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1 Resumé: Automation Syd 

Samlet vurdering: 
 

Projektets tilrettelæggelse 
 

 
   

 

 Projektet har været veltilrettelagt, hvilket giver sig til ud-

tryk i en høj kvalitet i aktiviteterne, som deltagervirk-

somhederne i vid udstrækning oplever som værdiskaben-

de og meningsfulde. En væsentlig årsag til den høje kva-

litet i aktiviteterne er, at projektets organisering i høj grad 

har understøttet, at en række relevante kompetencer er 

bragt i spil, til fordel for deltagervirksomhederne   

Projektet er oprindeligt tilrettelagt med udgangspunkt i en 

relativt kort projektperiode. Dette kombineret med, at 

deltagervirksomhedernes beslutningsproces vedrørende 

investeringen i automationsløsninger er forholdsvislang, 

gør at projektets aktiviteter ikke i alle tidfælde kan nå at 

følge alle deltagervirksomheder frem til en investering, 

ligesom projektets aktiviteter heller ikke understøtter im-

plementeringen af automationsløsningerne i deltagervirk-

somhederne.  

Resultatskabelse 
 

 
   

 

 Projektet har opnået en tilfredsstillende resultatopnåelse, 

der blandt andet omfatter, at 9 virksomheder på evalue-

ringstidspunktet har investeret i nye automationsløsnin-

ger. Investeringerne har betydet, at gennemsnitligt 7 % af 

medarbejderne i disse virksomheder har biddraget til at 

udvikle nye arbejdsmetoder. Derudover angiver 46 % af 

deltagervirksomhederne, at de fremadrettet forventer at 

øge deres investeringer i udviklingsprojekter som følge af 

deres deltagelse i projektet.  

   

Effektskabelse 
 

 
   

 

Deltagervirksomhedernes samlede udbytte 
af projektet (opjusteret) 

Stigning i årlig 
omsætning 

9,9 mio. kr. 

Antal ansatte 13 personer 
 

 Deltagervirksomheder, der har investeret i nye automati-

onsløsninger, har på evalueringstidspunktet oplevet en 

stigning i omsætning og antal ansatte. Projektet har fo-

kuseret sine ressourcer på disse virksomheder og der er 

tydelig sammenhæng imellem virksomhedernes delta-

gelse i projektet og den opnåede effekt. Derudover vur-

derer knap halvdelen af deltagervirksomhederne, at pro-

jektet har styrket deres potentiale for vækst. 
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2 Baggrund og formål 

Dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af projektets formål og baggrund samt 

en gengivelse af de vigtigste baggrundsoplysninger for projektet (tekstboks). Af-

snittet afsluttes med en illustration af projektets 'vækst- og forandringsmodel'. 

De små og mellemstore produktionsvirksomheder i Region Syddanmark er som i 

resten af landet under stor pres fra udenlandske konkurrenter, hvilket blandt andet 

skyldes det relativt høje lønniveau i Danmark. Hovedparten af de store virksomhe-

der har i forvejen placeret deres produktion i lande med lavere lønniveau, men de 

ofte små produktionsmængder og store variation i produktionen gør det urentabelt 

for SMV'er at producere andre steder end i Danmark. 

Automationsløsninger til brug i virksomhedernes produktion undergår aktuelt en 

markant udvikling, der gør, at stadig flere virksomheder helt eller delvist kan au-

tomatisere deres produktion. Stigningen i anvendelsen af automationsløsninger gør 

virksomhederne mindre følsomme over for lønniveauet, og der er således eksem-

pler på virksomheder, der har flyttet deres produktion tilbage til Danmark, fordi det 

er muligt at automatisere hele produktion.  

Projektets rationale tager udgangspunkt i, at de store virksomheder formår at afsø-

ge mulighederne for automatisering på egen hånd, mens SMV'erne i de fleste til-

fælde ikke kan løfte denne opgave alene. Formålet med projektet er derfor at gen-

nemføre analyser af SMV'ernes produktion med henblik på at identificere led i 

produktionen, hvor automationsløsninger vil kunne øge virksomhedens effektivitet. 

Analyserne udmønter sig i løsningsforslag, der beskriver den konkrete automati-

onsløsning samt identificerer virksomhedens behov for at tilføre nye kompetencer.  

Potentialet er i første omgang, at virksomhederne kan effektivisere deres produkti-

on og dermed skærpe deres konkurrenceevne. Derudover er det sigtet, at de medar-

bejderressourcer, der via automationsløsningerne frigøres fra produktionen kan 

anvendes til at gangsætte udviklingsprojekter, der på sigt vil kunne styrke virksom-

hedens omsætning i Danmark og i udlandet.  

 

Baggrund 

Formål 

Projektoplysninger for Automation Syd 

› Bevillingsgiver: Den Europæiske Regionalfond 

› Projektets fokusområde: Særlig indsats 

› Ansøger: Syddansk Universitet 

› Regionens sagsbehandler: Björn Snorri Gudmundsson Bøg 

› Budget: DKK  8,6 mio. DKK – heraf 6,4 mio. DKK fra Vækstforum Syddanmark  

› Projektperiode: 8. maj 2013 - 30. juni 2015 
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2.1 Vækst- og forandringsmodel 

I dette afsnit beskrives hvilke effekter, det er hensigten at skabe med de bevilgede 

midler, samt hvordan disse effekter skal tilvejebringes. Vækst- og forandringsmo-

dellen er udarbejdet på baggrund af projektansøgningen og efterfølgende tilrettet på 

baggrund af interviews med sagsbehandler og projektleder. Figuren nedenfor giver 

således et overblik over de primære aktiviteter, der gennemføres i projektet, de 

umiddelbare resultater, der skal skabes gennem disse aktiviteter, samt hvilke effek-

ter, disse resultater på længere sigt forventes at medføre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Overordnet status 

Projektet har nået de opstillede milepæle og der har ikke været væsentlige barrierer 

for projektets gennemførelse. Der er foretaget mindre rettelser af projektet tilgang 

til rekruttering af virksomheder, hvilke har sikret at projektet har nået sit mål for 

rekruttering.  

Projektet har været ét af tre projekter, der er afviklet parallelt i Region Syddan-

mark, hvor automation har været omdrejningspunktet. Den oprindelige projektperi-

ode var berammet til halvandet år, men projektet er over to omgang forlænget. Pro-

jektet har i den forbindelse fået opjusteret målsætninger og budget. Projektledelsen 

og projektets styregruppe har haft stor fokus på projektets fremdrift og opnåelsen af 

de opstillede milepæle.  

Aktiviteter 

› Introduktion til automatise-
ringsmuligheder for SMV'er 

› Støtte til analyse af muligheder, 
forudsætninger og barrierer for 
implementering af automations-
løsninger 

› Hjælp til udvikling af strategi for 
automationsløsninger i SMV'er 

› Udvikling af specifikke kompe-
tencer til automatisering i SMV'-
er 

Resultater 

› Øget investeringer i automati-
onsløsninger i SMV'er 

› Udvikling af nye arbejdsgange i 
SMV'er 

› SMV'er øger deres investerin-
ger i udviklings- og innovati-
onsprojekter 

› Øget produktivitet i målgrup-
pevirksomheder 

Effekter 

› Fastholdelse af jobs i SMV'er 

› Øget omsætning i SMV'er 

› Nye jobs i SMV'er 

› Øget eksport i SMV'er 
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4 Rapportens konklusioner 

Dette afsnit indeholder en præsentation af rapportens konklusioner struktureret ef-

ter 3 hovedtemaer: tilrettelæggelse, resultatskabelse og effektskabelse. 

4.1 Projektets tilrettelæggelse 

I dette afsnit præsenterer vi vores vurdering af projektets tilrettelæggelse ud fra de 

fire fastlagte evalueringsparametre. Afsnittet indledes med en grafisk fremstilling, 

som giver et overblik over evalueringens konklusioner. 

 

Der er en tydelig logisk sammenhæng imellem projektets aktiviteter og de ønskede 

resultater. Projektets aktiviteter er tilrettelagt således, at de understøtter de centrale 

led i processen frem mod at deltagervirksomheden investerer i en automationsløs-

ning. Dette gør projektet ved indledningsvist at tilføre deltagervirksomheder viden 

om potentialet ved at investere i en automationsløsning. Dernæst udarbejdes der på 

baggrund af en analyse af virksomhedens produktion et løsningsforslag, der tager 

højde for virksomheds muligheder, forudsætninger og barrierer for at implementere 

en automationsløsning. I det omfang deltagervirksomheden vælger at arbejde vide-

re med løsningsforslaget understøtter projektets aktiviteter, at løsningen forankres 

strategisk i virksomheden og, at virksomheden tilføres de relevante kompetencer til 

at implementere løsningen. Dog omfatter projektets aktiviteter ikke den egentlige 

implementering.  

Projektets aktiviteter omfatter ikke implementeringen af automationsløsningen i 

deltagervirksomheden. En succesfuld implementeringsproces er imidlertid afgø-

rende for, at investeringen i en automationsløsning kan skabe vækst og udvikling i 

deltagervirksomheden. Omend det ikke har været et af projektets konkret mål, ville 

det have styrket projektets potentiale for effektskabelse, hvis det havde været mu-

ligt i højere grad at understøtte denne proces.  

Projektets organisering har været fornuftig, og har i væsentlig omfang understøttet 

en høj kvalitet i projektets aktiviteter. 
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En væsentlig årsag er involveringen af private udbydere af automationsløsninger 

som partnere i projektet. Analyserne af deltagervirksomhedernes produktion er sket 

i et samarbejde imellem Syddansk Universet og de private udbydere, hvilket har 

udmøntet sig i løsningsforslag til deltagervirksomhederne, der dels er teoretisk 

funderet, dels er kommercielt bæredygtige for deltagerne at investere i. 

Projektets styregruppe har bestået af repræsentanter fra projektets partnere. Styre-

gruppen har spillet en aktiv rolle i projektet og har været tæt involveret i den lø-

bende opfølgning af projektets resultater. Dette har understøttet projektledelsens 

løbende justering af projektets aktiviteter, og dermed styrket kvaliteten i projektet.  

Projektets aktiviteter har gennemgående været af tilfredsstillende kvalitet. Således 

giver de interviewede virksomheder udtryk for, at de har oplevet projektet som 

værdiskabende, og de er positivt indstillede på i fremtiden at indgå i et lignende 

samarbejde.  

En af de primære forklaringer på virksomhedernes tilfredshed er, at projektet tyde-

ligt har formidlet potentialet for værdiskabelse for deltagervirksomhederne. Virk-

somhederne har naturligt stort fokus på, at automationsløsningerne skal kunne om-

kostningsoptimere deres produktion på kort sigt, og det er vid udstrækning lykke-

des projektet at udarbejde løsningsforslag, der honorerer dette krav. De løsninger, 

projektet har præsenteret for virksomhedere, har på den måde været koblet tæt til 

en forretningsmodel, hvis bæredygtighed har været tydelig for virksomhederne.  

Projektets aktiviteter omfatter ikke implementeringen af automationsløsninger hos 

deltagervirksomhederne, hvilket i et vist omfang svækker projektets forankring. I 

projektets oprindelige tilrettelæggelse har det været nødvendigt at tilpasse aktivite-

ter til den oprindeligt relativt korte projektperiode, hvilket har været årsagen til, at 

aktiviteterne ikke har omfattet implementeringen i virksomhederne. Forlængelsen 

af projektperioden har dog været en oplagt mulighed for i højere grad at understøtte 

denne proces hos deltagervirksomhederne, som dog efter vores vurdering ikke helt 

er grebet.  

Beslutningsprocessen hos deltagervirksomhederne, om hvorvidt de ønsker at inve-

stere i en automationsløsningen er i de fleste tilfælde relativt lang, og der kan såle-

des fortsat være potentiale for, at flere deltagervirksomheder ønsker at investere i 

en automationsløsning som følge af projektet efter projektets afslutning. Omend de 

private udbydere af automationsløsninger, der har fungerede som partnere i projek-

tet, har et kommercielt incitament til at følge på disse virksomheder, ville en øget 

systematik i denne opfølgning have styrket projektets forankring.  

4.2 Resultatskabelse 

Afsnittet indeholder en kort fremstilling af projektets resultatskabelse med fokus på 

projektets resultatopnåelse på evalueringstidspunktet.  
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Projektet har opnået en tilfredsstillende resultatopnåelse, der blandt andet omfatter, 

at 9 virksomheder på evalueringstidspunktet har investeret i nye automationsløs-

ninger. Investeringerne har betydet, at gennemsnitligt 7 % af medarbejderne i del-

tagervirksomhederne har biddraget til at udvikle nye arbejdsmetoder. Dette er op-

gjort på baggrund af det antal medarbejder i virksomhederne, der har været invol-

veret i implementeringen af automationsløsningen, ud af det totale antal medarbej-

dere i virksomheden. Derudover angiver 46 % af virksomhederne, at de fremadret-

tet forventer at øge deres investeringer i udviklingsprojekter som følge af deres 

deltagelse i projektet.  

Projektet har på sin vis nået målsætningen om at øge deltagervirksomhedernes om-

kostninger til udviklingsprojekter alene ved, at virksomhederne har brugt ressour-

cer på at deltage i projektets individuelle analyseforløb. Med denne tilgang til op-

gørelsen af resultatmålet vil opfyldelsen af målet ske simultant med opfyldelsen af 

aktivitetsmålet om at gennemføre analyseforløbende. I givet fald vil resultatmålet 

ikke indikere noget om den udvikling projektet har skabt i deltagervirksomhederne.  

Vi har derfor valgt at opgøre målopnåelsen via det udsendte spørgeskema, hvor vi 

har spurgt de deltagere, der har indgået i et individuelt analyseforløb, om de i frem-

tiden forventer at investere flere ressourcer i udviklingsprojekter som følge af deres 

projektdeltagelse. 46 % svarer positivt på dette spørgsmål, hvilket vi vurderer som 

tilfredsstillende.  
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Resultatmål  
Mål i 

projekt-
perioden 

Status 
Resultat-
opnåelse  

i % 

Andel virksomheder, der vil indføre 
nye maskiner og udstyr  

8 9 100 % (+) 

Andel medarbejdere, der har udvik-
let eller været med til at udvikle nye 
arbejdsmetoder 

5 % 7 % 100 % (+) 

Andel virksomheder, der i fremtiden 
vil investerer flere ressourcer i ud-
viklingsprojekter1 

100 %  46 % 46 % 

 

 

Projektet har således igennem den oprindelige projektperiode og de to forlængelser 

af projektperioden nået de opsatte milepæle.  

Succeshistorier – konkrete eksempler på virksomheders udbytte 

Effektivisering af produktion 

Automation Syd har analyseret produktionen i den mel-
lemstore produktionsvirksomhed Servodan. På baggrund 
af analysen udskifter virksomheden nu løbende de appara-
ter, der tester virksomhedens produkter for fejl. De nye 
apparater øger effektiviteten med 10 % i forbindelse med 
retsprocessen og forventes at reducere virksomhedens 
samlede produktionsomkostning med 2 %.  

Effektivisering via øget kontrol af spil i 
produktionen.  

Aller Aqua, der er en produktionsvirksomhed i fiskeindu-
strien genvandt overblikket og kontrollen med deres spild i 
produktionen via deres deltagelse i projektet. Virksomhe-
den har indkøbt en ny løsning til automatisk frasortering af 
fejlbehæftede produkter, hvilket har biddraget til at effek-
tivisere produktion ved at reducere mængden af frasorte-
rede produkter.  

 

Nedenfor præsenteres projektets budget- og tidsforbrug på evalueringstidspunktet. 

 Total Forbrug d.d. %-vist forbrug 

Budgetforbrug 8,6 mio. kr. 7,2 mio. kr. 84 % 

Tidsforbrug 26 mdr. 23 mdr. 88 % 

 

Projektperioden er forlænget to gange, og der er i den forbindelse sket en tilsvaren-

de udvidelse af projektets budget. På evalueringstidspunktet primo april 2015 er 

der en fin sammenhæng imellem projektets tidsforbrug og budgetforbrug.  

                                                      

 

 
1 Resultatmålet er belyst via det spørgeskema, der er udsendt til deltagervirksomhederne. Deltager-

virksomhederne har i spørgeskemaet svaret på spørgsmålet: "Forventer du, at jeres virksomhed i 

fremtiden vil investere flere ressourcer i udviklingsprojekter end tidligere som følge af jeres delta-

gelse i projektet?" Præmissen for opgørelsen er en målsætning om, at 100 % af de virksomheder, 

der har indgået i de individuelle analyseforløb i fremtiden forventes at investere flere ressourcer i 

udviklingsprojekter.  

Aktiviteter  
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Budget- og  

tidsforbrug 
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4.3 Effektskabelse  

I forbindelse med evalueringen har vi udsendt et spørgeskema til projektets delta-

gervirksomheder. Spørgeskemaet giver et indblik i såvel de forventede som allere-

de opnåede effekter blandt deltagerne i projektet, og er udformet, så det på bedst 

mulig vis matcher de indmeldte resultater og effekter fra ansøgningsfasen. 

Undersøgelsen er sendt ud til 36 deltagervirksomheder, hvoraf 16 virksomheder 

har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 44 %. Således er de 

afgivne svar ikke en 100 % præcis beskrivelse af projektets effektskabelse, men 

giver et godt bud på, om projektet er på vej til at skabe effekter.  

Svarene på spørgeskemaet viser, at 44 % af respondenterne forventer, at projektet 

vil føre til et forbedret potentiale for vækst, mens 19 % vurderer, at projektet alle-

rede har ført dette med sig. 

Her gennemgår vi deltagernes tilbagemeldinger for de typer af effekter, som de 

forventer at opleve, når de har fået det fulde udbytte af deltagelse i projektet. 

  

Deltagernes forventning til positiv udvikling som følge af projektet i… 
(N= 16) 

Andel virksomheder 
med positiv forventning 

 Årlig omsætning 31 % 

 Antal ansatte 31 % 

 Undgåede fyringer 31 % 

 Eksport 25 % 

 

Af næste tabel fremgår de endelige effekter, som deltagerne på et tidspunkt i frem-

tiden forventer at have opnået som følge af deres deltagelse i projektet.  

Deltagernes gennemsnitlige for-
ventning til effekten af projekt på… 
(N= 16) 

Realistisk forventning Optimistisk forventning 

 
Stigning i årlig omsætning  
(mio. kr.) 

0,7 1,3 

 Antal nyansatte 0,9 1,6 

 Undgåede fyringer 0,7 0,8 

 Eksport (i mio. kr.) 0,3 0,6 

 

 

Deltagernes gennemsnitlige forventninger til projektets effekter udvandes af, at 

projektet har fokuseret sine ressourcer mod de virksomheder med størst effektpo-

tentiale. Dette vurderes at være en styrke for projektet, men afspejles ikke i opgø-

relsen af de gennemsnitlige forventninger. Der er dog en klar tendens til, at de virk-

somheder, der har gennemført investeringer i automationsløsninger også har ople-

vet en effekt, primært i form af stigende omsætning og jobskabelse. Således har 

disse virksomheder typisk en realistisk forventning om en årlig stigning i omsæt-

Om spørgeskemaet 

Forventes effekter? 

Konkrete effekter 
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ning på imellem en halv og en hel million kroner, som følge af deres deltagelse i 

projektet. Den samme gruppe af virksomheders optimistiske forventninger ligger 

imellem to og tre millioner kroner i stigning i omsætning, som følge af deres delta-

gelse i projektet.   

Af de forventede fremtidige effekter, der er nævnt ovenfor, er nogle allerede opnå-

et, mens andre først vil indtræffe senere. Figuren herunder giver et overblik over 

det forventede tidspunkt for virksomhedernes samlede udbytte af deltagelse.  

Opnået og forventet samlet udbytte 
(N= 16) 

Opnået 
d.d. 

Forventes…  

1-3 år efter 
Mere end 
3 år efter 

Årlig omsætning (mio. kr.) 
- rapporteret 6,1 5,5 0,0 

- opjusteret 9,9 8,9 0,0 

Eksport (mio. kr.) 
- rapporteret 3,0 2,2 0,0 

- opjusteret 4,9 3,6 0,0 

Antal nyansatte 
- rapporteret 8,0 6,0 0,0 

- opjusteret 13,0 9,8 0,0 

Antal undgåede fyringer 
- rapporteret 6,0 5,0 0,0 

- opjusteret 9,8 8,1 0,0 

Note: 'rapporteret' refererer til summen af survey-svar, mens 'opjusteret' er justeret for de mang-

lende survey-svar med 50 % af gennemsnittet for de rapporterede svar. 

 

Som det fremgår ovenfor, har projektet på nuværende tidspunkt bidraget til skabel-

sen af 3 nye jobs og 6,1 mio. kroner i øget omsætning.  

Projektet har geografisk fokuseret sine ressourcer i Sønderjylland, hvor de to øvri-

ge automationsprojekter har dækket Trekantsområdet og Fyn. Der har ikke i pro-

jektet været et eksplicit yderområdefokus, men projektet har rekrutteret virksomhe-

der fra Tønder, Aabenraa og Sønderborg, hvilket bevirker at deltagervirksomhe-

derne primært er rekrutteret fra regionens yderområder.  

5 Læringspunkter 

Her præsenterer vi de vigtigste læringspunkter, som COWI vil pege på med bag-

grund i evalueringen af projektet. Anbefalingerne er ikke i prioriteret rækkefølge.  

En væsentlig styrke for projektet har været samspillet imellem Syddansk Universi-

tet og de private udbydere af automationsløsninger, der begge har været partnere i 

projektet. Deltagervirksomheder oplever, at de løsningsforslag, der er udarbejdet af 

projektet, er funderet i en grundig teoretisk analyse af virksomhedens produktion 

og samtidig er kommercielt bærdygtige for virksomheden. Erfaringen for projektet 

er således, at samspillet imellem SDU og de private udbydere har udmøntet sig i 

værdiskabende løsninger for deltagervirksomheder, der rækker ud over hvad de to 

aktører hver især ville kunne levere.  

Tidshorisont  

for effekter 

Effekter i  

yderområder 

Læringspunkt 1: 

Værdiskabende løs-

ninger i samspil mel-

lem forskning og 

kommercielle leve-

randører 
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I relation til ovenstående læringspunkt oplever deltagervirksomhederne det som en 

stor fordel, at projektet i høj grad koordinerer input fra projektpartnerne. Kommu-

nikationen mellem den enkelte deltagervirksomhed og projektledelsen er således 

koordineret af den samme projektmedarbejder igennem hele projektforløbet, hvil-

ket understøtter en tydelig og sammenhængende kommunikation til deltagervirk-

somheden. Vigtigheden af en koordinering af projektets aktiviteter og kommunika-

tionen med deltagervirksomhederne har været særlig vigtig for projektet, idet flere 

projektpartnere har leveret input til projektaktiviteterne.  

Projektets målsætninger har i vid udstrækning været tilpasset den proces, deltager-

virksomhederne gennemgår. Fra den indledende information fra projektet til im-

plementeringen af en ny automationsløsning. I den proces er målsætningerne om 

antallet af deltagervirksomheder gradvist reduceret i takt med progressionen fra en 

aktivitet til den næste, således projektet har informeret bredt om mulighederne i 

automationsløsninger, men kun arbejdet videre med de relevante deltagervirksom-

heder. Målsætninger har således understøttet, at projektet har allokeret flest res-

sourcer til de virksomheder med størst potentiale for effektskabelse. Dette er en 

model som med fordel kunne appliceres til flere projekter af samme type i regio-

nen. 

Det er projektets erfaring, at beslutningsprocessen for en virksomhed om, hvorvidt 

den vil investere i en automationsløsning ofte er lang. Således er det sandsynligt, at 

en del af de virksomheder, der har deltaget i projektets aktiviteter uden at have 

konkrete planer om implementering af en automationsløsning, efter projektperio-

den alligevel ønsker at investere i en automationsløsning. Omend projektet har bi-

draget til at skabe netværk imellem deltagervirksomheder og udbydere af automa-

tionsløsninger, ville det efter vores vurdering have styrket projektets langsigtede 

effektskabelse, hvis projektaktiviteterne i højere grad havde understøttet en syste-

matisk opfølgning på deltagervirksomhederne. Dette kunne eksempelvis gøres ved 

en systematisk plan for opfølgning med deltagervirksomhederne, koordineret imel-

lem de private udbydere af automationsløsninger, der har fungeret som partnere i 

projektet. 

Det er projektets erfaring, at deltagervirksomhederne ofte har meget høje forvent-

ninger til, hvor hurtigt en investering i en automationsløsning skal kunne finansiere 

sig selv. Der har i projektet været flere konkret tilfælde, hvor virksomhederne for-

venter en så markant effektiviseringsgevinst, at investeringen har tjent sig selv 

hjem allerede på ét år. For nogle løsninger er deltagervirksomhedernes forventnin-

ger slet og ret urealistiske og vil ikke kunne imødekommes på almindelige kom-

mercielle vilkår. Dette skærper nødvendigheden af en tidligere forventningsaf-

stemning imellem projektet og deltagervirksomheder, og en frasortering af de del-

tagervirksomheder, hvor perspektivet i investeringen ikke ville kunne møde delta-

gervirksomhedens forventninger. Derudover er det et centralt læringspunkt, at pro-

jektets løsningsforslag skal være knyttet tæt til en bæredygtig forretningsmodel. 

Dette er lykkes godt i projektet og kan tilskrives en central betydning for projektets 

succes.  

Læringspunkt 2: 

Koordinering af 

partnernes input er 

afgørende for succes 

Læringspunkt 3:  

Prioritering af res-

sourcer, hvor effekt-

potentialet er størst 

Læringspunkt 4:  

Øget fokus på op-

følgning kunne ska-

be større effekt 

Læringspunkt 5:  

Fokus på deltager-

virksomhedernes 

forventninger til in-

vesteringer 
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I relation til ovenstående læringspunkt er det projektets erfaring, at investeringerne 

i automationsløsninger ofte er for store for de små og mellemstore virksomheder, 

uagtet at disse virksomheder vil kunne opnå en fordel ved at investere i løsning. 

Dette skyldes ofte, at en mindre virksomhed ikke vil kunne udnytte produktionska-

paciteten ved en automationsløsning fuldt ud. I andre led af virksomhedens værdi-

kæde deler virksomhederne ofte kapacitet, eksempelvis levering af halvfabrikata, 

distribution og service efter salg. Fremadrettet ville det derfor være relevant af be-

lyse mulighederne for, at flere små- og mellemstore virksomheder kan investere 

sammen i en automationsløsning, hvilket eksempelvis kunne indgå i en forunder-

søgelse til et fremtidigt automations-projekt. Forudsætningen er selvsagt, at løsnin-

gen teknisk kan understøtte virksomhedernes fælles behov, og derved kan skabes et 

interessefællesskab. Potentiel vil dette betyde, at der kan implementeres flere au-

tomationsløsninger i flere små og mellemstore virksomheder, og at disse virksom-

heder vil kunne optimere deres drift.  

 

 

 

 

 

 

Læringspunkt 6: Af-

søg mulighederne 

for fælles produkti-

onsapparat  
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Bilag A Projektets resultater og effekter 

Nedenstående tabeller viser projektets resultat- og effektmål. De obligatoriske 3 målsætninger, som 

ansøger har angivet i 'det obligatoriske bilag til ansøgningen', er angivet i tabel 1 eller 3 afhængigt af, 

om der er tale om resultatmål eller effektmål. Yderligere relevante resultatmål er angivet i tabel 2. 

RESULTATER 

Tabel 1: Primære resultatmål – som indmeldt i det obligatoriske bilag til ansøgningen 

Kode 

(RSD) 

Projektets målsætning som formuleret af pro-

jektet selv – eller som operationaliseret ifm. 

denne evaluering. 

I projektperioden 3 år efter projektslut 

Mål Status Mål Forventet 

n/a 
Andel virksomheder, som vil indfører nye maski-

ner og udstyr 
8 9 n/a 

Ikke op-

gjort 

2.4.3 Vækst i private innovationsudgifter 100 % 46 % n/a 
Ikke op-

gjort 

4.4.3 
Andel beskæftigede, der har udviklet eller været 
med til at udvikle nye produkter, serviceydelser 
eller arbejdsmetoder 

5 % 7 % n/a 
Ikke op-

gjort 

 

Tabel 2: Supplerende resultatmål 

Projektets øvrige resultatmål som f.eks. formuleret i an-

søgningen 

I projektperioden 3 år efter projektslut 

Mål Status Mål Forventet 

 

 
   

 

 

 
   

 

 
 

   
 

 

EFFEKTER 

Tabel 3: Effektmål (kun eventulle effektmål fra det obligatoriske bilag til ansøgningen)  

Kode 

(RSD) 

Projektets målsætning som formuleret af pro-

jektet selv – eller som operationaliseret ifm. 

denne evaluering. 

I projektperioden 3 år efter projektslut 

Mål Status Mål Forventet 
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Bilag B Forklaring til trafiklys-scorer 
 

 

Alle scorer er udtryk for evaluators helhedsvurdering. Vurderingen er baseret på alle ind-
samlede data, herunder interviews med projekthold, sagsbehandler, partnere og evt. andre 
interessenter samt kvantitativ data fra spørgeskemaer og statusrapporter m.v. 

O
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Denne samlede score er en helhedsvurdering baseret på de individuelle scorer for de tre overordnede eva-

lueringstemaer i rapporten (se nedenfor). Som udgangspunkt vil den overordnede score for projektet være 

et 'gennemsnit', dvs. hvis to temaer er grønne og ét er gult, vil den samlede karakter være grøn. 

Trafiklys Betydning 

 [GRØN] Projektet vurderes overordnet som fornuftigt, men kan have væsentlige udfordringer 

 [GUL] Projektet har vanskeligheder med at realisere de ønskede resultat- og/eller effektmål 

 [RØD] Der er flere kritiske forhold i projektets resultat- og effektskabelse 
 

1
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Trafiklys-scoren for projektets tilrettelæggelse er baseret på de individuelle scorer for de fire vurderingspa-

rametre 'sammenhæng mellem aktiviteter og mål', 'organisering og projektledelse', 'kvalitet i hovedaktivite-

ter' og 'forankring og bæredygtighed'. For hvert af disse fire parametre er der givet en score fra 1-5, hvilket 

er præsenteret grafisk i vurderingsdiamanten i rapportens afsnit 4.1. Den samlede score for projektets tilret-

telæggelse er et gennemsnit af disse fire scorer.  

Score Betydning Trafiklys 

4,1 - 5,0 Tilrettelæggelsen er som ønsket eller bedre endnu  [GRØN] 

3,5 - 4,0 Tilrettelæggelsen er lidt under det ønskede niveau  [GRØN] 

2,6 - 3,4 Tilrettelæggelsen er noget under det ønskede niveau  [GUL] 

2,0 - 2,5 Tilrettelæggelsen er meget under det ønskede niveau  [RØD] 

1,0 - 1,9 Tilrettelæggelsen er ikkeeksisterende eller tæt herpå  [RØD] 
 

  

2
. R

e
su

lt
at

sk
ab

e
ls

e
 

Vurderingen af projektets resultatskabelse er ligeledes samlet i én score fra 1-5. Scoren tildeles på baggrund 

af en helhedsvurdering af projektets resultatskabelse, men med udgangspunkt i projektets kvantitative re-

sultatopnåelse på evalueringstidspunktet. 

Score Slut Midtvejs Betydning Trafiklys 

5 95 % + 45 % + Resultatskabelsen er som ønsket eller bedre endnu  [GRØN] 

4 81 – 90 % 35 - 44 % Resultatskabelsen er lidt under det ønskede niveau  [GRØN] 

3 65 – 80 % 25 - 34 % Resultatskabelsen er noget under det ønskede niveau  [GUL] 

2 20 – 64 % 15 - 24 % Resultatskabelsen er meget under det ønskede niveau  [RØD] 

1 0 – 19 % 0 – 14 % Resultatskabelsen er ikkeeksisterende eller tæt herpå  [RØD] 
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På baggrund af dataindsamlingen (interviews og spørgeskema) fastlægger evaluator en samlet vurdering af 

projektets effektpotentiale på en skala fra 1-5, som anført herunder. 

Score Betydning Trafiklys 

5 Projektet opnår sine ønskede effekter eller flere endda  [GRØN] 

4 Projektet opnår næppe helt sine ønskede effekter  [GRØN] 

3 Projektet opnår en rimelig andel af de ønskede effekter  [GUL] 

2 Projektet får kun få effekter  [RØD] 

1 Projektet får ingen effekter eller negative effekter  [RØD] 
 

 


