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Kære læser

Som direktør for InnovationSilkeborg er jeg utrolig stolt over her at 
kunne præsentere den første udgivelse af KNOW NOW - et magasin 
der er skrevet til, men også om, innovative virksomheder i Silkeborg-
området.  

Ved at sætte skarpt fokus på, hvordan virksomheder arbejder med 
forretningsudvikling og lykkes med at og skabe vækst og udvikling, 
håber jeg, at magasinet vil være med til at udbrede en innovations-
kultur i hele Silkeborg-området. 

I magasinet kan du læse om, hvordan både private og offentlige 
virksomheder helt lavpraktisk kan arbejde med forskellige værktøjer 
og metoder. Du kan også læse om, hvordan udviklingssamarbejder på 
tværs af det offentlige og private kan skabe værdi for begge parter.  

Og hvem er InnovationSilkeborg så, spørger du måske? Det kan du 
læse mere om på side 12-13, men kort fortalt er vi en selvstændig, 
ikke-erhvervsdrivende forening.  

Vi har netop rundet 120 medlemmer, og mit vigtigste budskab 
til dig er, at vi gerne vil være din foretrukne playmaker. Vi vil gerne 
videreformidle gode råd og erfaringer fra din virksomhed, som kan 
inspirere andre. Som medlem af foreningen kan du og dine ansatte 
deltage i spændende netværksarrangementer, kursus- og uddan-
nelsestilbud og skræddersyede udviklingsgrupper. 

Har du brug for det, kan du også få 1:1 sparring, og vi hjælper gerne 
med at matche dig med de rigtige konsulenter og samarbejdspart-
nere, så netop din virksomhed kan tage sit næste udviklingsspring. 

Rigtig god læselyst! 

Morten Bierbaum 
Direktør 

Velkommen til  
første udgave af  
KNOW NOW
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“ Vi har i høj grad fået noget ud af 
at deltage på Innovator-uddannelsen, 
hvor vi blev præsenteret for nogle rigtigt 
spændende værktøjer

I september begynder InnovationSilkeborg en ny runde 
med Innovator-uddannelsen, hvor deltagerne undervises 
i at arbejde med innovation som brugbart værktøj hjem-
me i virksomheden. Det handler om at udvikle personlige 
kompetencer via løsning af konkrete udfordringer med 
innovation.

Morten Grundvad fra virksomheden Dansand A/S i Addit 
var blandt deltagerne på Innovator-uddannelsen i 2017, 
og han er meget tilfreds med udbyttet.

Det er fem år siden, Morten Grundvad blev ansat i Silke-
borg-erhvervsmand Poul Konrad Becks virksomhed - som 
er leveringsdygtig i specialsand til alt fra den private hus-
ejer over sportsanlæg til tunge industriområder. 

53-årige Grundvad medbragte blandt andet teknolog- 
erfaring fra betonelement-branchen, hvor han var tidli-
gere, og som teknisk chef i Dansand har  Morten Grundvad 
til opgave at arbejde med kvalitetsstyring, arbejdsmiljø og 
produktudvikling.

Siden 2017 har han tillige kunnet kalde sig »innovator« 
efter at have gennemgået rækken af undervisningsmo-
duler, som foregår på eftermiddage i Det Gamle Rådhus.

En af de ting, der slog ham, var, at deltagerne kom med 
vidt forskellige baggrunde.

- Der var alt fra ansatte i forsyningsvirksomheder til folk, 
der arbejdede med deres egen start-up-virksomhed. Det 

Innovation er  
Dansands nye værktøj
Innovator-uddannelsen i InnovationSilkeborg 
begynder med et nyt hold i næste måned

AF JAKOB MUNK SCHMIDT

- Det kan godt være, at en idé ender med at blive 
skudt ned, men man skal ikke være bange for at 
kaste bolden i luften, fastslår Morten Grundvad.
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Birch Ejendomme bygger og udlejer nye rækkehuse 
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fi nde drømmeboligen til dig og din familie.

Se vores ledige boliger i Randers, Horsens, Aarhus 
og Silkeborg på: www.birchejendomme.dk

Eller ring til vores udlejning på: 88 44 50 44

Sortenborgvej 2  /  8600 Silkeborg  /  T: 88 44 50 44  /  www.birchejendomme.dk  /  birchgm@birchgm.dk
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spændte utroligt vidt, og det viser blot, at innovations-
værktøjer er brugbare for rigtig mange mennesker og i 
alle mulige brancher, siger Morten Grundvad.

Spændende værktøjer

I Dansand er et af målene at få sat endnu mere struktur på 
innovationsprocessen i forbindelse med produktudvikling 
og forretningsudvikling.

- Vi havde i forvejen en måde at gøre de her ting på, 
men vi kunne også godt se, at det ikke var helt på plads. 
Vi har i høj grad fået noget ud af at deltage på Innovator-
uddannelsen, hvor vi blev præsenteret for nogle rigtigt 
spændende værktøjer, fortæller Morten Grundvad.

- Vi har fået fintunet produktudviklingen i Dansand, 
tilføjer han.

Som konkret eksempel nævner Morten Grundvad et nyt 
fugeprodukt. 

Der arbejdes endnu på sagen, inden den nye type fuge-
produkt er klar til at blive sendt på markedet til kunderne. 
Men en af måderne at nå frem til den rette løsning har 
været at »trykprøve« produktet ved hjælp af innovative 
modeller.

- Her er vi i fuld gang med at benytte os af modellerne. 
Vi har kastet fugeproduktet ind i modellen, og vi er i gang 
med projektets anden fase. Mine kolleger er vildt nysger-

Teknisk chef i Dansand, Morten Grundvad, kan kalde sig 
innovator, efter at han sidste år gennemførte Innovator-
uddannelsen i InnovationSilkeborg. Foto: Martin Ballund
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rige på det her, og målet er, at innovation bliver en naturlig 
og integreret del af alle de ting, vi foretager os i Dansand. 
Hensigten er, at det bliver så indgroet i firmaet, at alle 
kommer til at bidrage. Vi skal lære at spørge hinanden: 
Hvad tænker du om det her?, siger Morten Grundvad.

I virksomheden har man et særligt udviklingsrum.  Rum-
met er i kælderen, og her er plads til brainstorming og 
grublerier, så Dansand løbende tilføres nye idéer og tan-
ker. Ifølge Morten Grundvad handler det om at kaste bolde 
i luften.

- Den store kunst består i, at der ikke noget, som er for 
fjollet. Det kan godt være, at en idé ender med at blive 

skudt ned, men man skal ikke være bange for at kaste 
bolden i luften. Det handler om at gruble, og i en mindre 
virksomhed som Dansand er vi nødt til at gruble i raskt 
trav, fastslår den tekniske chef.

Og fugeproduktet er ikke det eneste, man har udviklet 
efter den nye innovationsmodel.

- I foråret 2018 lancerede vi et gør-det-selv-produkt, 
vi kalder Gartenweg. Der er tale om stigrus i sække tilsat 
naturlige bindemidler. Således man hurtigt og nemt kan 
anlægge en gangsti i sin have, fortæller Morten Grundvad.
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Du står i en supermarkedskø. Kassemedarbejderen foran 
dig bipper den ene vare ind efter den anden. Bagved dig i 
køen står en ung mand. Han taler højlydt i sin mobiltelefon.

En uproblematisk hverdagssituation for de fleste men-
nesker. Men ikke hvis man er ung og psykisk sårbar og lider 
af angst.

For at hjælpe angstramte unge er Silkeborg Kommune 
lige nu i fuld gang med et socialt it-projekt, hvor en virtual 
reality-brille spiller en afgørende rolle - med film optaget i 
en supermarkedskø fra virkelighedens verden. 

Medspillere på projektet er virksomheden Timestory 
Media i København og InnovationSilkeborg.

Sidstnævnte har været fødselshjælper og brobygger 
på det offentligt-private samarbejde, og chefkonsulent i 
InnovationSilkeborg, Laila Mariann Hansen, fremhæver, 
at der er tale om noget meget anderledes i forhold til, når 
en kommune afgiver en ordre hos en privat leverandør på 
normal vis.

Ved virtual reality-projektet derimod foregår tingene via 
et løbende, godt og positivt innovationssamarbejde kom-
mune og privat firma i mellem.

Udgangspunktet er den kendsgerning, at der findes 
unge, som lider af angst. 

It-teknologi hjælper 
psykisk sårbare unge
InnovationSilkeborg var fødselshjælper på offentligt-privat 
samarbejde, som skal hjælpe unge med angst 

AF JAKOB MUNK SCHMIDT

Chefkonsulent Laila 
Mariann Hansen fra 
InnovationSilkeborg 
er bindeled mellem 
Silkeborg Kommune 
og virksomheden 
Timestory Media.
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På bostedet Birkebakken i Silkeborg bor 14 psykisk sårbare 
unge. Nogle af dem medvirker lige nu - på frivillig basis - i 
et testforløb med virtual reality-film i situationer fra en 
supermarkedskø. 

- En stor del at de psykisk sårbare unge, vi har på kom-
munens bosteder, har udfordringer med social angst. Det 
kan gøre det svært for dem at klare dagligdags gøremål 
som for eksempel indkøb, at tage med bussen, eller i det 
hele taget at bevæge sig uden for egen bopæl, forklarer 
socialfaglig konsulent Anneline Reuter fra Socialafdelin-
gen i Silkeborg Kommune.

Som det er i dag bruger personalet i Silkeborg Kommune 
mange ressourcer på at hjælpe psykisk sårbare unge til 
selv at klare dagligdags gøremål og mestre deres eget liv. 

Det betyder, at fagpersonalet for eksempel ofte ledsa-
ger de unge på indkøbstur eller på anden måde understøt-
ter dem i at klare forskellige gøremål.

- Vi er nysgerrige på, om vi ved hjælp af forskellige so-
ciale it-løsninger kan begynde at arbejde på nogle nye 
måder, der på én gang er bedre for borgerne og samtidig 
er en bedre udnyttelse af personalets ressourcer, siger 
Anneline Reuter.

Hos soldater, der er ramt af posttraumatisk stress, tyder 
forskning på, at virtual reality har en gavnlig effekt.

Helt konkret er produceret fire virtual reality-film fra 
indkøbssituationer. 

Filmene, som er af cirka to minutters varighed, er leve-
ret af instruktør og producer Anne Heeno fra Timestory 
Media.

- Afhængigt af, hvad de unge siger, vil der ske forskellige 
ting i filmene. Undervejs måler vi på de unges stressni-
veau, og både før og efter forløbet gennemfører fagper-
sonalet også en test på deltagerne. De første spæde erfa-
ringer er positive, så det tegner godt, siger Anne Heeno.

Det er cirka et halvt år siden, at Silkeborg Kommune indgik 
det tætte offentligt-private udviklingssamarbejde med 
Timestory Media.

- Det har vi været rigtig glade for. InnovationSilkeborg 
har hjulpet os i hele den proces, hvor vi har stillet skarpt 
på, hvilke sociale it-løsninger, vi ser det største potentiale 
i, siger Anneline Reuter fra Silkeborg Kommune.

VIRTUAL REALITY EXPOSURE

Virtual Reality Exposure er projektets officielle 
navn.

Konkret har InnovationSilkeborg hjulpet med at 
tilrettelægge og facilitere et godt procesforløb, 
herunder: 

At få indsnævret et relevant strategisk 
fokusområde i samarbejde med topledelsen.

At få formuleret et godt innovationsspørgsmål. 

At få kortlagt de psykisk sårbare unges største 
udfordringer gennem interviews.

At få kortlagt eksisterende løsninger og 
muligheder på social it-området - og indsnævret 
målgruppen.

At få tilrettelagt relevante workshops, herunder: 

En idéworkshop med inddragelse af relevante 
interessenter.

En prioriteringsworkshop for udvalgte ledere i 
Silkeborg Kommune, der skal have ejerskab til 
projektet.

At få indsnævret målgruppen og indsnævret 
relevante testprojekter.

At få etableret kontakt til relevante eksperter og 
virksomheder.

At få formuleret udkast til en god 
samarbejdskontrakt, der både sikrer den private 
og offentlige part i udviklings- og testsamarbejdet 
om Virtual Reality Exposure.

Anneline Reuter fra Silkeborg Kommune, til 
venstre, Laila Mariann Hansen fra Innovation 
Silkeborg og Anne Heeno fra virksomheden 
Timestory Media samarbejder om projektet med 
såkaldt social it. Foto: Jakob Stigsen Andersen
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For innovationschef Morten Bierbaum er det oplagt, at 
Silkeborg er den helt perfekte hjemmebane for innovation. 
Silkeborg er nemlig i den grad en by og en kommune, der er 
i bevægelse, og hvor gode ideer og ikke mindst et meget 
aktivt og succesrigt erhvervsliv trives.

- Det er alt dette, som InnovationSilkeborg skal være med 
til at understøtte, hjælpe på vej og udvikle. Vi skal både 
være med til at hjælpe helt konkrete ideer og projekter 
på vej samtidig med, at vi skal være med til at fremme en 
kultur, hvor innovation er en integreret del af virksomhe-
der og erhvervsliv, og det gælder alle former og størrelser 
af virksomheder, siger Morten Bierbaum.

Det pulserende Silkeborg-liv har de fire medarbejdere 
hos InnovationSilkeborg tilmed et tæt dagligt kendskab 
til. De har nemlig udsigt til Torvet fra deres sekretariat, 
der er placeret på 2. salen i Silkeborgs gamle rådhus. Der 
er samtidig kun få skridt ned til rådhuset og kommunens 
afdelinger, som er en helt tæt samarbejdspartner.

En af InnovationSilkeborgs opgaver og kompetencer er 
netop at være katalysator for udviklingssamarbejder mel-
lem private virksomheder og Silkeborg Kommune.

InnovationSilkeborg blev da også søsat af kommunen for 
to år siden, men er drevet som en selvstændig forening. Og 
der er allerede mange virksomheder, der har opdaget, at 
InnovationSilkeborg er en rigtig god platform, sparrings-
partner, uddannelsessted og hjælp på vej til at sikre, at 
man som virksomhed agerer innovativt.

Medlemstallet er efterhånden nået op på 120, hvilket er 
med til at gøre foreningen endnu mere attraktiv at deltage 
i. Ikke mindst når man som virksomhed ønsker at blive del 
af et nyt og bredt netværk, og hvor man gennem Innova-
tionSilkeborg tilmed får masser af inspiration og innova-
tionviden gennem netværksarrangementer og events.
For den enkelte virksomhed handler innovation i bund og 
grund om at udvikle nyt eller optimere det eksisterende. 
Og det kan både handle om produkter, markedsføring, 
organisation og proces. Og selv om det på den ene side 

Silkeborg 
skal være 
en innovativ 
højborg

INNOVATIONSILKEBORG

InnovationSilkeborg arbejder for at udbrede 
innovationsviden, innovationsprocesser- 
og metoder ved at tilbyde skræddersyede 
innovationsforløb, kurser, uddannelse og 1-1 
sparring samt ved at inspirere virksomheder 
gennem netværksarrangementer og events

Samt at agere katalysator for udviklings-
samarbejder mellem private virksomheder og 
Silkeborg Kommune ved at gøre det nemmere 
at udvikle, teste og implementere innovative og 
værdiskabende løsninger og samarbejder

Samt at bidrage, sammen med sine medlemmer, 
i forskellige udviklings- og vækstfremmende 
tiltag, der skabes i Silkeborg-området. Herunder 
f.eks. Silkeborgs vision om at være hele Danmarks 
outdoor hovedstad

InnovationSilkeborg arbejder for at gøre 
innovation så konkret og brugbar som mulig 

AF BJARNE GREGERSEN
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Morten Bierbaum er direktør og kontaktperson for både offentlige og private 
virksomheder. Laila Mariann Hansen (til venstre) er chefkonsulent i innovation og 
ansvarlig for flere offentligt-private samarbejder, mens Line Bjerre har ansvar for 
markedsføringen. Endelig består sekretariatet af Jan Formann, der arbejder med salg. 
Derudover har foreningen tilknyttet flere konsulenter. Foto: Jakob Stigsen Andersen

BESTYRELSEN

Bestyrelsen i 
Innovation 
Silkeborg består af 
bestyrelsesformand 
Peter Rødkjær 
(Sam-System), 
næstformand 
Sara Schøler 
Lass (Zimplifi), 
bestyrelsesmedlem 
Lone Lyrskov 
(Silkeborg 
Kommune), 
bestyrelsesmedlem 
Henrik Holst 
Christensen 
(Brandstifter), 
bestyrelsesmedlem 
Christian Aagaard 
(Constructa A/S), 
Torben Vilsgaard 
(erhvervSilkeborg) 
og Frank Borch-
Olsen (Borch-Olsen 
Invest A/S)

handler om at give plads til at fremme nye og måske endda 
helt vilde ideer, så handler det også i høj grad om at arbejde 
konkret. Her kommer InnovationSilkeborg med innovati-
onsforløb, kurser, uddannelse og sparring.

- InnovationSilkeborg har innovationsekspertisen, der kan 
hjælpe med at udvikle en virksomhed og med at afdække 
tidens trends. Hos os får medlemmerne tilbudt helt lav-
praktiske måder at arbejde med innovation på gennem 
uddannelser, skemaer, værktøjer og metoder, lige som 
vi kan formidle kontakten til de helt rette personer eller 
eksperter, som kan hjælpe den enkelte virksomhed vi-
dere i processen. Og vi kan bidrage som projektudviklere 

og hjælpe med til at skabe strategiske samarbejder, siger 
Morten Bierbaum, der fremhæver tre strategiske mål for 
InnovationSilkeborg.

Det første er at medvirke til udbredelsen af en inno-
vationskultur. Det andet er at være med i og være med 
til at etablere konkrete udviklingsprojekter mellem virk-
somheder og kommunen. Det tredje er at være med til at 
understøtte og medvirke i større fælles tiltag.

- Først og sidst er det vores vigtigste opgave at være med 
til at skabe størst mulig vækst og udvikling i Silkeborg 
Kommune. Vi skal fungere som mediatorer i den udvikling, 
der kommer, siger Morten Bierbaum.



Advokater har også brug 
for at blive udfordret
Brockstedt-Kaalund var blandt de første til at melde sig ind i 
InnovationSilkeborg. Advokatfirmaet nyder både godt af erhvervsnetværket 
samt kombinationen af arrangementer og konkrete innovations-værktøjer

AF BJARNE GREGERSEN

Marianne Sørensen 
og Torben Krath fra 
Brockstedt-Kaalunder 
er glade for 
rækken af tilbud og 
arrangementer, som 
InnovationSilkeborg 
præsenterer, lige 
som advokatfirmaet 
også får hel 
konkret bistand fra 
InnovationSilkeborg 
i forbindelse med 
et igangværende 
projekt. Foto: Juul 
Fotografi

Det var en blanding af nysgerrighed og interesse, der 
fik advokat og partner Torben Krath fra advokatfirmaet 
Brockstedt-Kaalund i Silkeborg til, som en af de første 
virksomheder, at blive medlem af InnovationSilkeborg for 
knap to år siden. Og det har lige fra start været en rigtig 
god oplevelse.

- De har været gode til at lave nogle rigtig spændende og 
interessante arrangementer med nogle gode oplægshol-
dere. Det har været spændende for mig at blive udfordret 
på forskellig måde, uden at jeg kan sige, hvad det lige giver 
mig i forhold til vores virksomhed, andet end at det giver 
mig noget som person, siger Torben Krath, der blandt an-
det har fået udfordret - eller udvidet - sine grænser og 
sansninger med øvelser som at skulle tegne sig selv, eller 
have en fugleedderkop på hånden eller at sidde overfor 
en person, hvor begge kigger hinanden i øjnene i lang tid.

Det er øvelser, der ligger langt fra det ellers normalt meget 
konservative fag, branche og arbejdsmiljø, som advokater 
til daglig færdes i, og hvor forandringer og det sanselige 
eller følelelsesmæssige nærmest instinktivt betragtes 
med stor skepsis.

- Vores branche er jo en garant for noget, der er solidt 
og stabilt. I sidste instans er vi med til at beskytte demo-
kratiet, vi er med til at beskytte folk mod overgreb, også 
når det er det offentlige, der går for langt. Derfor kan vi 
ikke være alt for eksperimenterende, men omvendt kan 
vi også have brug for at blive skubbet til og åbne os, siger 
Torben Krath, der fagligt blandt andet er specialist på det 
erhvervsretlige område, og alene på den baggrund giver 
det også god mening for ham at deltage i de netværk, som 
InnovationSilkeborg tilbyder, fordi han på den måde møder 
et bredt og meget forskellig udsnit af erhvervslivet.

Samtidig oplever han innovation som et godt mix af både 
noget ukonkret og reflekterende og så nogle helt konkrete 
redskaber, som man kan bruge i sin virksomhed.

Det sidste gør advokatfirmaet da også brug af. For man 
arbejder i øjeblikket med at indføre lean-arbejdsgange i 
enkelte afdelinger, og her får man bistand fra Innovation-
Silkeborg til at gennemføre projektet. Formålet er at se, 
hvordan man bedst kan forenkle og effektivisere nogle 
konkrete arbejdsgange, hvorefter man så kan overveje 
at indføre lean i andre afdelinger også.
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Udover Torben Krath deltager også advokat og associe-
ret partner Marianne Sørensen i en del af Innovation- 
Silkeborgs tilbud og arrangementer. Hun har blandt andet 
taget innovator-uddannelsen, og det oplevede hun som 
et rigtig godt forløb.

- Det er godt at få tankerne sporet ind på innovation. 
Vores brancher bliver også udfordret af nye teknologier, 
og vi må have øjnene åbne for nye muligheder. Det er vig-
tigt ikke at føle sig skræmt af alt det nye, men tværtimod 
at arbejde med at finde ud af, hvordan de nye teknologier 
kan bruges, og hvordan de kan passe ind, siger Marianne 
Sørensen, der blandt andet henviser til, at alle innovati-
onseksperter peger på, at ny teknologi i løbet af nogle 
år vil overtage en række arbejdsopgaver, der i dag klares 
manuelt.

Giver et godt netværk

Marianne Sørensen ser dog først og fremmest de nye net-
værk, som den største gevinst for hende ved at deltage i 
InnovationSilkeborg.

- Det er en stor fordel at komme til at kende det lokale 
erhvervsliv, og at de kommer til at kende os. Det har nok 
også været en overraskelse for nogle af dem, at vi som 

advokater kan finde på at deltage i noget så anderledes 
som innovation, og at vi også har mod på at blive udfordret. 
Vi har også brug for at tænke ud af boksen, siger Marianne 
Sørensen.

Advokat-gerningen er da heller ikke altid så firkantet og 
skarpt juridisk defineret, som det ellers er den gængse 
opfattelse udenfor de juridiske kredse. For eksempel ar-
bejder Torben Krath også som mediator-advokat, hvor det 
handler om undersøge, om parterne kan finde frem til et 
fælles resultat i stedet for at tage et juridisk slagsmål.

- Selvom jeg er advokat, så synes jeg ikke altid, at den 
bedste løsning nødvendigvis skal findes juridisk. I nogle 
tilfælde kan det være bedre at tale sammen end at po-
sitionere sig. Og man kan vel godt sige, at mediation er 
innovativt i forhold til det stive retssystem. Det giver en 
udvidet og bredere mulighed for at finde en fælles løsning, 
som ikke er mulig, når man først står overfor en dommer, 
der skal afgøre en sag, siger Torben Krath.

BROCKSTEDT-KAALUND

Er et advokatpartnerselskab, der er ejet af syv 
partnere. Der er  65 medarbejdere, heraf 55 på 
hovedkontoret på Godthåbsvej i Silkeborg og de 
øvrige på firmaets kontor i København.

Har de seneste fire år haft en årlig 
bruttofortjeneste (fortjeneste før fradrag af 
omkostninger incl. lønninger) på mellem 34-40 
millioner kroner.
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Fremtiden kræver, at erhvervslivet - og samfundet i øvrigt 
- fungerer innovativt, og hvor man forstår at se og udnytte 
de muligheder, der opstår, når den digitale verden og den 
fysiske produktion bliver integreret og så at sige får sit 
eget liv på tværs af alle hidtidige barriere. Hvilket vil åbne 
op for uanede muligheder for produkter og serviceydelser.

For Industri 4.0 - som den nye industrielle bevægelse 
kaldes - er helt anderledes end tidligere industrielle be-
vægelser eller udviklinger.

- Samtidig med, at det hele bliver digitalt vil der ske et 
voldsomt temposkift i udviklingsprocessen fra at være 
lineær til at at blive ekspotionelt. Det er den ene vigtige 
præmis for 4.0, den anden er, at teknologierne vil krydse 
hinanden, de konvergerer, og dermed opstår der helt nye 
muligheder, siger Anders Hvid.

Udvikling med raketfart

Fremtidseksperten fra rådgivningsvirksomheden Dare-
disrupt arbejder til daglig netop med at hjælpe virksomhe-
der til at forstå og at udnytte potentialet i den fremtid de 
er på vej ind i, hvor teknologien udvikler sig med raketfart. 
Og hvor det gælder om at se og udnytte de nye muligheder.

Det er blandt andet noget af det, han vil fortælle om, når 
han den 4. oktober står for et netværksarrangement hos 
InnovationSilkeborg, der afholdes hos KVM International 
i Kjellerup.

Temaet for arrangementet er »Forstå fremtiden!«, hvil-
ket også er titlen på Anders Hvid og Jannick B. Pedersens 

meget roste bog om, hvordan den teknologiske udvikling 
totalt vil ændre den virkelighed, vi kender i dag. Anders 
Hvid har en mangeårig erfaring i virksomhedsudvikling og 
udviklingsstrategi og er entreprenør, foredragsholder og 
ambassadør for Singularity University i Danmark.

- Når teknologierne krydser hinanden, så vil det skabe 
uforudsete hændelser og der vil opstå nye muligheder, 
som vil ændre den måde, virksomhederne producerer på 
og på det, de producerer. I fremtiden bliver kunderelatio-
nen en helt anden, og hvor det i højere grad bliver kunden, 
der styrer produktionen på den måde, at produktionen 
styres af konkret efterspørgsel og ønsker. Virksomheder-
ne må tilpasse sig og bliver mere agile, siger Anders Hvid.

Den ny teknologi vil også udfordre virksomhederne ved, at 
den kan betyde, at produkter kan blive nærmest gratis at 
fremstille. Men det betyder ikke automatisk, at man ikke 
kan tjene penge på sit produkt. For det vil samtidig blive 
mere tilgængeligt for et bredere marked.

- I dag er produkter målrettet en bestemt gruppe men-
nesker med et bestemt behov. Men bliver produktet gratis, 
kan man rette produktet mod at blive brugt meget bredere 

Alle kan blande 
sig i fremtiden - så 
virksomhederne skal 
være med helt fremme
Fremtidsekspert Anders Hvid ser en fremtid, hvor det 
innovative er et absolut krav til erhvervslivet

AF BJARNE GREGERSEN

“ Når teknologierne krydser hinan-
den, så vil det skabe uforudsete hændel-
ser og der vil opstå nye muligheder, som 
vil ændre den måde, virksomhederne 
producerer på og på det, de producerer
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INDUSTRI 4.0

Er anderledes end tidligere industrielle 
revolutioner, der i hovedsagen har handlet om at 
gøre en given produktion hurtigere, bedre eller 
billigere, deriblandt også digitalisering og brug af 
robotter i fremstillingen

I den ny industrielle revolution vil det nye fokus 
være evnen til at omsætte produkter og processer 
til digitale formler og distribuere disse formler som 
serviceydelser

Det bliver en fremtid, hvor intelligente, 
samtænkende produktions- og servicenetværk 
kan selvstyre elementer på kryds og tværs 
af industrielle værdikæder om at fremstille 
produkter

3D-print, kunstig intelligens, big data og 
genteknologi forventes at ændre mærkbart på 
vores hverdag allerede i løbet af få år

Fremtidsekspert Anders Hvid kan blandt 
andet opleves til oktober hos et netværks-
arrangement hos InnovationSilkeborg. Det 
afholdes hos KVM International i Kjellerup. 
InnovationSilkeborgs arrangementer afholdes 
typisk med forskellige medlemsvirksomheder 
som værter. Foto: Flemming Leitorp

så man kan få en endnu bredere kundegruppe, siger An-
ders Hvid.

Men for at kunne se og opdage de nye muligheder, er det 
nødvendigt at åbne op og se på sin virksomhed og på sig 
selv og sine produkter på en ny måde.

- Det gælder om at komme i gang med at eksperimen-
tere, og samtidig være bevidst om, at der ikke findes bare 
én løsning eller dén rigtige løsning, men at der hele tiden 
er flere og nye løsninger. Virksomhederne skal være klar 
til at indgå nye typer partnerskaber og snakke med an-

dre end dem, de plejer at snakke med, siger Anders Hvid, 
der også fremhæver, at den ny teknologi også adskiller 
sig fra tidligere teknologi ved, at alle bruger den, så man 
behøver ikke at være specialist for at komme med ideer 
eller erfaringer.

- Alle kan være med, alle kan blande sig og eksperimen-
tere, siger Anders Hvid.
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- Hos os ser vi det som en ekstra kompetence, vi har fået 
ind i huset, siger Max Roed Mikkelsen om metoderne fra 
InnovationSilkeborg. Foto: Jakob Stigsen Andersen
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Kaastrup Andersen A/S er blandt de virksomheder i Sil-
keborg, der benytter sig af InnovationSilkeborgs tilbud. 
I 2017 havde den fremgangsrige konsulentvirksomhed 
(modtager af Erhverv Silkeborgs Erhvervspris 2015) flere 
ansatte på kursus hos InnovationSilkeborg, og ifølge virk-
somheden giver samarbejdet rig mulighed for at tilføre 
Kaastrup Andersen-kunderne endnu mere værdi. Firmaet 
på Vestre Ringvej har i forvejen benhårdt fokus på pro-
jektledelse. 

Kaastrup Andersen har en særdeles stærk kultur med 
afsæt i ledelse af projekter. I fremtiden skal det tillige 
handle om løsninger.

- Vi er gode til at lede processen og til at skabe planen. 
Nu vil vi gerne prøve at træde et skridt videre, hvor vi også 
hjælper med at skabe løsninger. Vi vil prøve at komme tæt-
tere på selve forretningen ude hos vores kunder, siger Max 
Roed Mikkelsen, HR-ansvarlig i virksomheden.

Sætter kunden i fokus

Sidste år lærte ansatte fra Kaastrup Andersen blandt 
andet om metoder og værktøjer hos InnovationSilkeborg 
inden for såkaldt co-creation. Det handler om udvikling af 
forretningsstrategi. Siden har Kaastrup Andersen i flere 
tilfælde benyttet sig af den nye viden i forbindelse med 
udførelsen af konsulentopgaver ude hos egne kunder. 

- Vi har kørt en række forløb i blandt andet Silkeborg Kom-
munes teknik- og miljø-afdeling og social- og sundheds-
afdeling samt i virksomheden ISS, fortæller Max Roed 
Mikkelsen.

Co-creation kan grundlæggende forklares med at sætte 
kunden i fokus. Filosofien er, at kunder, brugere og part-
nere besidder andre indsigter og evner end en selv. De 
gode beslutninger om, hvilke produkter eller løsninger, der 
er bedst, bliver således ikke truffet på direktionsgangene 
alene. De gode beslutninger træffes i samråd med kunder, 
brugere og partnere.

En ekstra kompetence i huset

Ifølge InnovationSilkeborg vil co-creation som forretnings-
strategi udmønte sig i udveksling og deling af idéer og 
ressourcer, når man mødes med kunder, partnere osv.

- Hos os ser vi det som en ekstra kompetence, vi har fået 
ind i huset. En metode til at finde ud af, hvad vores kun-
der går og bøvler med i hverdagen. Vi bruger metoden i 
forbindelse med de projekter, som vi kører ude hos vores 
kunder. Det er et rigtig godt praktisk værktøj. Det er nemt 
at videregive til andre og nemt at forklare kunden samt 
facilitere det over for kunden, siger Max Roed Mikkelsen.

Kaastrup Andersen, der ledes af de to stiftere Harald Høi 
Andersen og Anton Kaastrup-Hansen, har en række store, 
danske virksomheder på referencelisten. Max Roed Mik-
kelsen fortæller om et konkret projekt hos rengøringskon-
cernen ISS Cleaning, hvor Silkeborg-virksomheden hjalp 
med at finde løsning på en udfordring. Det drejede sig om 
ISS’ flere hundrede rengøringsmaskiner, der er placeret 
ude hos deres kunder.

Sagen blev gennemgået på alle leder og kanter for at sikre 
en bedre udnyttelse af maskinerne samt opnå gennemsig-
tig håndtering af logistik i forhold til flytning og indkøb. Der 
er nemlig penge på spil ved at kigge på, hvordan maskinel 
og udstyr udnyttes mere effektivt, og Kaastrup Andersen 
hjalp virksomheden ved blandt andet at få de mange ren-
gøringsvogne udstyret med GPS-trackere.

Nu hjælper Kaastrup Andersen 
kunden med at finde løsninger
Den succesrige Silkeborg-virksomhed bygger oven på med yderligere 
kompetencer via samarbejde med InnovationSilkeborg

AF JAKOB MUNK SCHMIDT

“ Vi er gode til at lede processen og til at 
skabe planen. Nu vil vi gerne prøve at træde 
et skridt videre, hvor vi også hjælper med at 
skabe løsninger
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Steen Olsen er stifter 
og indehaver i Timesafe 
ApS i Silkeborg. Foto: 
Jakob Stigsen Andersen
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Et af målene i InnovationSilkeborg er at hjælpe private 
virksomheder, der kunne tænke sig at få Silkeborg Kom-
mune som aktiv partner i udviklingsarbejdet.

Det handler om offentligt-privat samarbejde, og et suc-
cesrigt eksempel finder vi på Ferskvandscentret. 

Her driver Steen Olsen og hans team virksomheden 
Timesafe ApS. 

Alene indenfor det kommunale område har firmaet på få 
år fået over 20 kommuner på kundelisten, og inden årets 
udgang håber og tror Steen Olsen på, at tallet er vokset 
til 30.

Timesafe er et overbliks- og samarbejdsværktøj, der hjæl-
per kommunerne med at holde styr på ventilationsanlæg, 
elevatorer, sprinkleranlæg og andre former for tekniske 
installationer i blandt andet skoler, børnehaver og pleje-
hjem. Alle tekniske anlæg skal vedligeholdes for at køre 
effektivt, energirigtigt og sikre et godt indeklima.

Derfor er det vigtigt for kommunerne at have overblik 
over eksempelvis serviceaftaler med de private teknik-
virksomheder, der udfører den slags. Og samtidig er det 
vigtigt med overblik, når der skal laves udbudsmateriale i 
forbindelse med indhentning af nye serviceaftaler.

De seneste fem år har Steen Olsen overbevist kunderne 
om Timesafe-systemets værdi, og han er taknemmelig 
for, hvordan kontakten til og samarbejdet med Silkeborg 
Kommune hjalp ham på vej. Steen Olsen fremhæver sær-
ligt to personer fra Silkeborg Kommune, Lars Thygesen, 
faglig leder i ejendomsafdelingen, og Thomas Lyngvad.

- Specielt i udviklingsfasen koblede vi vores viden om it 

med fantastisk sparring fra Lars og Thomas. Det fik vi alle 
rigtig meget ud af, siger Steen Olsen.

Tusindvis af oplysninger

Udover Silkeborg Komme bidrog også andre kommuner 
til det innovative projekt dengang i 2013: Aarhus, Vejle, 
Herning og Fredericia. 

De oprindelige fem kommuner foretog dengang et sam-
let udbud på servicering af cirka 3000 ventilationsanlæg, 
hvilket det havde taget flere måneder at indsamle og få 
kortlagt: Antal, modeltyper, årgange osv.

I dag arbejder kommunerne og deres forskellige leveran-
dører sammen via Timesafe, hvilket har udbygget over-
blikket og sikrer at overblikket vedligeholdes. Eksempelvis 
voksede de 3000 anlæg til mere end det dobbelte, da le-
verandøren blev koblet på og kunne registrere de anlæg 
de fandt rundt omkring i bygningerne i forbindelse med 
eksempelvis en serviceopgave.

- At få skabt et overblik kan lyde banalt, men når man har 
400.000 kvadratmeter bygninger, der løbende skifter 
funktion, bygges om, købes til og sælges fra, så er overblik 
pludselig en stor udfordring, siger Steen Olsen. 

På tværs af kunder holder Timesafe i dag styr på mange 
tusinde og forskellige slags anlæg på tværs af mange mil-
lioner kvadratmeter. Alene Københavns Kommune har 
kortlagt 1,7 millioner kvadratmeter i Timesafe værktøjet.

Samarbejdskommunerne ved udviklingsprojektets start 
var samtidig potentielle kunder til Timesafe på længere 

Timesafe hjælper 
kommunerne med overblik
It-iværksætter Steen Olsen fra Silkeborg opnåede værdifuld 
sparring ved udviklingen af ny software til det offentligt

AF JAKOB MUNK SCHMIDT

“ Netop i udviklingsfasen havde vi 
et virkelig godt samarbejde. Fantastisk 
sparring, som jeg fik rigtig meget ud af
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sigt. Også på den led bar Steen Olsens tilknytning til det 
offentlige frugt. Alle nævnte kommuner tilhører således 
kundekredsen i dag, hvor 20 kommuner landet over har 
digitaliseret blandt andet tusindvis af servicerapporter.

Alle oplysninger om ventilationsanlæggene er sat i sy-
stem, som betyder, at oplysningerne i dag er meget mere 
brugbare og medgørlige sammenlignet med tidligere.

I InnovationSilkeborg glæder man sig til i fremtiden at 
agere brobygger i forhold til endnu flere offentligt-private 
samarbejder.

InnovationSilkeborgs rolle er at udvælge virksomheder 
til samarbejde med Silkeborg Kommune. En udvælgelse 
som vil være baseret på, hvor man ser det størst mulige 
potentiale kombineret med den tidsmæssige horisont for 
det givne projekts gennemførelse. 

Kontaktperson hos InnovationSilkeborg er 
direktør Morten Bierbaum. Han er parat til at 
tage dialogen med virksomheder og foretage 
screening. Foto: Jakob Stigsen Andersen



Gå ikke glip af ...
Netværksarrangement
Fremtidens salgsmetoder

Hvordan sælger man i en verden af salgsrobotter, data� ltre og tsu-
namier af content marketing? Og hvilke krav stiller digitaliseringen til 
fremtidens sælgere? Én ting er sikkert - det kræver, at du gentænker 
den måde, du driver salg på i din virksomhed. Så hvordan skaber du 
balance mellem brugen af disse nye redskaber uden helt at forkaste 
de gamle (salgs)dyder? 

6. septem
ber

Uddannelse 
Opstart af INNOVATOR-uddannelse

InnovationSilkeborgs innovationsuddannelse ”INNOVATOR – fra idé 
til bundlinje” klæder dig på til at arbejde strategisk med innovation 
og lede og realisere innovationsinitiativer i virksomheden. Du ud-
vikler dine kompetencer samtidig med, at du arbejder med en konkret 
innovationsudfordring, du selv de� nerer. 

19. septem
ber

1-dags kursus
Social Selling Workshop

Vil du have succes med salg i en digitaliseret verden? Så skal dine 
sælgere være skarpe på formuleringer, forstå ekstern kommunika-
tion i alle dets afskygninger, kunne skabe – og dyrke – et brand, og 
evne at koble kunden til den givne situation. I dette kombinerede 
foredrag + workshop-forløb abejder vi med at forankre Social Selling 
i din virksomhed. Du kommer til at træne din evne til at � nde rundt i
de mange tilbud og spotte det sociale medie, der er mest gavnligt 
til den speci� kke salgssituation.

9. oktober

Netværksarrangement 
Arbejdsglæde smitter af  på bundlinjen!

Kom og få et verbalt og morsomt los bag i af Michelle Hviid med 
masser af stof til eftertanke. Hun har bl.a. gjort sig bemærket med 
Runningdinner.dk, Uberbanko.dk og i diverse paneldebatter. Med 
udgangspunkt i sin egen historie, der går på tværs af brancher og 
arbejdsmiljøer, fortæller Michelle Hviid, hvordan vi med humor kan 
forholde os til vores egne svage og stærke sider. Din arbejdsglæde 
udløser handlekraft - og det smitter af på bundlinjen. 

6. decem
ber

Netværksarrangement 
Forstå fremtiden!

Den teknologiske udvikling buldrer afsted, og det kan være svært at 
skelne hypen fra egentlige forandringer. Anders Hvid har om nogen 
herhjemme fuldstændig styr på, hvordan teknologier som biotekno-
logi, robotter, kunstig intelligens og 3D print udvikler sig i fremtiden. 
Han deler ud af metoder og viden om, hvordan virksomheder kan 
forstå og udnytte den teknologiske udvikling, som ikke bare er hur-
tig, men eksponentielt accelererende.

4. oktober

Netværksarrangement
Skab forandringer med adfærdsdesign

Hvad gør vi, når mennesker i den virkelige verden sjældent op-
fører sig som de mennesker, vi bygger strategier til? Et af svarene 
er adfærdsdesign! Det er lykkedes os at få Danmarks førende ad-
færds-ekspert, Morten Münster, som oplægsholder. Han er manden 
bag bestselleren ”Jytte fra marketing er gået for i dag” og rådgiver til 
dagligt virksomheder som Adidas og Novo Nordisk i, hvordan de bru-
ger adfærdsdesign til at skabe forandringer i den virkelige verden. 

1. novem
ber

Læs mere og meld dig til på innovationsilkeborg.dk

forholde os til vores egne svage og stærke sider. Din arbejdsglæde 
udløser handlekraft - og det smitter af på bundlinjen. 



SEAT Arona fås fra kr. 169.900 ekskl. lev. omk. kr. 3.880. Brændstoføkonomi: 19,6-25 km/l og CO2 105-115g/km ved blandet kørsel. (Direktiv 80/1268 EØF). Energimærke A . Den viste model er med ekstraudstyr.

SEAT Arona er en SUV bygget til det moderne menneske, der ikke vil gå på kompromis med design, køreegenskaber og komfort. Den 
er suveræn i designet, overlegen i køreegenskaberne, lækker at sætte sig ind i – og ja, så er den også Årets Bil i Danmark 2018.

SEAT ARONA FRA KUN KR. 169.900,-

ÅRETS BIL I DANMARK 2018

indsæt forhandler navn her

Fiat 500 0,9 80 hk BLACK EDITION. Pris ekskl. levering 3.880 kr. A++  Brændstoføkonomi ved blandet kørsel 26,3 km/l, CO² 88 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr

SPAR 27.000 KR.
• Fast glastag
• Poltrona Frau læderindtræk 
• Fuldautomatisk aircondition
• 7“ touchskærm og Apple Carplay
• Mobiltilslutning

• Multifunktions-læderrat 
• Lakerede sidespejle 
• Splitbagsæde
• Højdejusterbart førersæde

• Fartpilot
• 16“ alufælge
• Sort metallak
• Parkeringssensor, bag

KONTANTPRIS 139.994 KR.

Den nye FIAT 500 BLACK EDITION er ren forkælelse. Designikonet er her iklædt sort design når det er bedst;
sort metallak · sorte lædersæder · sorte sidespejle og 16” alufælge til den skarpe kontrast. Samtidig er den spækket med 
masser af udstyr til en værdi af 27.000 kr. Kom ind til os og bliv forkælet med en prøvetur i en virkelig fræk lille italiener.
I samarbejde med Lavazza får alle nye ejere af en FIAT 500 BLACK EDITION en særlig Lavazza-goodiebag med i købet. Den 
bliver leveret samtidig med bilen og indeholder et udvalg af lækre Lavazza-produkter samt selvfølgelig en Lavazza-to-go-kop.
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FIAT 500
B L A C K
E D I T I O N
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indsæt forhandler navn her

Fiat 500 0,9 80 hk Black/White Navigator. A++  Brændstoføkonomi ved blandet kørsel 26,3 km/l, CO² 88 g/km. Bilen er vist med 16“ alufælge i Diamant sort � nish der 
kan eftermonteres mod merpris.

FIAT 500 BLACK/WHITE NAVIGATOR - SPAR OP TIL 33.500 KR.
Lige nu får du den klassiske FIAT 500 Black eller White med masser af udstyr som integreret navigation med 5” skærm, 
DAB radio, luksuriøse lædersæder, 16” Alufælge i mellemgrå med diamant � nish, parkeringssensor bag, panorama glastag,
og klimaanlæg. Du skal bare vælge mellem den hvide perlemorslak Bianco Ghiaccio eller den sorte metallak Nero Vesuvio.
Så kig forbi og se,om du er til sort magi eller hvid karma.

FIAT 500
WHITE NAVIGATOR
144.990,-
SPAR OP TIL 33.500 KR.

FIAT 500
BLACK NAVIGATOR

144.990,-
SPAR OP TIL 24.500 KR.

SORT MAGI ELLER HVID K ARMA?
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