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FRA GARAGE 
TIL INDUSTRIEL PRODUKTION

Af *: Henrik A. Lauridsen 1 & Peder V. Søberg 1 
1 Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

* Løsningsudvikling er sket med støtte fra Den Europæiske Socialfond og i et samar-
bejde mellem DVI og en gruppe fra Aalborg Universitet bestående af prof. John Johansen, Claus 
Rothmann, Henrik A. Lauridsen og Brian V. Wæhrens. Illustrationer ved Yogis Streg.

ABSTRACT
Kapitlet viser, hvordan man blandt andet ved hjælp af to intensive camps kan styre 
indløbet til en konceptbaseret forandringsproces. Et stærkt koncept viser, hvor 
forandringen skal føre hen, og hvilke værktøjer der skal sættes i spil i implemen-
teringsøjemed. Desuden inspirerer et stærkt koncept til at overkomme de perioder 
i forandringsprocessen, hvor virksomheden skaber dårligere resultater end før for-
andringen blev sat i værk. En mindre virksomhed med et bredt produktsortiment 
og store vækstambitioner danner rammen for den gode historie fra marken, om de 
indledende faser i en forandringsproces frem mod selve eksekveringsfasen og de 
udfordrende øvelser, der er forbundet med at skabe et stærkt forandringskoncept.

INTRODUKTION
Dansk Varmepumpe Industri A/S (DVI) ligger i Barmer lidt uden for Aalborg. 
Virksomheden har specialiseret sig i produktion og salg af varmepumpesystemer 
til private boliger og industrielle formål primært i Danmark. En varmepumpe 
er et energi-transportanlæg, der eksempelvis transporterer en varmemængde 
fra et lavt temperaturniveau til et højere temperaturniveau, hvorved der kan 
udvindes energi til f.eks. opvarmning. Virksomhedens ejer startede virksom-
heden tilbage i 1979. Frem til år 2009 har virksomheden typisk beskæftiget 
mellem 30 til 40 medarbejdere og haft en mere eller mindre ensartet afsætning. 
I år 2009 indtrådte H.E.F A.m.b.a. i ejerkredsen og har i dag aktiemajoriteten.
 
Produktionen af produkterne foregår i et samlet bygningskompleks på godt 
2000 kvadratmeter fordelt på tre bygninger. Disse tre bygninger rummer for-
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uden produktion og lagerfaciliteter også administration, udvikling og service. 
Produktionens aktiviteter omfatter pakning, test, montage og undermontage. 
Produktkomponenterne leveres primært af lokale danske underleverandører. 

UDFORDRINGEN
Markedet indenfor miljørigtige energiløsninger til bl.a. opvarmningsformål 
forventes de kommende år at vokse i takt med udfasningen af bl.a. oliefyr i 
private boliger. Ifølge Dansk Energi skønnes potentialet i Danmark i år 2035 
at ligge i størrelsesordenen 340.000 installationer, hvis man også udfaser 
naturgasfyr og andre opvarmningsformer uden for fjernvarmeområderne. 
I dag installeres der ca. 15.000 varmepumpeløsninger i Danmark årligt. Der 
tegner sig derfor et interessant marked på den lidt længere bane - et marked 
DVI har tænkt sig at skulle have andel i. Ambitionen er mindst en fordobling 
af omsætningen frem mod år 2016 og en tredobling frem imod år 2020 målt i 
forhold til omsætningen i år 2012. 

Men hvordan? Det er simpelt ifølge DVI. Hvis man vil være 3 gange større end i 
dag, så skal man bare udvide bygningskapaciteten og antallet af medarbejdere.
 
Spørgsmålet er, om det nu også er så simpelt? Ambitiøse vækstmål kræver ofte 
andet end blot kvadratmeter til produktion. Hvorledes er væksten sammensat 
på tværs af virksomhedens to segmenter ”Bolig og Industri”? Hvorledes skabes 
og produceres de forskellige produkter, og sker det optimalt med maksimal 
fokus på værdiskabelse? Har organisationen kompetencerne, der skal til for at 
eksekvere en vækstplan og således understøtte ambitionen osv.? 

Øget industrialisering af DVI´s forsyningsnetværk er en afgørende forudsæt-
ning for vækst og lønsomhed. Den entreprenante ”garage” skal drives mere 
professionelt. Projektet ”Accelereret vækst og værdi – et forløb for øget indu-
strialisering”, gennemføres i samarbejde med Center for Industriel Produktion 
på Aalborg Universitet (AAU), for at afdække muligheder og konsekvenser i 
forbindelse med den ønskede vækst.

Der er ikke tale om en brændende platform, men i stedet et brændende ønske 
om, at virksomheden skal træde ind i en ny æra. Drift og udvikling skal gå hånd 
i hånd, og sidstnævnte skal prioriteres, hvis ambitionerne skal indfries. Smøles 
der med opgaven, kan det brændende ønske hurtigt blive til en brændende 
platform, eftersom konkurrenterne sikkert har øje på samme markedspotentiale. 
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Figur 1: Det accelererede projektforløb.

PLANLÆGNING 
HVORLEDES SKAL OPGAVEN TACKLES?
Opgaven kræver viden om, hvorledes produktionen afvikles, produkterne ud-
vikles, og salget gennemføres hos DVI. Denne viden er sjældent nedfældet i 
form af procedurer, men besiddes af de enkelte medarbejdere og ikke mindst 
ejeren selv. De nødvendige data kan derfor ikke granskes i dokumenter og da-
tabaser. I stedet bringes repræsentanter for de mange forskelligartede opgaver 
i virksomheden sammen, for at få dem til at fortælle, udvikle og engagere sig 
i forandringsopgaven.

Projektets titel ”Accelereret vækst og værdi” indikerer, at tingene skal gå 
stærkt. Dette gælder også selve projektforløbets indledende faser frem mod 
den endelige beslutning – et forløb, der ikke må tage mere end 3 måneder. 
Projektforløbet bygges op omkring 2 Camps, som illustreret i Figur 1.
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Arbejdsformen med camps muliggør, at man hurtigt kan afdække og indhen-
te information og gøre brug af viden hos personer i organisationen, uden at 
man skal gøre et langstrakt analysearbejde, som risikerer at være forældet, 
inden det er færdiggjort. I stedet samler man simpelthen folk på en camp og 
opnår dermed den kritiske masse, der skal til for at skabe det fælles koncept 
for forandringen. Camps-arbejdsformen er ikke en fribillet fra at gøre det 
nødvendige benarbejde, men arbejdsformen kan i nogen grad minimere det-
te arbejde til det, der er mest relevant, og derved kommer man hurtigere og 
mere fleksibelt fremad.

Arbejdsformen skaber desuden et forum, hvor alle kan lufte deres betænkelig-
heder, hvorved de konstruktivt kan bruges til eksempelvis at indramme, hvad 
man behøver mere viden om som input til at få forandringen til at lykkes. Kritiske 
perspektiver skal have plads på camps - ikke mindst for at modvirke tendenser 
til gruppetænkning, hvor man ”pisker en stemning op” og tager overambitiøse 
beslutninger. Omvendt er det nemmere, og knapt så ”farligt”, at dele gode 
idéer i et forum, hvor idéerne ikke straks bedømmes. Derfor er det en fordel, 
at hele gruppen sammen veksler mellem på den ene side at tænke kritisk og 
på den anden side at tænke frit, kreativt og uden begrænsninger. Camps har i 
særdeleshed til formål at konkludere og træffe beslutninger.

Camp 1 har temaet:
”Vækstambitioner – visioner, muligheder, bekymringer og blokader”
Formålet er, at medarbejderne forstår, hvorfor vækst er nødvendig for DVI og 
samtidigt involveres i at tegne DVI´s vision for fremtiden. 

Camp 2 har temaet:
”Det konceptuelle billede på fremtidens DVI”
Det konceptuelle billede af DVI´s fremtidige setup udvikles med bærende 
principper for den endelige udformning af DVI´s vækststrategi. 

Hver camp varer to døgn. Mellem de to camps er der en analysefase: ”Deep 
Dive”. Deep Dives sætter fokus på de manglende informationer og uafklarede 
spørgsmål, som naturligt optræder under en sådan proces. Resultatet af Camp 
2 er en handlingsplan for perioden 2013-2016, med en kvantificering af indsats-
omkostninger og tilsvarende gevinster. Desuden foretages en konsolidering 
og udvikles en risikoprofil som oplæg til den endelige beslutning. 

Processens diskussioner og konklusioner deles ikke gennem utilgængelige no-
tater, men bliver fastfrosset i professionelle tegninger, der efterfølgende også 
kan virke inspirerende og dialogskabende for den senere eksekveringsproces. 
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Figur 2: Drejebogen for Camp 1.

CAMP 1
VÆKSTAMBITIONER – VISIONER, MULIGHEDER, BEKYMRINGER OG BLOKADER.
Allerede inden camp 1 optræder der et dilemma – Hvorledes får vi engageret 
organisationen og ikke kun de få udvalgte deltagere i det accelererede pro-
jektforløb? 
Svaret er: Kommunikation - Skab forståelse for vækstambitionerne, hvad er 
meningen med det? Sæt ikke mindst fokus på, hvad virksomheden og den 
enkelte medarbejder får ud af forandringen. 

Drejebogen for Camp 1 fremgår af Figur 2 og følger den nummererede sekvens i 
fire trin. For at flytte virksomheden imod visionen er der dels blokader og bekym-
ringer, som skal håndteres - dels muligheder og dyder. Processen bygger på aktiv 
interaktion mellem deltagerne understøttet og styret af en facilitator. Dialogen 
skal være ligeværdig og give rum for, at deltagerne kan lufte deres holdninger 
og fremkomme med idéer til løsninger på de forskellige problemstillinger. 
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Det handler om at bygge bro mellem virksomheden af i dag og drømmen 
om, hvorledes den skal se ud i fremtiden. I den forbindelse skal man spørge 
sig selv om: 

• Hvilke dyder vil man have med over i den nye virksomhed, og hvorledes 
sikres de? 

• Hvilke blokader skal nedbrydes, for at vi kan gøre op med sædvanlig tænk-
ning og praksis? 

• Hvilke muligheder ser vi i Visionen? 
• Hvorledes håndterer vi bekymringerne? 

Følgende designkriterier for fremtidens DVI kan fremhæves fra Figur 3: 

Vision: Markedsvisionen er øget omsætning, nye markeder, landsdækkende 
serviceapparat og etablering af et Customer Service Center, som via lagerfø-
ring skal kunne præstere leverancer fra dag til dag. Kunden er i centrum, og 
der samarbejdes proaktivt med partnere og leverandører. Ikke mindst er der 
fokus på arbejdsglæde. 

Største mulighed: De største muligheder ligger i sanering af produktporteføljen 
gennem standardisering – en proces, der øger behovet for at sprede viden internt 
omkring produktfunktionalitet og fremstillingsteknikker og desuden skaber 
fundamentet for kapacitetsudjævning, skalafordele og øget dækningsbidrag.

Dyder: Dyderne er betegnende for den ønskede kultur og adfærd. En flad 
struktur med åbenhed i et upolitisk miljø skal skabe grobunden for effektiv 
kommunikation og videnledelse samt forankringen af den tilegnede viden. 
Bedre resultater skabes gennem en fokuseret indsats. 

Blokader: Blokaderne beskriver sten, der skal ryddes af vejen for at realisere 
visionen. De dårlige vaner skal afskaffes – slut med at gøre som vi plejer. Mangel 
på kapital, kompetencer og ressourcer kan optræde som benspænd. 

Bekymringer: Hvis bekymringerne ikke tages alvorligt, lykkes forandringen 
typisk ikke. I DVI’s tilfælde optræder der bekymringer såsom: 

• Risikerer vi ukurans, når der lagerføres i Customer Service Center (CSC)? 
• Har vi ressourcerne til at gennemføre produktsaneringen og den efter-

følgende standardiseringsopgave? 
• Medfører standardisering større produktkompleksitet – altså de ny pro-

dukter kan meget mere end nødvendigt, og hvem skal betale for det? 
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Figur 3: Illustrerer og fastfryser centrale konklusioner og  
diskussioner fra camp 1. 
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VISIONSSCENARIER FOR FREMTIDENS DVI
Opgaven er at ”designe” det nye DVI. Der tages udgangspunkt i, at det er 
”ganske gratis” og ressourcer ikke er en begrænsning. Eneste betingelse er, at 
opgaven skal løses indenfor rammerne af de udstukne designkriterier. 

Processen resulterede i fem scenarier (Figur 4) som kort beskrives nedenfor: 

SCENARIE 1 - DEN SUPER EFFEKTIVE FABRIK
Scenarie 1 indebærer, at man kun producerer produkter til boligsegmentet. 
Produktionen er baseret på standardiserede moduler, der principielt kan køres 
på et halvfabrikatlager og rekvireres efter behov, idet koblingspunktet mellem 
kunde og producent netop er placeret her. 

Selve kundetilpasningen sker som en slutmontageproces med indbygget test, 
og leveringstiden ud mod kunden er 1-2 dage. Forstyrrelser af enhver art, 
også forstyrrelser fra ”udvikling”, eksisterer ikke. Input og output kontrolleres 
fuldstændigt af produktionen. 

SCENARIE 2 - MONTAGEFABRIKKEN BASERET PÅ SYSTEMLEVERANCER
Scenarie 2 indebærer ligesom scenarie 1, at kunderne kan få leveret produkter 
inden for 1-2 dage. Forskellen er dog, at modulerne ikke produceres hos DVI, 
men i stedet er outsourcet til underleverandører. 

SCENARIE 3 - GROSSISTVIRKSOMHEDEN
I scenarie 3 optræder DVI som en ren og skær handelsvirksomhed, hvor produkter-
ne, foruden egne varmepumper, også omfatter andre miljørigtige energiløsninger.

SCENARIE 4 - DEN INNOVATIVE FABRIK
I scenarie 4 er der tæt samspil mellem udvikling, produktion og kunden. Må-
let er at accelerere Time to Market. Der er tale om kunde-/ projektspecifikke 
opgaver, der kan blive produceret i egen fabrik eller hos en ekstern partner. 

SCENARIE 5 - DVI SOM UDVIKLINGSHUS
I scenarie 5 udnytter DVI sine spidskompetencer indenfor udvikling af bære-
dygtige energiløsninger. Der arbejdes med avancerede teknologier og produk-
tionsmetoder, som udmønter sig i prototyper. Der er tale om salg af ydelser i 
stedet for fysiske produkter. 
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Figur 4: Collage fra Camp 1 – Hvordan kan det nye DVI se ud?
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Scenarier bruges ofte til at illustrere forskellige veje fremad i en omskiftelig 
verden. Snarere end at vælge et enkelt scenarie kombineres scenarierne i en 
Hybrid i stedet for blot at vælge et af de fem scenarier. At skabe synteser 
mellem forskellige scenarier er ikke forkert, men hvis man åbner op for mange 
alternative løsninger sent i processen, risikerer man, at den endelige løsning 
ikke får tid nok til at bundfælde sig og blive risikovurderet ordentligt. Man 
risikerer, at den endelige løsning ikke står klart for alle. 

Før Camp 1 lukkes ned, spørges der, hvorledes deltagerne ser DVI bevæge 
sig fra sin nuværende kontekst over i den nye ”Hybrid” baseret på visionen, 
de noterede blokader, bekymringer og muligheder. Diskussionen afslører et 
behov for en dybere viden om en række væsentlige forhold for at håndtere 
gabet mellem nuet og fremtiden – der er dømt Deep Dive. 

DEEP DIVE
DE NØDVENDIGE ANALYSER FØR UDVIKLINGEN AF DET ENDELIGE KONCEPT 
Fokus rettes mod at finde svar på, hvorledes DVI kan indfri deres ambitioner 
om at kombinere de fem scenarier til en DVI Hybrid. Der skal dykkes dybere 
ned i markedet, produkterne og disses arkitektur, forsyningen, produktionen 
og sidst men ikke mindst de organisatoriske kapabiliteter og kapaciteter. Det 
sker ved at udfordre organisationen og stille kritiske spørgsmål samt definere 
opgaver inden for de udvalgte områder. 

MARKEDET
• Hvad er de 3 vigtigste konkurrenceparametre i segmenter og kanaler?
• Hvilke forventninger er der til sæson i perioden, og hvilke muligheder er 

der for markedsmæssig udjævning i relevante segmenter og kanaler?
• Hvorledes skal udfasningen af salg til private kunder foregå og tilsvaren-

de, hvorledes skal indfasningen af forhandlersalg foregå, herunder også 
overvejelser om risikostyring samt kvantificering af konsekvenser ved 
succes hhv. fiasko?

PRODUKTER OG PRODUKTARKITEKTUR
• Hvilke produkter vil vi sælge i fremtiden?
• Hvorledes vil produkterne se ud, hvis de er opbygget af logiske modu-

ler(systemer), der kan deles på tværs af sortimentet og medvirke til en 
reduktion af varenumre?

• Specificér styklistestrukturen for modulerne.
• Specificér kombinationer egnet for systemleverancer.



__  METODISKE OVERVEJELSER  __

__  57

FORSYNING - INDKØB/SOURCING
• Hvilke varer og komponenter køber vi, og hvorledes kategoriseres disse 

i et kritisk/ukritisk perspektiv? 
• Hvem er vore leverandører kategoriseret efter leverandørroller og rela-

tioner?
• Hvordan præsterer leverandørerne i relation til kvalitet, leveringsevne 

og pris?
• Hvordan er lagerbeholdningerne fordelt de seneste 12 måneder i værdi 

og lagerdækning?
• Hvilke leverandører har potentiale til at blive systemleverandør og hvorfor?
• Hvilke leverandører har potentiale til at løse konsolideringsopgaven og 

hvorfor?

PRODUKTION
• Specificer produktionsopgaverne i form af flow, kvadratmeterbehov, tids-

forbrug, kapacitet, kritiske og ukritiske processer, kvalitetsopfyldelse m.m.
• Hvilke styrker og svagheder har det nuværende produktionssetup?
• Hvorledes kan en modulfabrik opbygges? 

ORGANISATIONENS KAPACITET OG KAPABILITET INDENFOR:
• Videndeling?
• Administrative systemer (ERP, økonomi mv.)? 
• Dokumentationsgrundlag (produkt og proces)?
• Produktudvikling? 
• Produktion, herunder logistik og lagerstyring?
• ”Supply Intelligence”? 
• Projektstyring? 
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Figur 5: Skabelon for den kreative process.

CAMP 2
DET KONCEPTUELLE BILLEDE PÅ FREMTIDENS DVI
Camp 2 indledes med en opsummering af Camp 1´s konklusioner og svarene 
fra analysefasen Deep Dive. Denne viden kickstarter den kreative udviklings-
proces (se Figur 5) - med henblik på at tegne det endelige konceptbillede af 
DVI anno 2016. 

Processen er særdeles lærerig, involverende og effektiv. Antagelser bliver ud-
fordret af fakta. Vanetænkningen udfordres af nye måder at gøre tingene på, 
og modeller på fremtidens DVI ”testes”, uden det koster noget.

Resultatet af processens to døgn tegner et meget ambitiøst billede af, hvorledes 
DVI imødekommer ønsket om vækst (Figur 6.) Der er tale om strategiske ind-
satsområder i 5 dimensioner (produktion, materialeforsyning, kundeservicering, 
produkter og forretningsprocesser), der kræver samtidige forandringsinitiativer 
på tværs af organisatoriske skel. 

Den oprindelige antagelse, at de eksisterende produktionsfaciliteter ikke kan 
rumme en tredobling af produktionen, gøres til skamme ved at dele produk-
tionen op i en fabrik 1 og en fabrik 2. I fabrik 1 er mantraet ”Produktion – Pro-
duktion”, hvilket indebærer:
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Figur 6: De strategiske indsatsområder.

• Kritiske materialer til dagens produktion er til stede og synlige i dertil 
indrettede terminaler ved produktionens begyndelse.

• Produktionen skal foregå effektivt uden spild og forstyrrelser.
• Alle bygningens kvadratmeter skal være værdiskabende – rod er bandlyst.
• Dagens produktion af færdige enheder bliver skibet af til et centrallager 

uden for fabrik 1. 

Fabrik 2 benævnes ”Projektfabrikken”. Her skal de kundespecifikke opgaver 
udføres og bygge på principperne om integreret produkt- og produktionsud-
vikling. Man bygger og udvikler på stedet.

Sourcing af komponenter ændres fra godt gammeldags købmandsskab lokalt, til 
i stedet at udnytte de mange muligheder internationalt og have fokus på både 
omkostninger, kvalitet og pålidelighed. På den lidt længere bane baseres sourcing 
i større omfang på systemleverancer defineret af den nye produktarkitektur.
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Kunderne serviceres via et nyetableret Customer Service Center (CSC) i egne 
bygninger, der desuden rummer et Distributions Center (DC) med en central 
lagerfunktion, hvor komponenter og færdigvarer distribueres til både kunder 
og fabrikkerne. CSC skal også indeholde DVI’s administrative funktioner.

Som afbilledet i Figur 6 er omdrejningspunktet for alle disse aktiviteter en ny 
modulariseret produktarkitektur. Produktarkitekturen indvirker på leverance-
siden, forsyningssiden og ikke mindst omkostningsgenereringen. Genbrug af 
komponenter på tværs af produktrækken, skaber skalafordele i både produk-
tion og sourcing. Det betyder øget gentagelse og øget volumen og dermed 
reduktion i de direkte omkostninger. En modulær løsning har både positive 
og negative omkostningsmæssige konsekvenser. Komponentvalget kræver i 
visse tilfælde dyrere komponenter for at opfylde funktionskravene. Til gengæld 
reduceres kompleksitet og indkøbsvolumen forøges. Desuden reduceres kapi-
talbindingen i lagre, hvilket øger virksomhedens likviditetsberedskab. Endelig 
giver det nye muligheder for at forenkle og lette installeringen af produkterne. 
Den eksisterende produktarkitektur krævede, at hele produktet blev samlet 
på én gang. Via en modulær løsning kan man eksempelvis dele produktet op 
i tre mindre dele, som er nemmere at installere.

Forandringsrejsen fra den entreprenante virksomhed til den industrielle virk-
somhed understøttes af industrialiserede forretningsprocesser og tilførte kom-
petencer udefra såvel som intern opkvalificering. Salgs- og Produktionsordrer 
skal ikke længere styres af individuelt betingede regneark, men i stedet ske ved 
hjælp af et Sales and Operations Planning (S&OP) system med henblik på en 
effektiv og nødvendig styring af både indkomne komponenter, fremstillingen 
og leverancerne til kunderne.

PLAN FOR TRANSFORMATION – KONSOLIDERINGSPROCESSEN
Industrialisering af DVI’s forsyningsnetværk er inden for rækkevidde og vil 
kræve samtidige indsatser på tværs – og involvere ændringer til bl.a. produk-
ter, bygninger, organisation, forretningsprocesser, IT m.m. Der er tale om en 
kompleks struktur af opgaver, hvor de enkelte opgaver indbyrdes er afhængige 
og sammenhængende. Glipper en af opgaverne har det konsekvenser for det 
samlede resultat (Figur 7).

De 5 strategiske indsatområder understøttes af i alt 26 aktiviteter, der eksekve-
res over de næste 3 år. Kritiske aktiviteter og Quick Wins skal implementeres 
straks, og hele programmet kan gennemføres før udgangen af år 2015.
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Figur 7: Opskriften på success.

Effekterne af disse er: 

• En modulær produktarkitektur skaber skalafordele og letter desuden 
installationsopgaven.

• Produktionskapaciteten øges gennem omlægning af layout og flow i nu-
værende faciliteter. Planlagt vækst med 100 % realiseres i eksisterende 
produktionsfaciliteter uden udvidelser før efter år 2016.

• Produktiviteten øges gennem industrialisering af produktionsformer, 
processer og styring. Produktiviteten øges med minimum 10-20 %, og 
produktionen gennemføres af en mindre og mere stabil arbejdsstyrke.

• Udgifter til indkøbte materialer reduceres med 10-15 % gennem substi-
tution af materialer og internationalisering af indkøb. 

Enhver god plan syretestes af en risikovurdering. Risikoelementer identificeres 
i to dimensioner – konsekvensen af begivenheden og sandsynligheden for at 
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begivenheden indtræffer og skal have opmærksomhed løbende i eksekverings-
fasen. Risikoelementerne skal håndteres for på den måde at mindske effekten 
af begivenhedernes indflydelse på det samlede resultat. Blandt begivenhederne 
kan nævnes:

• Hvad nu hvis væksten ikke melder sig i markedet?
• Hvad nu hvis væksten er kraftigere end forventet?
• Hvad nu hvis rationaliseringseffekterne udebliver eller bliver begrænsede?
• Hvad nu hvis vi ikke giver programindsatserne den fornødne prioritet?
• Hvad nu hvis de nødvendige kompetencer ikke tilføres?
• Hvad nu hvis teknologi og markedsudvikling løber fra den valgte standar-

disering og modularisering?

Programmets økonomiske følsomhed vurderedes som relativt ukritisk. 

Eksekvering af programmet forankres omkring en styregruppe, hvis ansvar det 
er at koordinere indsatsen på tværs af organisationen gennem forandrings-
ledelse præget af tæt styring, ugentlig rapportering og løbende tilpasning.
 
Camp 2 afsluttes med følgende anbefaling til bestyrelsen: 

Programmet ligger som en naturlig og oplagt forlængelse af DVI’s evo-
lution. De specificerede forandringer skal iværksættes hurtigst muligt, 
men ikke hurtigere end DVI, kunder og leverandører kan holde til det.

KONKLUSION
DVI’s proces beskriver, hvorledes et forandringsinitiativs tidlige faser kan tackles. 
Arbejdsformen med camps har klare fordele. Mindre virksomheder, som typisk 
har lavt dokumentationsniveau af produkter, processer osv. behøver at samle 
folk for at have det fornødne vidensgrundlag. Ved at samle folk fra forskellige 
dele af virksomheden får man sat deres viden i spil mere effektivt, og processen 
kommer hurtigere fremad. Uanset virksomhedens udgangspunkt kræves en 
disciplineret indsats før, under, og efter camps for at lykkes. 
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