger dem, hvorfor der stadig er et stort behov for spredningsrettede initi-
ativer som fx Det Mobile FabLab. Det vil være nødvendigt at udvide tragten væsentligt foroven 
ved at støtte udviklingen i retning af flere virksomheder med mange idéer for at skabe en større 
volumen og et større flow mod hurtigere, bedre og mere innovative produkter med forretnings-
potentiale.

Fremtidsvision for FabLab 
FabLab-bevægelsen udsprang i 2001 fra Massachusetts Institute of Technology og har siden 
spredt sig til resten af verden. Det er spændende at følge denne tendens, hvor udviklingen af 
nye og eksisterende FabLabs giver inspiration til hvordan vi i Danmark kan skabe nogle velfun-
gerende FabLabs, der giver værdi til brugerne.

Tendensen blandt FabLabs i Danmark går i tre hovedretninger:

1. Foreningsdrevne FabLabs for makere (private)

2. Kommercielle FabLabs (tech shops og 3D-print-service) for virksomheder og iværksættere

3. FabLabs på skoler og uddannelsesinstitutioner for elever og studerende på alle niveauer 

Den største udfordring og forudsætning for ethvert FabLab er at finde en økonomisk bæredyg-
tig forretningsmodel, hvor der er tilstrækkelig finansiering til at det kan løbe rundt.  
Samtidig handler det om at skabe et FabLab, som giver værdi til brugerne. Der er en stor og 
stigende interesse for makerbevægelsen, hvilket betyder at der etableres mange FabLabs i 
Danmark samtidig med at der opstår mange knopskydninger. 
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Iværksættere 
og 

virksomheder

Studerende 
(skoler/uddannelser)

Kommuner,
regioner,

stat

Makere
(private)

VIDEN NETVÆRK

TEKNOLOGI

FABLAB

Fremtidsvision for FabLab, hvor viden, netværk og teknologier bringes i spil overfor flere målgrupper for at skabe grobund for 
flere innovative samarbejder.
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For at kunne skabe FabLabs, der for alvor kan styrke innovationskraften i Danmark blandt både 
virksomheder, iværksættere og potentielle iværksættere (private og studerende), er det rele-
vant at se på, hvordan de forskellige FabLabs kan blive bedre til at samarbejde fremfor at blive 
konkurrenter om de samme målgrupper.

Ved at samtænke de 3 typer af FabLabs, som er målrettet forskellige målgrupper, vil faciliteterne 
og kompetencerne kunne udnyttes mere optimalt. Man vil kunne skabe en mere bæredygtig 
forretningsmodel, der har flere ben at stå på, og de forskellige målgrupper vil kunne få et større 
udbytte af at være knyttet tættere sammen i et fælles FabLab. En kobling af studerende med 
virksomheder vil fx være til gavn for begge målgrupper: De studerende vil blive bedre rustet til 
en fremtid i erhvervslivet og virksomheder vil få adgang til og hjælp til brug af ny viden og tek-
nologier. Ligeledes kan private makere, der sidder med en god idé, nemmere finde og etablere 
samarbejder med relevante virksomheder fx i forhold til opstart af produktion. 

Denne fremtidsvision for FabLab rummer flere muligheder for videreudvikling. Man kunne fx 
forestille sig et FabLab tematiseret omkring bæredygtighed, hvor der fokuseres på genanven-
delse for at sikre at FabLab er på forkant med den grønne udvikling, FabLab kunne også være 
en naturlig platform for offentlig-privat innovation, hvor der skabes et tættere bånd til kommu-
ner, regioner og stat, hvor alle brugere af FabLab kan være med til at løse samfundsmæssige 
udfordringer.

Aktiviteter i bussen.
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