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DESIGNTÆNKNING
CO-CREATION

BIG DATA
SERVITIZATION

DIGITALISERING

PLATFORMØKONOMI

Er du klar til at co-create, designtænke og arbejde strate-
gisk med videndeling sammen med et hold af førende  
videnspersoner og andre spændende virksomheder? Kom 
med til VIDENBRO – et udviklingsforløb for virksomheder der 
vil arbejde målrettet med service.

UDVIKLINGSFORLØB
målrettet dig som er:

virksomhedsleder, innovationsansvarlig,  
salgschef, direktør, innovationschef,  

marketingchef, servicechef,  
udviklingschef, kundechef,  

produktionschef etc.

BUSINESS MODEL CANVAS



DET FÅR DU

WORKSHOP I – 9. OKTOBER 2017

Rammesætning og introduktion til metoder

• Hvorfor er arbejdet med service vigtigt? 
Disruption og andre brændende platforme

• Oplæg om metoder:
• Servicedesigntænkning
• Business Model Canvas og platformøko-

nomi
• Co-creation og brugerdreven  

innovation
• Valg af tema for workshop II
• Fokus på din virksomhed

• Mapping ift. service level
• Arbejde med narrativer1 og målsætninger

• Afrunding og hjemmeopgaver

WORKSHOP III – 4. DECEMBER 2017

Metoder: Designtænkning, Business Model 
Canvas, platformøkonomi, co-creation 

• Gruppedialog om din virksomheds service 
level mapping, din virksomheds narrativ 
samt hjemmeopgaver

• Udfoldelse af narrativ via metoderne intro-
duceret på workshop I og viden introduceret 
på workshop II

• Udarbejde handlingsplaner for det videre 
arbejde med servicetransformationen i din 
virksomhed

• Indsalg til resten af virksomheden
• Dialog om netværksmøder i 2018
• Afrunding og evaluering
• Netværksmiddag

Begreber som designtænkning, co-creation og tværfaglige 
samarbejder bliver ofte overskygget af begreber som disrup-
tion, big data og Industri 4.0. Begreberne – og ikke mindst 
metoderne og tilgangene bag – er dog stadig yderst relevan-
te. De kan nemlig være det, der skal til, for at din virksomed 
når i mål med Industri 4.0-strategien eller får opsnappet de 
vigtigste elementer fra disruption-tendenserne. 

Vi har derfor samlet flere af vores samarbejdspartnere og 
eksperter fra universiteter og videnmiljøer og skabt rammerne 
for VIDENBRO-forløbet. Forløbet dykker ned i relevante temaer 
som datadrevet innovation og digitalt mindset, platformøko-
nomi og servitization. Vi sætter også fokus på de drivere, der 

skal sikre, at din virksomhed får succes med føre strategi-
erne ud i livet. 

Forløbet består af tre workshopdage, en masterclass samt to 
netværksmøder. Du har som virksomhed mulighed for at stille 
med en case, og gennem hele forløbet kan du få sparring af 
eksperter og netværke med andre virksomheder. Efter forlø-
bet har du fået ny viden, konkrete værktøjer og handlingspla-
ner, så du kan optimere din serviceforretning. 

Læs mere om VIDENBRO-forløbet og hvordan du ansøger om 
at deltage på på www.serviceplatform.dk.

WORKSHOP II – 16. NOVEMBER 2017

Faglige temaer: Digitalisering, big data og 
servitization

• Gruppedialog om din virksomheds service 
level mapping, din virksomheds narrativ 
samt hjemmeopgaver

• Arbejde med det faglige tema (viden, værk-
tøjer og sammenkædning med arbejdet fra 
workshop I)
• Digitalisering i forhold til arbejdet med salg 

og kunderejser
• Service via big data – det strategiske 

perspektiv
• Servitization: Fra produkt til service – få 

hjælp til servicetransformationen
• Indsalg til resten af virksomheden
• Arbejdet med narrativer
• Afrunding og hjemmeopgaver

OUTPUT 
Bearbejdet narrativ ift. tema • Bearbejdet Busi-
ness Model Canvas ift. tema • Argumenter til 

indsalg i organisationen

OUTPUT 
Bearbejdet narrativ ift. metoder • Argumenter 

til indsalg i organisationen •  
Roadmap/handlingsplan for arbejdet med 

narrativet ved brug af tema, metoder og Busi-
ness Model Canvas • Opdateret Service Level 

Matrix ift. fremtidigt ønske

OUTPUT 
Opdatering på fagligt tema •• Sparring på ar-
bejdet med narrativet og roadmap/handlings-
plan • Vedligeholdelse af netværksrelationen

OUTPUT
Udfyldt Service Level Matrix • Bearbejdet 

narrativ • Viden om Business Model Canvas • 
Valg af tema til workshop II

MASTERCLASS MED SIMONE CICERO FRA Platform Design Toolkit, AARHUS 7. NOVEMBER ELLER KØBENHAVN 8. NOVEMBER 2017

1 Et narrativ er i denne sammenhæng en fortælling om din virksomhed i et subjektivt perspektiv. F.eks. hvilke muligheder og udfordringer, du oplever, og hvor I er på vej hen. 

NETVÆRKSMØDER 27. FEBRUAR OG 16. MAJ 2018

http://www.serviceplatform.dk/arrangementer/videnbro-udviklingsforloeb
http://platformdesigntoolkit.com/


Co-creation er et begreb, 
der har vundet frem i takt 
med, at man anser markedet 
som en platform, hvor virk-
somheder mødes med aktive 
forbrugere og andre interes-
senter for at udveksle og dele 
idéer, ressourcer og kapabi-
liteter. Begge parter opnår 
værdi med nye former for 
samarbejde, serviceydelser og 
læringsmekanismer.

Co-creation workshops er et effektivt format til vi-densamarbejde – ikke mindst 
for SMVer. Workshoppen er skræddersyet omkring få udvalgte virksomheds- el-ler samfundsudfordringer, hvor der er tilsvarende forskningsstyrker i Danmark. 

Workshoppen faciliterer, at alle deltagere får egne kom-petencer i spil til løsnings-forslag og idéer. 

Design er meget mere end 

æstetisk form
givning af 

produkter. D
esigntænkning 

er en kompetence, som
 kan 

hjælpe virksomheder til at 

blive mere innovati
ve, få styr 

på deres inn
ovationsproc

es, 

få en bedre indsigt 
i deres 

brugere, bli
ve bedre til at 

kommunikere båd
e internt og

 

eksternt og
 meget mere.

JØRGEN RASMUSSEN
Lektor – strategic design thinking
Arkitektskolen Aarhus
Gennemgående facilitator 
Servicedesign

GUNNAR KRAMP
Senior Concept Developer
Alexandra Instituttet A/S
Gennemgående facilitator 
Co-creation

CECILIE KOBBELGAARD
Konsulent
UCN act2learn
Gennemgående facilitator
Servicedesign og digitalisering

HEIDI SVANE PEDERSEN
Platformleder, Service i digital detail
Innovationsnetværk Service Platform
Temaspor om digitalisering på workshop II

HENRIK BLACH
Platformleder, Service i industri og handel
Innovationsnetværk Service Platform
Temaspor om servitization på workshop II

SIGNE SKOV HANSEN
Platformleder, Manuelle servicefag
Innovationsnetværk Service Platform
Temaspor om servitization på workshop II

PERNILLE RYDÉN 
Lektor, DTU
Forfatter til bogen Disrupt your mindset to 
transform your business with Big Data
Temaspor om big data på workshop II

RASMUS BÆKBY
Senior Digital Business Strategist 
Alexandra Instituttet A/S
Temaspor om big data på workshop II

VIDENSPERSONER



PRAKTISKE OPLYSNINGER

Hvordan deltager du? 
Læs mere på  
www.serviceplatform.dk

Sted
Trinity Hotel & Konferencecenter
Gl. Færgevej 30
7000 Fredericia 

Mødedage
Workshop 1: 9. oktober 2017 (Fredericia)
Workshop 2: 16. november 2017 (Fredericia)
Workshop 3: 4. december 2017 (Fredericia)

Masterclass: 7. november 2017 i Aarhus eller
 8. november 2017 i København

Netværksmøde 1:  27. januar 2018 (sted annonceres)
Netværksmøde 2:  16. maj 2018 (sted annonceres)

Pris
Pris pr. deltager er 3.500 kr. plus moms. Prisen inkluderer:
P Tre workshopdage inkl. middag den sidste dag 
P Masterclass med Simone Cisero under Service Week
P To netværksmøder i foråret 2018

Tilmelding og spørgsmål
Der er plads til 25 deltagere, og du ansøger om at deltage 
via www.serviceplatform.dk. Hvis du har spørgsmål til forlø-
bet, så kontakt: 

LAURA MØLLER
Innovationsnetværk Service Platform 
+45 9350 8804
laura.moller@alexandra.dk

Aktørerne bag VIDENBRO-forløbet:

SERVICE PLATFORM

http://www.serviceplatform.dk/arrangementer/videnbro-udviklingsforloeb
http://www.serviceplatform.dk/arrangementer/videnbro-udviklingsforloeb
mailto:laura.moller%40alexandra.dk?subject=VIDENBRO-forl%C3%B8bet

