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Forord

Udfordringer for underleverandører i en globaliseret verden

Industriens Fond uddeler godt 100 mio. kr. om året til projekter og initiativer, der skaber viden som 
gavner erhvervslivets og industriens konkurrenceevne. 

Guiden om konsortiedannelse og underleverandørnetværk er resultatet af en temaindkaldelse Fonden af-
holdt, og hvor formålet var at finde projekter, der kunne sætte fokus på underleverandørers udfordringer 
i en globaliseret verden, herunder undersøge hvordan mindre og mellemstore virksomheder, der fungerer 
som underleverandører, kan styrke deres konkurrenceevne? 

Temaindkaldelsen efterspurgte forslag til løsning på forhold omkring overførsel og udveksling af viden 
mellem MMV’ere eller vidensoverførsel fra større virksomheder, konsulenthuse eller universiteter til 
MMV’ere. Blandt andet kunne man tænke i netværksalliancer, samarbejde og partnerskaber horisontalt 
blandt MMV’er eller vertikalt på tværs af klynger eller i brancher. 

Guiden om konsortiedannelse og underleverandørnetværk er ét af i alt seks underleverandørprojekter og 
et godt bud på, hvordan man kan øge konsortie- og netværksdannelser blandt danske underleverandører 
– og et godt bud på, hvordan en optimeret og forøget konsortiedannelse i Danmark vil kunne bidrage til 
øget eksport og vækst blandt danske MMV’er.

Jeg håber, at virksomhederne kan bruge guiden og sammen arbejde for at etablere økonomisk, bæredyg-
tige konsortier til gavn for dansk konkurrenceevne. 
      

Mads Lebech

Adm. dir.
Industriens Fond
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Introduktion

Forretningsomgivelserne i Danmark ændrer sig konstant. 
Derfor justerer mange virksomheder i dag deres strategier 
for at tilpasse sig en global forretningsorden, som er præget 
af en høj grad af specialisering og intens konkurrence. Sa-
marbejde er fremtidens vej til virksomhedens vækst og inter-
nationalisering, og konsortier og kommercielle netværk gør 
det muligt for mindre underleverandører at opnå de faglige 
og økonomiske “muskler”, der åbner adgangen til at blive 
leverandør af mere værdifulde leverancer og større opgaver. 
Dannelsen af konsortier er således en effektiv måde, hvorpå 
virksomheder gennem samarbejde kan kombinere deres vi-
den, kompetencer, økonomiske ressourcer og kontakter til 
at få fodfæste på eksportmarkeder og/eller få andel i større 
nationale kontrakter. Strukturen og organiseringen af virk-
somhedskonsortier varierer meget fra konsortium til kon-
sortium, men fælles for dem alle er, at virksomheder gennem 
samarbejde har mulighed for at byde ind på og vinde kon-
trakter, som de ikke ville have været i stand til at vinde alene. 

I Danmark kan de seneste års fokus på etableringen af kon-
sortier anses som en reaktion på en tendens, hvor store 
virksomheder og offentlige kunder i forbindelse med omfat-
tende og komplicerede opgaver foretrækker at indgå færre 
kontrakter med underleverandører end tidligere, da det er 
blevet for dyrt at koordinere en bred underskov af mindre 
individuelle underleverandører. Samtidigt fremsætter de 
store kunder et krav om øget specialisering fra deres under-
leverandører. Man har i denne forbindelse oplevet en større 
efterspørgsel efter at have et ”single point of contact” til en 
lang række meget specialiserede underleverandører.

Foruden et ønske om at arbejde med mere specialiserede 
underleverandører med et ”single point of contact”, bliver 
der i forbindelse med større udbud i højere grad stillet øgede 
krav til tilbudsgiveres økonomiske og produktionsmæssi-
ge kapacitet, fleksibilitet og sikkerhed. Dette krav, som af-
spejler et ønske fra ordregivers side om at opnå en større 
sikkerhed, betyder at nogle mindre virksomheder ikke har 
mulighed for at byde ind på større kontrakter. For at leve op 
til disse krav kan indgåelse af et konsortium være en måde, 
hvorpå konsortiedeltagerne som helhed kan 

opnå den nødvendige volumen, økonomisk og produktion-
smæssigt, samt blive et ”single point of contact” til special-
iserede underleverandører.

Konsortier kan skabe interessante forretnings-
muligheder

Konsortiedannelse kan altså være en fornuftig måde, hvorpå 
små og mellemstore virksomheder kan adressere nogle af 
de udfordringer, som udviklingen hos de større ordregivere 
dikterer. Udover at være en reaktion på eksterne faktorer, 
kan konsortiedannelse ligeledes præsentere en række inter-
essante forretningsmuligheder for mindre virksomheder i 
form af adgang til nye markeder og strategisk positionering 
til kommende opgaver.

Konsortiedannelse kan være en attraktiv løsning for især 
små og mellemstore virksomheder, der opererer indenfor 
et afgrænset marked og som ønsker at udvide deres pro-
dukt- eller serviceportefølje. Gennem indgåelse af samar-
bejde med virksomheder, der besidder komplementære 
kompetencer, enten vertikalt eller horisontalt i værdikæden, 
kan praktiske indgangsbarrierer, der ofte gør det dyrt eller 
uoverkommeligt for mindre virksomheder at gå ind på et nyt 
marked, blive sænket væsentligt, da virksomhederne gen-
nem samarbejde kan nyde godt af hinandens kompetencer 
og styrkepositioner. På den måde kan konsortiesamarbejdet 
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være med til at udvide de deltagende virksomheders forret-
ningsområde, og især for mindre spillere udgøre en løftes-
tang ind på nye markeder.  

Ydermere kan konsortiedannelse være en måde hvorpå 
virksomheder kan indgå i et strategisk samarbejde med 
henblik på at positionere sig bedst muligt til kommende op-
gaver. Strategiske samarbejder er særligt relevante indenfor 
brancher, hvor virksomhederne ved, at der kommer opgaver 
fremadrettet, som vil være interessante at byde ind på i fæl-
lesskab. Ved at indgå i sådanne strategiske samarbejder, der 
er af mere formel karakter end løst forankrede virksomheds-
netværk, vil man internt i konsortiet kunne arbejde målrettet 
på at positionere sig til de kommende opgaver. På markeder 
hvor udbudsprocesser er omfattende, vil man eksempelvis 
allerede inden udbuddet bliver offentliggjort kunne have 
etableret tillidsrelationer og interne retningslinjer, ligesom 
man gennem løbende opgaver kan lære hinanden bedre at 
kende og teste samarbejdsrelationerne.  

Organisering af samarbejdet 

Uanset det specifikke formål kan organiseringen af et kon-
sortiesamarbejde tage mange forskellige former, hvor særligt 
graden af formalisering kan variere meget. Erfaringerne fra 
kortlægningen af eksisterende konsortier i Danmark viser 
således, at samarbejdet i den ene ende af spektret kan være 
kendetegnet ved en meget høj grad af formalisering og even-
tuel økonomisk eller juridisk binding. I den anden ende af 
spektret kan et konsortiesamarbejde være organiseret som et 
løst baseret samarbejde med en relativ lav grad af formaliser-
ing og minimal binding. I sådanne tilfælde vil samarbejdet 
minde meget om et løsere defineret virksomhedsnetværk. 
Derudover kan der også være stor forskel på forholdet mel-
lem de virksomheder, der indgår i konsortiet samt den valgte 
struktur. I nogle konsortier vil alle deltagende virksomheder 
være mere eller mindre sidestillede, mens andre konsortier 
vil være kendetegnet ved at en virksomhed fungerer som 
lead partner med de øvrige konsortiedeltagere som under-
leverandører. I helt andre tilfælde kan konsortiedeltagerne 
vælge at formalisere samarbejdet gennem et separat selskab, 

hvor konsortiedeltagerne hver især ejer deres andel.

I den virkelige verden vil de fleste konsortier dog være or-
ganiseret på en måde, hvor graden af formalisering ligger i 
mellem disse to yderpunkter. I denne forbindelse er det lige-
ledes vigtigt at påpege, at et konsortium kan være en mere 
dynamisk konstruktion, som kan ændre sig over tid og i takt 
med at formålet med samarbejdet forandres. Flere virksom-
heder vælger således at indgå i mere strategisk samarbejde, 
der som udgangspunkt er karakteriseret ved bløde aftaler 
og en lav grad af binding. I det øjeblik der viser sig konkrete 
muligheder for konsortiedeltagerne, og arbejdet med speci-
fikke tilbud eller opgaver bliver igangsat, kan en bindende 
aftale om den pågældende opgaveløsning blive indgået.

Valget af den specifikke struktur vil afhænge af en lang ræk-
ke faktorer såsom branche, antal virksomheder, sammenfald 
af kompetencer og - vigtigst af alt – konsortiets konkrete 
formål. Uanset hvilken struktur man vælger, er etablerin-
gen af et succesfuldt konsortium dog ingen enkel proces og 
mange forsøg på at opbygge værdiskabende samarbejder er 
mislykkedes. Processerne løber typisk ud i sandet enten i 
opstartsfasen, hvor der ikke er tilstrækkelig grad af formal-
isering og struktur til at understøtte og styre samarbejdet, 
eller senere i processen, hvor eventuelle samarbejdsrela-
tioner bliver opløst på grund af manglede tillid, engagement 
eller motivation blandt konsortiedeltagerne. Derudover er 
mange virksomheder ligeledes ikke klar over, hvor meget et 
samarbejde, især i opstartsfasen, kræver at man åbner op for 
fortrolige oplysninger f.eks. i forhold til økonomiske forhold 
såsom dækningsgrad, avance, interne kalkulationer osv. – 
forhold der ofte kommer på bane, når et samlet tilbud skal 
udformes.

Formålet med denne guide

Formålet med denne guide er derfor at fremhæve en række 
forhold, der, uanset valget af struktur og formål, er afgøren-
de at tage højde for i arbejdet med at etablere succesfulde 
og værdiskabende konsortier. Udarbejdelsen af guiden er 
sket med udgangspunkt i en række workshops i projektets 
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styregruppe, samt en række interviews med både succesful-
de og mislykkede underleverandørnetværk og konsortier i 
Danmark indenfor en række forskellige brancher. Gennem 
disse interviews og workshops har det stået klart, at en række 
forhold er helt centrale for at muliggøre, at en større eller 
mindre gruppe af selvstændige virksomheder kan opbygge 
et konstruktivt og profitabelt samarbejde. Derudover viser 
erfaringerne, at organiseringen af konsortiet spiller en vigtig 
rolle for at sikre at konsortiedannelsesprocessen, som ofte 
kan være lang og kompliceret, bliver drevet fremad.

Foruden en identificering af disse vigtige forhold vil guiden 
præsentere et forslag til hvordan etableringen af et konsor-
tium helt praktisk kan gennemføres, samt hvilke specifikke 
faser man med fordel kan gennemgå fra den indledende di-
alog initieres til konsortiet forhåbentlig vinder en konkret 
opgave. Derudover vil der blive præsenteret en række ny-

ttige ressourcer og organisationer, der vil være relevante at 
trække på for danske virksomheder, der overvejer at indgå i 
et konsortium. 

Til sidst i guiden vil der blive præsenteret fem gode eksem-
pler på konkrete konsortiedannelser i Danmark. Disse prak-
tiske cases er med til at illustrere denne guides pointer samt 
tilføje perspektiver og erfaringer fra den virkelige verden. 
Casebeskrivelserne omfatter en gennemgang af arbejdet 
med at etablere konsortierne, valget af organisering samt 
centrale læringspunkter.

Overordnet set er forhåbningen med denne guide således at 
tjene til inspiration til virksomheder, der påtænker at indgå 
i fremtidige konsortier ved at understrege en række forhold, 
der er afgørende at overveje i både opstartsfasen samt i arbe-
jdet med at drive konsortiet fremad mod nye opgaver.



7

Når virksomheder vælger at indgå i et konsortium, er det 
altafgørende, at man fælles i konsortiet har et identificeret 
og tydeligt formuleret formål med samarbejdet. Mange virk-
somheder agerer i dag i et forretningsklima, der er præget af 
høj konkurrence og pres på indtjeningen, og der er derfor et 
konstant fokus på hvordan knappe ressourcer anvendes mest 
effektivt. 

For at et konsortium skal blive en succes, både på kortere 
og længere sigt, skal det derfor være tydeligt for deltagerne, 
hvordan samarbejdet bidrager til at skabe værdi for den en-
kelte virksomhed. Uanset om formålet er at etablere sig på 
et nyt marked eller øge sin samlede volumen for at kunne 
byde på større opgaver, vil arbejdet med en præcis og konk-
ret formålsbeskrivelse være en central opgave i konsortiets 
opstartsfase, for at klargøre værdien af samarbejdet. 

I forlængelse heraf viser erfaringen, at det er særdeles van-
skeligt at etablere et effektivt og vedholdende samarbejde 
mellem virksomheder, medmindre der er en konkret opgave 
eller et projekt at arbejde hen imod. Dette betyder ikke, at 
formålet med et konsortium ikke kan være langsigtet, og 
eventuelt omfatte et ønske om på sigt at etablere sig på et 
nyt forretningsområde, hvilket netop er målet for mange 
konsortier. Pointen er i stedet, at hvis der ikke er et konk-
ret projekt at byde på eller en specifik opgave at løse, bliver 
formålet med konsortiet svært at konkretisere, og det kan 
være svært for virksomhederne at identificere den konkrete 
værdiskabelse, som samarbejdet bidrager med. 

Resultatet af dette vil ofte være dalende aktivitet og mangel 
på engagement fra deltagernes side. 

Erfaringen fra succesfulde konsortier viser, at når en konk-
ret opgave danner udgangspunkt for et samarbejde, står 
formålet og værdien af konsortiet mere tydeligt frem for 
konsortiedeltagerne.

	 	 Klart	defineret	formål	
til	en	konkret	opgave“

Konsortier er bygget på ordrer. Hvis ikke der er ordrer, eller udsigt til or-
drer, for medlemsvirksomhederne, så løber samarbejdet ud i sandet. Der 
behøver ikke nødvendigvis at være ordrer til alle medlemsvirksomhederne, 
men der skal være ordrer i samarbejdet” 

(Tovholder, konsortium indenfor levering af ingeniørydelser) 

1	

Generelle konsortieformål: 

        Etablere position på nyt forretningsområde
        Opnå tilstrækkelig kapacitet til at byde ind på store               
        udbud
        Positionere sig ift. fremtidige konkrete projekter

Konkrete konsortieformål:

        Levere komplette materialehåndterings- og præ          
        forarbejdningssystemer for kompakt biomasse til           
        biobrændselsanlæg
        Levere en helhedsløsning til DONG Energy i                    
        forbindelse med etablering og service af Anholt                     
        Havmøllepark.
        Etablere og positionere sig til levering af samlede           
        serviceydelser i forbindelse med Femern Belt byggeriet.
        Byde ind på både produktions og serviceopgaver i                 
        forbindelse med Forsvarets Materieltjenestes indkøb af 
        200-400 pansrede mandskabsvogne.
        At tilbyde samlede turn-key løsninger til offshoreindus-  
        trien

Eksempler på formål 
– generelle og konkrete konsortieformål
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Identifikationen af en konkret opgave er dog ikke alene vig-
tig i opstartsfasen. Dette gør sig ligeså i høj grad gældende 
efter et konsortium er etableret, og de første opgaver er gen-
nemført. Succeskriteriet i en opstartsfase er, at virksomhed-
erne kan se værdien i at indgå i samarbejdet. Ligeledes vil det 
løbende være altafgørende, at virksomhederne har en opfat-
telse af, at der kan komme opgaver ud af samarbejdet. Især i 
forhold til større konsortier, hvor ikke alle medlemmer nød-
vendigvis får del i alle ordrer, er det meget vigtigt, at kon-
sortiets vundne ordrer bliver kommunikeret klart ud hver 
gang. Dette vil være med til at sikre, at konsortiedeltagerne 
fortsat er i stand til at se det konkrete formål og værdien i 
samarbejdet. For at man kan arbejde hen mod et vellykket 
formål – en konsortiestrategi – der kan skabe værdi for kon-
sortiedeltagerne, er det afgørende at deltagerne internt har 
gjort sig klart, hvordan arbejdet i konsortiet hænger sammen 
med virksomhedens strategi. 

	 	 Afstem	forventninger	
tidligt	i	processen
I forlængelse af arbejdet med tydeligt at definere formålet 
med konsortiet er det ligeledes vigtigt, at der på et tidligt 
stadie i konsortieprocessen sker en bred forventningsaf-
stemning mellem konsortiets medlemmer. Hvor en formåls-
beskrivelse beskriver hvorfor konsortiet eksisterer, beskriver 
forventningsafstemningen, hvordan man skal opfylde kon-
sortiets formål. 

En forventningsafstemning er vigtig i forhold til at skabe en 
fælles forståelse af de respektive virksomheders rolle i kon-
sortiet. Denne proces skaber samtidig åbenhed og klarhed 
om virksomhedernes intentioner i samarbejdet på et tidligt 
tidspunkt. Dette er afgørende i forhold til at få etableret 
tillid internt blandt virksomhederne.

Som en del af denne forventningsafstemning er det vigtigt 
for konsortiets medlemmer at blive enige om et sæt retning-
slinjer, der gennem en forretningsorden, aftalememorandum 
eller lignende redegør for, hvordan samarbejdet skal forløbe.  
Et sådan dokument vil fungere som et internt styringsdoku-
ment, der formulerer formålet med konsortiet og opridser 
hvilken organisering, man ønsker. Herunder specificeres for-
hold som finansiering, antallet og typen af nye virksomheder 
samt diskussioner af styregruppens sammensætning, beslut-
ningsprocesser og opgaver. I tillæg til retningslinjerne skal 
det også afklares, hvorvidt det er nødvendigt at underskrive 
en fortrolighedserklæring.

2

Med andre ord starter en vellykket konsortiestrategi 
”hjemme” i de enkelte virksomheder, hvor virksomhederne 
identificerer, hvordan konsortiets formål støtter op om in-
terne målsætninger. Et logisk, strategisk ”fit” mellem virk-
somhedernes og konsortiets strategi vil ligeledes minimere 
risikoen for, at konsortiearbejdet bliver et afkoblet add-on, 
men i stedet bliver prioriteret som en integreret del af virk-
somhedens forretning. Dette vil medføre større dynamik 
og engagement i konsortiet. På denne måde skal konsortiet 
både have et fælles formål - at skaffe ordrer til samarbejdet 
-  samt et formål for hvert medlem – at føre virksomheden 
tættere på deres strategiske mål. 
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Vi var opmærksomme på, at vi måtte have is i maven. Vi vidste godt, 
at det ville blive et langt sejt træk” 

(Facilitator af konsortieetableringsproces)

“

Foruden en kortlægning og afklaring af de interne retning-
slinjer vil et sådan dokument have en vigtig signalværdi 
både internt i konsortiet og eksternt i forhold til eventuelle 
kunder. Selvom dokumentet som regel vil være af ikke-bind-
ende karakter, tjener det som et tidligt tilsagn fra medlems-
virksomhederne, og understreger, at samarbejdet er seriøst. 
I et eksternt perspektiv er underskrivelsen af en forretning-
sorden et vigtigt første skridt i forhold til at signalere over-
for kommende kunder, at konsortiet eksisterer og er formal-
iseret. 

I forbindelse med en forventningsafstemning er det lige-
ledes vigtigt at inkludere en tidsplan, der skitserer, hvordan 
processen forventes at forløbe samt hvornår forskellige 
milepæle forventes nået. Som nævnt tidligere skal et kon-
sortium have et tydeligt defineret formål, som ofte tager ud-
gangspunkt i en konkret tidsbegrænset opgave. Det er derfor 
vigtigt at understrege, at succeskriteriet for et konsortium 
således ikke nødvendigvis er at overleve så lang tid som 
muligt. Dette vil være formålet for nogle konsortier, men 
for andre konsortier vil ophævelse efter en specifik opgav-
eløsning være en naturlig del af et succesfuldt samarbejde. 
I forbindelse med forventningsafstemningen vil det derfor 
også være vigtigt, at virksomhederne, udover at fastlægge en 
tidsplan og milepæle, gør sig klart, om konsortiet forventes 
opløst, når en konkret opgave er færdiggjort, eller om man 

ser samarbejdet som mere langsigtet. Igen vil en åbenhed om 
virksomhedernes langsigtede intentioner med konsortiet 
være med til at øge tilliden blandt medlemmerne. 

I forlængelse heraf er det vigtigt at gøre sig klart, at arbejdet 
med at etablere et konsortium oftest er en langsigtet proces. 
Udviklingen af et konsortium fra de indledende øvelser til de 
første ordrer kræver oftest tid og modning af samarbejdet. 
En tidsplan og erkendelse af, at processen er tidskrævende, 
vil derfor være et brugbart redskab i forhold til at tilskynde 
et konstant fokus og engagement internt i konsortiet, når det 
indledende momentum eventuelt forsvinder. 

Fastsættelse af milepæle

Udarbejdelse af tidsplan

Afklaring af finansiering

Fortrolighedserklæring

Overvejelser i en forventningsafstemning

Memorandum of Understanding

Definition af succeskriterier

Afklaring af ledelse

Etablering af beslutningsprocesser
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Et af de vigtigste parametre for at opbygge succesfulde sa-
marbejdsrelationer er tillid. I forbindelse med konsortie-
dannelse er tillid et altafgørende element, da man indgår i 
et samarbejde, hvor man dels er dybt afhængig af andre virk-
somheders kompetencer i den konkrete opgaveløsning og 
dels er mere åben omkring ens forretning, end man er vant 
til. I den konkrete opgaveløsning vil der derudover være et 
tæt samarbejde mellem både ledere og medarbejdere fra de 
forskellige virksomheder. Her er det afgørende, at parterne 
i konsortiet stoler på hinanden og har tillid til, at ydelser og 
produkter bliver leveret til tiden og til den aftalte kvalitet.

Tillid kommer dog ikke af sig selv, men skal opbygges. I nogle 
tilfælde vil tilliden mellem medlemsvirksomheder allerede 
være etableret på grund af tidligere samarbejde, deltagelse 
i samme netværksgruppe eller personlige relationer. I andre 
tilfælde vil konsortiet etableres med virksomheder, der ikke 
tidligere har arbejdet sammen. Her er det centralt at få op-
bygget tillid i konsortiet i en sådan grad, at medlemmerne 
føler sig trygge nok til at være så åbne omkring deres forret-
ning, som samarbejdet kræver. For at opbygge denne tillid 
er det vigtigt at skabe de rette fora, hvor udvalgte medar-
bejdere og ledere kan opbygge tillidsfulde relationer. Dette 
kan ske gennem de koordinerende og strategiske processer, 
fælles interne læringsforløb og seminarer eller gennem virk-
somhedsbesøg. Derudover er det erfaringen, at møder mel-
lem medarbejdere i mere uformelt regi ligeledes er et vig-
tigt element i tillidsskabelsen mellem virksomhederne. Hvis 
medarbejdere fra medlemsvirksomhederne trives socialt, vil 
chancerne for et succesfuldt professionelt samarbejde alt 
andet lige være større. 

På et mere professionelt plan er det erfaringen, at tillid i høj 
grad opbygges gennem specifikke opgaver. Er konsortiet 
derfor i en opstartsfase og arbejder med en længere tidshor-
isont, vil det således være interessant at opsøge mulighed-
er, hvor virksomhederne kan ”træne” samarbejdet. Sådan 
”træning” af samarbejdet kan eksempelvis foregå gennem 
løsning af mindre opgaver, såkaldte kravlegårdsopgaver, der 
ikke nødvendigvis er en del af konsortiets egentlige formål, 
men som gør virksomhederne i stand til at teste samarbej-
det. Sådanne opgaver præsenterer optimale muligheder for, 
at virksomhedernes medarbejdere kan lære hinandens ar-
bejdsgange og arbejdsmetoder at kende, og derigennem op-
bygge professionel tillid til hinanden. Derudover vil denne 
form for træning give mulighed for at identificere eventuelle 
problemområder, der kan udløse samarbejdsvanskeligheder. 
Dette vil være vigtige erfaringer at tage med videre. Gennem 
sådanne kravlegårdsopgaver vil man ydermere kunne påvise 
overfor en eventuel kunde, at man har samarbejdet succes-
fuldt tidligere.

	 	 Skab	rammerne	for	
tillid	og	åbenhed
3

Der var én i konsortiet, der ikke var åben omkring deres intentioner – det 
smittede hurtigt af på resten konsortiemedlemmerne. Der skal ikke meget 
til, før tilliden forsvinder”

(Konsortiedeltager, løsninger til offshore industrien)

“
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En vigtig forudsætning for at opbygge tillid og skabe rela-
tioner mellem virksomheder er åbenhed. Erfaringerne viser, 
at danske små og mellemstore virksomheder ofte kan være 
modvillige i forhold til at åbne op og indgå helhjertet i sa-
marbejdet med andre virksomheder – især hvis der er tale 
om potentielle konkurrenter. I denne forbindelse er det vig-
tigt at man internt i virksomheden gør op med sig selv, om 
man er parat til at åbne op og engagere sig fuldt ud i samar-
bejdet. Tillid tager lang tid at opbygge, men netop lukkehed 
og tøven er med til at nedbryde det hurtigt.

	 	 Gennemfør	grundig	
kompetenceafklaring

Vurderingen af hvilke kompetencer de enkelte virksomhed-
er spiller ind med er en vigtig overvejelse i forhold til kon-
sortiesammensætningen. Overordnet set kan der arbejdes 
ud fra to forskellige principper. Konsortiet kan eksempel-
vis styres af et eksklusivitetsprincip, hvor hver virksomhed 
byder ind med et sæt unikke kompetencer. Dette er typ-
isk oplagt, når formålet med at gå sammen er at trække på 
virksomhedernes ekspertise, for eksempelvis at gå ind på et 
nyt marked. Omvendt kan et konsortium arbejde ud fra et 
princip om, at virksomhederne byder ind med overlappende 
eller komplementære kompetencer. Dette er særligt rele-
vant, når formålet med konsortiet er at opnå en hvis grad af 
økonomisk volumen og dermed få adgang til større opgaver. 

Tilgangen til kompetencefordelingen vil naturligvis være tæt 
forbundet med konsortiets formål, samt de krav der stilles 
fra ordregivers side. Uanset hvilken tilgang man vælger, vil 

det være afgørende at gennemføre en systematisk kortlægn-
ing af hvilke kompetencer hver virksomhed byder ind med, 
samt det samlede kompetencekatalog konsortiet råder over. 
Denne kortlægning er vigtig dels for at få klarhed over, hvil-
ke kompetencer de forskellige virksomheder byder ind med, 
dels i forhold til at være helt præcis på, hvilke produkter og 
ydelser man kan tilbyde kunder. 

         Virksomhedsbesøg internt i konsortiet
         Kravlegårdsopgaver for at træne samarbejdet     
         i konsortiet
         Udveksling af medarbejdere i ’praktik’-forløb
         Fælles læringsseminarer
         Fælles studieture
         Sociale arrangementer

4

Tillidsskabende aktiviteter

Hvad sælger man i sit konsortium? 
Man sælger noget andet, end man 
gør i de enkelte virksomheder. 
Man sælger et unikt produkt, 
nemlig summen af virksomhedernes 
ydelser” 

(Facilitator af konsortieetableringsproces)

“



12

Arbejder man ud fra et eksklusivitetsprincip, som er tilfæl-
det i mange mindre konsortier, hvor hver virksomhed som 
udgangspunkt byder ind med et sæt unikke kompetencer, 
er der i den virkelige verden ofte overlap mellem de ydel-
ser virksomhederne leverer. Det gælder særligt, når virk-
somheder indenfor den samme branche går sammen. I den 
forbindelse er en præcis kortlægning af kompetencer derfor 
helt central, således at snitfladerne mellem virksomhederne 
er helt afklarede. Denne afklaring vil være nødvendig for at 
undgå intern forvirring om, hvem der får tildelt hvilke op-
gaver, når at konsortiet får tildelt en konkret opgave. I denne 
forbindelse kan udviklingen af en såkaldt kompetence-
matrix, der opdeler og kortlægger relevante kompetenc-
er, være et særdeles anvendeligt redskab. Konsortier, der 
ikke benytter sig af eksklusivitetsprincippet, er som oftest 
bredere netværk af virksomheder med en løsere tilknytning 
til hinanden. Her handler det om at kunne tilbyde så mange 
services som muligt og inddrage en lang række små virksom-
heder, der tilsammen kan løfte en given opgave. Der kan 
dog opstå problemer, når flere leverandører kan udføre en 

given opgave. Her vil det som oftest være tovholderens rolle 
at skabe ro internt, ved at skabe klarhed om tildelingskriter-
ierne ud fra de aftaler, deltagerne har udformet.

Det er ikke alene de enkelte virksomheders kompetencer, 
der er vigtige at få skabt klarhed over. Det gælder også om 
at få kortlagt de kompetencer, som summen af virksomhed-
ernes individuelle kompetencer resulterer i. Det gælder med 
andre ord om at få defineret den ydelse, som konsortiet sam-
let kan tilbyde. Etablerede virksomheder er ikke i tvivl om 
deres specifikke produkt eller ydelse, og har gennem års erfa-
ringer, opbygget en forståelse for, hvad de sælger og hvordan 
deres produkter genererer værdi. Når man indgår i et kon-
sortium vil det produkt, der tilbydes, dog være anderledes 
end det som de enkelte virksomheder hver især tilbyder. I et 
salgsperspektiv vil det derfor være afgørende at få klarhed 
over præcis hvilken værdi, konsortiets kombinerede kompe-
tencer kan tilbyde. 

Eksempel på komptencematrix fra Offshore Consortium Esbjerg 
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Formålet med at indgå i konsortier er at profitere af det 
konkrete samarbejde, der etableres mellem flere virksom-
heder. Det er vigtigt at understrege, at et konsortiesamar-
bejde derfor er noget helt andet end de mere uformelle og 
løse netværksgrupper, som mange små og mellemstore dan-
ske virksomheder indgår i. I modsætning til bredere net-
værksgrupper, hvor det primære formål er at udvide kon-
taktfladerne og diskutere relevante problemstillinger, er et 
konsortiesamarbejde i højere grad defineret ved at udgøre et 
tættere samarbejde, der har til formål at facilitere en konk-
ret opgaveløsning. 

Som beskrevet, er det en krævende opgave at få et kon-
sortium op at stå, og det kræver arbejde og buy-in fra alle 
medlemsvirksomheder. Erfaringerne viser, at en af de største 
udfordringer i opstartsfasen er at sikre, at processen løbende 
bliver drevet frem, og at alle virksomheder bidrager i denne 
proces, som drives bedst i fællesskab. For at sikre denne 
fremdrift, kræver det mere end blot mundtligt og ”mentalt” 
tilsagn fra medlemsvirksomhederne. I den forbindelse er dt 
vigtigt, at der udover det mundtlige tilsagn ligeledes skabes 
en form for økonomisk forpligtelse i konsortiet. 

Der er flere grunde til at sikre, at medlemsvirksomhederne 
er økonomisk forpligtigede. Først og fremmest vil et økono-
misk bidrag være med til at sikre, at de virksomheder der in-
dgår i konsortiet, anser konsortiearbejdet som vigtigt og kan 
se potentialet ved at engagere sig. Ligeledes vil man gennem 
en økonomisk binding i højere grad kunne sortere de virk-
somheder fra, der forsøger at profitere fra konsortiet uden 
at yde en indsats. Derudover vil der gennem en økonomisk 

binding alt andet lige være en større chance for, at arbejdet 
med konsortiearbejdet bliver prioriteret internt i medlems-
virksomhederne. 

Økonomisk forpligtelse kan komme til udtryk på flere for-
skellige måder. I mange konsortier har man valgt at indføre 
et medlemskontingent (eller et kapitalindskud). Et medlem-
skontingent kan variere afhængig af dels de konkrete udg-
ifter ved at drive konsortiet og dels af medlemsvirksomhed-
ernes størrelse. I de tilfælde hvor konsortiets medlemmer er 
meget forskellige i størrelse og økonomisk formåen, har man 
ofte valgt at have forskellige medlemsbeløb for store og min-
dre medlemmer. 

Det er min erfaring, at på trods af alle gode hensigter driver mentalt ejer-
skab ikke værket alene. Der skal også involveres et finansielt ejerskab, 
således at de virksomheder i konsortiet, der rider med på bølgen uden at 
yde, bliver sorteret fra” 

(Konsortiedeltager, leverandør af services til offshore sektoren)

“	 	 Nødvendigt	med	
økonomisk	forpligtelse
5

        Etablering af selvstændig selskab
        Ad hoc indskud til administrative udgifter
        Løn til tovholder
        Kontingent. Kontingentets størrelse kan   
        baseres på:
 Virksomhedernes omsætning
 Antal medarbejdere 
 Forhåndsaftalt grad af virksomheds 
 involvering i konsortiet
 Fordeling som en procentandel af et fælles 
 kapitalindskud ækvivalent til den procent-
 andel af overskuddet hver enkelt virksom-
 hed får fra vunden opgave.

Eksempler på former for økonomisk forpligtigelse
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	 	 Ansæt	en	tovholder	
til	at	drive	processen

Processen med at etablere og drive et konsortium kræver 
arbejde, opfølgning og vedholdenhed. Mange virksomheder 
går ind i et konsortium uden at være bevidste om mængden 
af opgaver, der er forbundet med at drive processen fremad. 
I en travl hverdag med interne deadlines og forpligtelser er 
det erfaringen, at de arbejdsopgaver der er forbundet med 
det administrative arbejde i et konsortium, ofte bliver til-
sidesat til fordel for de opgaver, som medarbejderne er ans-
varlige for i deres egen virksomhed. For at imødekomme dis-
se udfordringer, er det derfor nødvendigt at have en person, 
der fungerer som tovholder for konsortiet. 

En tovholders daglige arbejde med at drive konsortiet fre-
mad vil bestå af mange forskellige opgaver. Overordnet set 
vil en tovholder dog være ansvarlig for at sikre, at konsortiet 
konstant bevæger sig fremad med afsæt i den strategi, der 
er formuleret af medlemsvirksomhederne. Dette indebærer 

arrangering og facilitering af løbende møder, opsamling af 
erfaringer samt udarbejdelse af interne dokumenter og ret-
ningslinjer som eksempelvis aftalememorandum og fortrol-
ighedserklæringer. En af tovholderens primære opgaver er 
at sikre aktivitet internt i netværket. En stor udfordring 
forbundet med driften af et konsortium er, at det momen-
tum der er med til at starte konsortiedannelsesprocesser op, 
hurtigt forsvinder, hvis der ikke er regelmæssig aktivitet i 
konsortiet. Tovholderen har derfor en vigtig opgave i at sikre 
aktivitet eksempelvis gennem løbende møder, læringssem-
inarer, nyhedsbreve, interne og eksterne virksomhedsbesøg 
og informationsdeling fx om udbudsmarkedet. 

Foruden de indadtil orienterende opgaver vil tovholderen 
spille en vigtig rolle i forhold til at tegne konsortiet udadtil 
overfor potentielle kunder og samarbejdspartnere. Herigen-
nem skal tovholderen være i stand til at promovere konsor-

6

Foruden de ovenfor nævnte årsager muliggør et medlem-
skontingent, at konsortiet i sig selv har økonomiske midler, 
der kan anvendes til at skabe aktivitet og struktur i konsor-
tiet gennem promovering udadtil, interne aktiviteter eller 
ansættelse af en tovholder (betydningen af at ansætte en 
tovholder vil blive udfoldet nedenfor). 

En anden måde hvorpå konsortier kan skabe et forpligtende 
samarbejde, der rækker ud over en løs netværkskonstruk-

tion, er gennem etableringen af et separat selskab eller et I/S 
med eget CVR-nr. Ved at oprette et separat selskab, hvor 
ejerandelene bliver spredt ud blandt de respektive medlems-
virksomheder, sikrer man på den ene side et tilsagn om com-
mitment blandt virksomhederne, og derudover – og måske 
vigtigst af alt – at virksomhederne kan se det økonomiske 
incitament i at få stablet et succesfuldt og rentabelt konsor-
tium på benene. 
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tiet og skabe kendskab til de ydelser, konsortiet kan tilbyde. 
Dette sker blandt andet gennem arrangementer, udvikling af 
fælles grafisk profil og marketingplatform (salgsmateriale, 
brochurer, præsentationer) samt opdatering af konsortiets 
hjemmeside, så snart man har færdiggjort en opgave. Der-
udover vil en vigtig opgave bestå i at holde konsortiet ajour 
med de opgaver, der vil være interessante at få del i. Alle dis-
se aktiviteter er centrale elementer i forhold til at forankre 
konsortiet såvel internt som eksternt.

Der er ingen fast formel for, hvordan rollen som tovholder 
konkret skal udmøntes, og tovholderens rolle vil naturligvis 
ligeledes være et spørgsmål om konsortiets specifikke formål 
og organisering. I nogle tilfælde kan tovholderen fungere 
som direktør, mens rollen i andre tilfælde mere vil bestå i 
at facilitere processen for medlemmerne af styregruppen. 
Rollen kan ligeledes være delt mellem to personer med for-
skellige ansvarsområder, ligesom tovholderen i andre tilfæl-

de kan være en repræsentant for den mest toneangivende 
partner i konsortiet.  

Pointen er ikke så meget, hvilken specifik model man vælger. 
Pointen er i stedet, at man skal sikre, at tovholderen har kom-
petencerne til at drive og facilitere konsortieprocessen. I et 
internt perspektiv kræver det, at tovholderen har evner til 
at sætte sig for bordenden og fastholde og aktivere medlem-
merne omkring et fælles projekt. Det kræver ledelseskom-
petencer, indsigt i den specifikke branche og en inspirerende 
tro på projektet. I et eksternt perspektiv kræves det yderlig-
ere at tovholderen har en bred kontaktflade samt er i stand 
til at tegne konsortiet udadtil og skabe opmærksomhed om-
kring samarbejdet.

Samtidig er det vigtigt, at tovholderen er lønnet af konsorti-
et og dermed frigjort af de ansvarsområder, der vil være, hvis 
tovholderen er tilknyttet en af medlemsvirksomhederne.

Afholde møder og arrangementer 
for potentielle kunder

Interne og eksterne virksomhedsbesøg

Skrive og udsende nyhedsbrev

Opdatere hjemmeside

Evt. pressekontakt

Eksempler på en tovholders opgaver

Planlægge, afholde og opsamle møder

Planlægge, afholde og opsamle 
læringsseminarer

Kundekontakt

Holde sig ajour på markedet

Promovere konsortiet

Hvad bringer fremtiden for konsortiet? Jeg er skeptisk. I starten var 
momentum højt, men nu er det blevet dagligdag og konsortiets arbejde 
bliver tilsidesat lidt” 

(Konsortie-deltager, IT rådgivning)

“
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Et vigtigt element i konsortiedannelsesprocessen er, at pro-
cessen forankres højt i virksomhedernes hierarki. Dette er 
vigtigt dels for at være i stand til at træffe de nødvendige 
beslutninger og dels for at skabe ejerskab og engagement 
omkring konsortiet i de enkelte virksomheder. 

Når virksomheder træder sammen i konsortier, kan det være 
en stor udfordring at opnå konsensus om fælles beslutninger. 
Dette er en udfordring, da man i processen bringer en række 
autonome aktører sammen i et forum, hvor det er nødven-
digt at skabe enighed om beslutninger, som kan være af vigtig 
strategisk betydning for virksomhederne. For at denne pro-
ces skal kunne forløbe så smidigt som muligt, er det derfor 
vigtigt, at der i konsortiets styregruppe er repræsentanter 
fra ledelsen i de respektive virksomheder. Dette vil være 
nødvendigt både i forhold til beslutningsprocesser, men også 

for at kunne skabe tillid blandt virksomhederne på højeste 
niveau. Derudover vil et seriøst buy-in og engagement i kon-
sortiedannelsesprocessen fra ledelsens side være med til at 
skabe engagement blandt andre medarbejdere samt sende et 
vigtigt signal fra ledelsens side om, at man prioriterer og tror 
på samarbejdet. Dette vil signalere, at arbejdet med konsor-
tiet ikke er adskilt fra arbejdet med hovedforretningen, men 
er en integreret del af strategien. 

Som beskrevet er konsortiedannelsesprocessen tid-
skrævende og kan strække sig over længere tid. I løbet af 
denne længerevarende proces vil der i praksis være behov 
for en høj mødefrekvens og input til strategiprocesser fra de 
respektive virksomheder for at sikre fremdrift og aktivitet i 
konsortiet. I den forbindelse kan det derfor være en god idé 
at arbejde med flere niveauer i forhold til styringen af kon-

	 	 Processen	skal	
forankres	hos	ledelsen
7
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sortiet. Man kan således arbejde med en opdeling, hvor man i 
toppen af hierarkiet har en styregruppe med repræsentanter 
fra ledelserne i medlemsvirksomhederne. Denne gruppe kan 
mødes regelmæssigt efter behov, måske en gang om måned-
en, for at diskutere overordnede strategiske retningslinjer 
samt træffe beslutninger, der kræver mandat fra ledelserne. 

På et mere praktisk niveau kan man arbejde med en form for 
projektgruppe, som består af strategisk udvalgte medarbej-
dere fra de respektive virksomheder. Denne projektgruppe 
kan mødes oftere end styregruppen, for et eksempel hver 
14. dag, og sikre, at de opgaver, der er af mere administrativ 
og driftsmæssig karakter, og som ikke nødvendigvis kræver 
ledelsens deltagelse, bliver gennemført. Denne gruppe me-
darbejdere vil, sammen med en tovholder, være de primære 
drivkræfter i forhold til at sikre, at processen skrider frem. 
Medarbejderne vil naturligvis også deltage i møder med sty-
regruppen, men adskillelsen af grupperne sikrer, at ledelses-
repræsentanterne ikke udgør en stopklods for konsortiet på 
grund af andre forpligtelser.

På trods af mange forpligtelser 
og et stort koordineringsar-
bejde er det meget vigtigt at 
aktivere topledelsen fra alle 
medlemsvirksomhederne aktivt 
i konsortiets styregruppe. Vi 
bliver nødt til at kunne se hi-
nanden i øjnene og træffe nogle 
beslutninger, der kræver en vis 
autoritet” 
(Facilitator af konsortieetableringsproces)

“

   NIVEAU                          FOKUS              MØDEFREKVENS/DIALOG

Styregruppe
(ledelse)

Projektgruppe
(projektmedarbejdere)

Strategiske beslutninger
Strategisk samarbejde
Sikring af langsigtede målsætninger

Daglig drift
Administrativt arbejde
Sikring af kortsigtede målsætninger

Månedligt

Ugentligt

To niveauer i konsortieledelsen
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Når virksomheder indgår i formelt samarbejde, skal der 
naturligt tages højde for en lang række juridiske aspekter i 
aftalerne om konkrete opgaver. Omfanget af de juridiske as-
pekter afhænger af opgavens karakter samt hvilken branche, 
virksomhederne opererer indenfor. Selvom disse juridiske 
aspekter er vigtige, skal det dog nøje overvejes, hvornår de 
introduceres i konsortieprocessen. I denne forbindelse er 
det således vigtigt at huske på, at det er konsortiet, der skal 
definere juraen – ikke omvendt. 

Som omtalt ovenfor bygger en konsortiedannelsesproces 
først og fremmest på tillid mellem medlemsvirksomhed-
erne, og en idé om at man sammen kan stå stærkere end 
alene. Erfaringerne viser, at arbejdet i den indledende fase, 
hvor deltagerne udvikler enighed om en form for ikke-bind-
ende aftalegrundlag (som eksempelvis en forretningsorden), 

kan være en omfattende og tidskrævende proces. I løbet af 
denne omfattende strategiske og forretningsdrevne proces 
er det vigtigt, at man grundigt overvejer, i hvor høj grad det 
er nødvendigt at introducere juridiske aspekter og bindende 
aftaler på dette stadie. Risikoen ved at introducere juridiske 
forhold for tidligt er, at man komplicerer en proces, der al-
lerede kan være udfordrende. 

En for tidlig introduktion af juridiske spørgsmål kan derfor 
være en stopklods og udgøre en barriere i forhold til at op-
bygge flow og tillid, der er central for, at konsortiet kan fun-
gere på længere sigt. Nogle vil måske direkte opfatte andres 
ønsker om juridisk formalisering tidligt i processen som en 
mistillid til partnerne, hvorved udviklingen af de strategiske 
og forretningsmæssige aftaler blokeres.

	 	 Underskriv	juridiske	
aftaler	-	på	det	rigtige	
tidspunkt

8

Kontrakter er først vigtige den dag man bliver uenige – men så er de også guld 
værd”

(Tovholder, konsortium indenfor håndtering af biomasse)

“
Partner, der går fallit

Betalingsbetingelser

Deling af overskud/underskud

Forsikringer

Tvister og voldgift

Projektlederens opgaver, ansvar og beføjelser

 Juridiske forhold der skal adresseres i en konsortieaftale

Angivelse af partneres ydelser

Sammensætning af styregruppe 
- Ledende partner

Solidarisk ansvar?
- Når én partner laver fejlen
- Når fejlen er lavet af et sammensat team

Partner, der ikke leverer
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	 	 Underskriv	juridiske	
aftaler	-	på	det	rigtige	
tidspunkt

Når dette er sagt, er der ingen tvivl om, at det i forbindelse 
med langt de fleste typer opgaver er helt centralt at have 
foretaget en grundig gennemgang af de juridiske forhold i 
forbindelse med specifikke opgaver samt sikret sig, at der er 
enighed om, hvordan eventuelle uoverensstemmelser løses. 

Tillid er den måske vigtigste drivkraft i et konsortiesamar-
bejde, og i tilfælde af at samarbejdet og opgaveløsningen går 
gnidningsfrit, vil tillid således kunne bære samarbejdet. I til-
fælde hvor der opstår problemer med opgaveløsningen, er 
det dog altafgørende, at juridiske forhold er på plads. Går 
samarbejdet galt én gang, vil klare interne aftaler i konsortiet 
ligeledes øge chancerne for, at man eventuelt kan samarbejde 
igen fremover. Opstår der omvendt stridigheder og eventu-

elle sagsanlæg, vil tilliden mellem to medlemsvirksomheder 
være særdeles vanskelig at opbygge igen.

Pointen er derfor, at juridiske anliggender skal introduc-
eres og aftales på det rigtige tidspunkt og i forhold til den 
konkrete opgave. Et oplagt tidspunkt at få underskrevet en 
juridisk bindende konsortieaftale kan være ved afsendelsen 
af et tilbud. I denne forbindelse kan der henvises til Konkur-
rence- og Forbrugerstyrelsens standardaftale til konsortie-
samarbejde, der er udarbejdet i samarbejde med Deloitte 
og Kammeradvokaten. Denne standardkontrakt dækker 
indgåelsen af formelle konsortier, og danner et godt udgang-
spunkt for defineringen af den juridiske aftale, der omfatter 
den konkrete opgaveløsning.
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Konkrete	tiltag	i	en	
konsortiedannelsesproces

De otte forhold der er blevet fremhævet, dækker over de 
vigtigste forhold virksomheder skal være opmærksomme 
på i arbejdet med at etablere et konsortium. For at illustrere 
processen tydeligere præsenteres de forskellige skridt, der 
skal tages igennem forløbet i nedenstående figur. Figuren er 
delt op i tre primære faser, der dækker over en opstartsfase, 
en udviklingsfase og en konkretiseringsfase. Herudover kan 
konsortiedeltagerne med fordel foretage en række øvelser 
både inden det konkrete arbejde i konsortiet starter, samt 
efter en opgave er vundet og konsortiet skal bringes videre. 
I praksis vil det være vanskelig at arbejde med denne form 
for kategorisk opdeling mellem de forskellige faser. Figuren  
anskueliggør og visualiserer et konsortiums typiske progres-
sion fra et godt initiativ – gennem mere og mere formalisere-
de processer – til en vundet og gennemført opgave.  

Før det egentlige konsortiearbejde påbegyndes foreligger 
der helt indledningsvis en dialog mellem konsortiedeltag-
erne. Denne indledende og meget uformelle dialog vil typisk 
være der, hvor hele processen starter og kan være resultatet 
af en god idé, tidligere bekendtskaber eller identificering af 
spændende forretningsmuligheder. Som resultat af denne 
indledende dialog omkring et samarbejde, ligger der internt 
i virksomhederne en vigtig opgave i at få afklaret, hvorfor 
man ønsker at træde ind i et konsortium, og hvordan dette 
kan være med til at støtte op om de strategiske målsætninger. 
Hvis virksomhederne er overbeviste om et potentiale ved 
samarbejdet, kan en mere formel konsortiedannelsesproces 
iværksættes.

FASE 1: Opstartsfase

I den første fase, opstartsfasen, vil det være helt centralt 
indledningsvis at få diskuteret formålet med konsortiet. 
Formålsbeskrivelsen er det faste holdepunkt gennem hele 
konsortiearbejdet og skal derfor være det første og vigtig-

ste skridt i en opstartsfase. På dette tidspunkt er det også 
en god idé at parterne eksplicit præsenterer sig selv samt 
formulerer deres forventninger til samarbejdet. En vigtig 
del af forventningsafstemningen vil være at udarbejde en 
tidsplan, hvor både kort- og langsigtede milepæle afklares. I 
en opstartsfase er det derudover vigtigt at konsortiedeltag-
erne vurderer markedet mere minutiøst med henblik på po-
tentielle kunder samt konkurrenters position på markedet. 

FASE 2: Udviklingsfase

I den næste fase, udviklingsfasen, kan partnerne med for-
del udarbejde en grundig kompetenceafklaring af alle de 
involverede virksomheders kompetencer. En oplagt måde 
at gøre dette på, er ved at udarbejde en kompetencematrix, 
der giver et visuelt overblik over konsortiets samlede kom-
petencer. I denne fase kan samarbejdet formaliseres yderlig-
ere eksempelvis gennem en udarbejdelse og underskrivelse 
af et aftalememorandum samt eventuelt en fortrolighed-
serklæring, hvis fortrolige oplysninger, som eksempelvis 
virksomhedernes kalkulationer, allerede udveksles på dette 
stadie. Derudover er det i denne fase centralt at få påb-
egyndt de indledende salgsøvelser, der vil være forbundet 
med at formulere konsortiets fælles ydelse (unique selling 
point) samt identificere og planlægge møder med eventuelle 
kunder. Sådanne øvelser er altafgørende inden mere mål-
rettet salgsmateriale udarbejdes og specifikke kundemøder 
gennemføres. Sådanne aktiviteter er ligeledes med til at ska-
be enighed om konsortiets formål og arbejdsdeling.

FASE 3: Konkretiseringsfase

I fase tre, konkretiseringsfasen, bliver arbejdet i konsor-
tiet mere målrettet mod specifikke kunder og opgaver. I 
denne fase vil konsortiedeltagerne således gennemføre kun-
demøder og præsentere udarbejdet salgsmateriale. Konsor-
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tiet skal således være gearet til at kunne byde ind på konkrete 
opgaver direkte til kunder eller gennem en tilbudsproces. På 
dette stadie vil det, hvad enten det er gennem direkte salg 
eller ved udarbejdelse af et konkret tilbud, være altafgøren-
de at de nødvendige juridiske dokumenter bliver udarbejdet 
og underskrevet. 

Disse aktiviteter skulle gerne føre til, at konsortiet kan løfte 
opgaverne som de er blevet sat i verden for at løse. Som 
beskrevet tidligere vil det være forskelligt fra konsortium til 
konsortium, hvorvidt formålet er at byde ind på en enkelt 
opgave og derefter opløses, eller om det eksisterende kon-

sortium skal fortsætte arbejdet, efter en konkret opgave er 
løst. Hvis det sidste er tilfældet, vil der efter opgaven ligge et 
vigtigt arbejde i at sikre, at konsortieprocessen fortsat bliver 
drevet fremad. På dette stadie kan virksomhederne med for-
del gå sammen og evaluere hvordan den indledende opgav-
eløsning gik, og hvordan man kan optimere samarbejdet ved 
fremtidige opgaver. Derudover vil det være anvendeligt at 
udarbejde en strategi for, hvordan momentum fastholdes, og 
om der vil være behov for at ansætte/fastholde en tovholder, 
der kan sikre aktivitet, informere om kommende opgaver, 
dokumentere resultater samt udvikle samarbejdet.

Indledende dialog mellem konsortiedeltagere
Intern afklaring i virksomhederne
Aftale om formalisering af konsortiedannelsesproces

           FASE 1:   Opstart   FASE 2:   Udvikling         FASE 3:   Konkretisering  

Detaljeret  
kompetenceafklaring

Aftalememorandum 
udarbejdes

Fortrolighedserklæring 
underskrives

Formulering af unique 
selling point

Planlægning af kundekontakt

Formålsbeskrivelse

Præsentation af virksomheder

Forventningsafstemning

Identificering af styrker og 
svagheder

Udarbejdelse af tidsplan m. 
centrale milepæle

Markedsvurdering:
     Kunder 
     Konkurrenter

Salgsmateriale udarbejdes

Kundemøder gennemføres

Udarbejdelse af tilbud

Juridiske aftaler indgås
(evt. tidligere)

O P G A V E

Evaluering af opgave løsning
Dokumentation af resultater
Strategi for fastholdelse af aktivitetsniveau (evt. ansætte/fastholde tovholder)

Konkrete udviklingsfaser i konsortiedannelsesprocessen

Forarbejde:

Opfølgning:
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Nyttige	ressourcer

Vejledning i konsortiedannelse 
– for små og mellemstore virksomheder, Konkurrence og Forbrugerstyrelsen (2012)

Konkurrence og forbrugerstyrelsen har i samarbejde med Kammeradvokaten og Deloitte udviklet en vejledning, der har 
til formål at hjælpe små og mellemstore virksomheder med gode råd til hvilke forhold og regler virksomheder skal være 
opmærksomme på, både i arbejdet med at danne et konsortium og undervejs i opgaveløsningen. Vejledningen er udarbejdet 
med udgangspunkt i at byde på et enkelt konkret offentligt udbud. Guiden kan downloades på Konkurrence og Forbru-
gerstyrelsens hjemmeside. 

Offshoreenergy.dk
Offshoreenergy.dk er det nationale danske videns- og innovationsnetværk for offshoresektoren. Organisationen arbejder for 
at styrke sektoren gennem netværksaktiviteter og vidensdeling. Organisationen har stor erfaring med klyngeudvikling og har 
i de seneste år faciliteret en række konsortiedannelsesprocesser.  

Se mere om organisationen på www.offshoreenergy.dk
 
CenSec
CenSec er en netværks- og klyngeorganisation for små og mellemstore virksomheder inden for forsvars- og sikkerhedsindus-
trien. CenSec’s formål er at udvikle virksomheds-netværk blandt mindre underleverandører til forsvars- og sikkerhedsin-
dustrien. Derud-over arbejder organisationen for at øge kompetence- og vidensniveauet blandt de mindre aktører, således 
at de kan deltage effektivt i forretningssamarbejde. 

Se mere om organisationen på www.censec.dk

 
CFIR
Copenhagen Finance IT Region er en klyngeorganisation der siden 2009 har arbejdet for at fremme innovation og vækst 
blandt virksomheder indenfor for finans- og IT-sektoren i  København. Organisationen består af en række partnere der 
tæller brancheforeninger, fagforeninger, universiteter og statslige aktører. Formålet med organisationen er at støtte virk-
somheder der arbejder i krydsfeltet mellem finans og IT samt at fremme København som et centrum for disse brancher.

Se mere om organisationen på www.cfir.dk
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Ovenfor er en række centrale forudsætninger for en succes-
fuld konsortiedannelsesproces beskrevet. I denne sektion vil 
blikket blive rettet mod fem konkrete danske virksomhed-
skonsortier, der alle er blevet etableret inden for den seneste 
årrække. Disse cases illustrerer fem eksempler på, hvordan 
danske virksomheder indenfor en række forskellige branch-
er helt konkret har valgt at etablere konsortiesamarbejde. 
Casene vil således beskrive hvordan og hvorfor samarbejdet 
er blevet startet, hvilken struktur man har valgt samt hvilke 
udfordringer konsortierne har stødt på både i etablerings- 
og udviklingsfasen. Der vil i casebeskrivelserne blive stillet 
skarpt på virksomhedernes vigtigste læringspunkter og er-
faringer i forbindelse med et få etableret et succesfuldt og 
værdiskabende konsortiesamarbejde. Casebeskrivelserne 
omfatter følgende danske konsortier:
 
       Offshore Consortium Esbjerg
       Processbio
       DJURS Wind Power
       APC Group
       European Network for Social and Economic Research
 

Casebeskrivelser
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Offshore Consortium Esbjerg (OCE) var et konsortium 
bestående af af ti virksomheder med kontorer på Esbjerg 
Havn, der i 2007 gik sammen om at tilbyde samlede turn-
key løsninger til offshoreindustrien. Konsortiet blev eta-
bleret mellem ti partnervirksomheder, der alle leverer ser-
vices til offshore industrien og blev skabt som resultat af en 
ERFA-gruppe i regi af Offshore Center Danmark (nu Off-
shoreenergy.dk). 

De enkelte partnervirksomheder, som alle var placeret i og 
omkring Esbjerg havn, oplevede hver især at have svært ved 
alene at løfte de større opgaver indenfor offshoresektoren 
navnlig i forhold til udbud inden for olie- og gassektoren. 
Derfor var formålet med konsortiet at skabe et ”fælles fo-
rum der gav mulighed for at løse større opgaver i totalente-
prise”. Det var opfattelsen blandt partnervirksomhederne, 
at den brede vifte af kompetencer de kunne tilbyde som 
konsortium, ville gøre det muligt at tilbyde attraktive to-
talløsninger. Dermed kunne de byde ind på større opgaver, 
der blev udbudt på både det danske og udenlandske marked. 
En af de store spillere på dette området var på det tidspunkt 
Semco, og formålet var ligeledes at være en direkte konkur-
rent til dem.

Foruden det konkrete formål, der skulle sikre flere og større 

ordrer til partnervirksomhederne, var der ligeledes et 
politisk element i etableringen af konsortiet. Man ønskede 
at skabe en enhed, der kunne gøre partnervirksomhederne 
mere kendte i branchen og være med til at påvirke beslut-
ninger på eksempelvis uddannelsesområdet i forbindelse 
med beslutninger vedrørende offshore relaterede uddannel-
ser. Det lykkedes eksempelvis en af partnervirksomhedernes 
repræsentanter at komme med i Danish Offshore Industrys 
bestyrelse.

OCE formåede at vinde flere store ordrer på totalløsninger, 
og konsortiet er derfor blevet betegnet som en succes af 
partnervirksomhederne. I dag er konsortiet opløst, og der 
bliver ikke formelt budt på opgaver i OCE-regi.

Organisering

Som nævnt ovenfor havde alle ti partnervirksomheder hov-
edsæde eller filialer i Esbjerg. Figur 1 viser en oversigt over 
virksomhederne. Partnervirksomhederne havde alle det 
fælles fokus, at de leverede løsninger indenfor offshore sek-
toren. Derimod var de forskellige i forhold til de produkter 
og services de leverede, og samarbejdet blev indgået netop for 
at man kunne tilbyde et samlet sæt komplementære kompe-
tencer. Konsortiet blev ledet af en styregruppe bestående af 

	 	 				Offshore	
Consortium	Esbjerg
CASE

Partnervirksomheder

 AAB A/S    Gardit    Ocean Team Scandinavia A/S

 AN Group A/S    Hydropower A/S  Persolit A/S

Blue Water Shipping A/S  Niras A/S   Promecon

FORCE Technology  

Figur 1: Partnervirksomheder i Offshore Consortium Esbjerg
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	 	 				Offshore	
Consortium	Esbjerg

af fire personer. Disse personer var repræsentanter fra for-
skellige partnervirksomheder og blev valgt af alle medlem-
mer i konsortiet. Arbejdsprocessen i styregruppen foregik 
meget på samme måde som arbejdet i en professionel besty-
relse. Selvom der blev etableret en styregruppe og nedskrevet 
en forretningsorden, blev der aldrig formuleret specifikke 
retningslinjer, som blev underskrevet af partnervirksomhed-
erne. Forretningsordenen drejede sig primært om at formul-
ere et dokument, der redegjorde for hvilke virksomheder, 
der havde ansvaret for hvilke opgaver. På den måde byggede 
det grundlæggende samarbejde i konsortiet i høj grad på 
tillid blandt partnerne. De specifikke juridiske aspekter blev 
aftalt fra projekt til projekt.

Udover styregruppen var der ingen direktør eller formel 
tovholder for konsortiet. Samtidig var der heller ikke væsen-
tlige økonomiske forpligtelser for partnervirksomhederne. 
Der blev betalt enkelte mindre fællesbeløb til etablering af 
hjemmeside, tryk af informationsmateriale samt promov-
ering af OCE ved et par udvalgte messer. Konsortiet oper-
erede således ikke med fast medlemskontingent eller andre 
økonomiske forpligtelser. 

Et vigtigt element i konsortiets strategi var at fremstå som 
en enhed overfor projekternes udbydere. I nogle tilfælde var 
det dog kun én virksomhed, der officielt stod som afgiver af 
tilbuddet, selvom det i praksis var hele konsortiet der bød. 
Promecon, som var én af de største partnervirksomheder, 
var således ved flere lejligheder den officielle tilbudsgiver 
på projekterne. For at OCE kunne byde på projekter var 
det ikke en forudsætning, at alle partnervirksomhederne fik 
del af ordren. Dette afhang af behovet i forbindelse med de 
specifikke projekter. Det skete således kun sjældent at alle 
partnervirksomhederne deltog i samme projekt.

Overordnet set er det dog partnervirksomhedernes opfat-
telse, at konsortiet var en succes, på trods af at det til sidst 
gik i opløsning. Det lykkedes at vinde en række større pro-
jekter, hvor ordrerne blev leveret på tilfredsstillende vis. 
Derudover lyder vurderingen fra udvalgte partnere at dan-
nelsen af konsortiet muliggjorde, at man var i stand til at 
vinde opgaver, som virksomhederne ikke på egen hånd ville 
have kunnet vinde. 

Struktureret kortlægning af komptencer

En af de centrale forudsætninger for at OCE blev en succes 
var typen af partnervirksomheder, der indgik i konsortiet. 
Virksomhederne besad hver især forskellige kompetenc-
er, hvilket muliggjorde at konsortiet netop kunne løfte de 
større opgaver, som ingen af virksomhederne kunne løfte 
alene. En forudsætning for at indgå i konsortiet, var altså at 
de enkelte virksomheder havde specifikke kompetencer, som 
ingen andre partnere havde. Således kunne alle virksomhed-
erne bidrage med ’unikke’ kompetencer og intern konkur-
rence blev undgået. For at skabe overblik over konsortiets 
komplementære kompetencer blev en kompetencematrix 
udviklet (se næste side). Som nævnt skete det næsten aldrig 
at alle partnervirksomheder var involveret i de samme op-
gaver. Dette betød, at nogle partnervirksomheder ikke var 
ligeså involveret i konsortiet som andre. Det var dog centralt 
for OCE at kunne præsentere en bred vifte af kompetencer 
udadtil for at signalere til potentielle kunder, at man kunne 
tilbyde komplette turnkey løsninger. Fokusset på de kom-
plementære kompetencer var ligeledes den mest centrale 
overvejelse, når det blev vurderet, om nye virksomheder 
kunne blive en del af konsortiet. I sådanne tilfælde blev den 
potentielle medlemsvirksomheds kompetencer vurderet, for 
at sikre at det nye medlem ville skabe værdi for konsortiet. 
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Åbent samarbejder skabte tillid

Som nævnt ovenfor var der ingen økonomisk binding eller 
formelle dokumenter og retningslinjer mellem konsortiets 
partnere udover de juridiske dokumenter, der blev udarbe-
jdet i forbindelse med specifikke projekter. Arbejdet i kon-
sortiet var derfor i høj grad baseret på gensidig tillid og åben-
hed. Et eksempel på tilliden mellem partnerne var, at der 
eksempelvis ikke var underskrevet en kontrakt på, at man 
ikke viste hinanden sine kalkulationer. I stedet var dette en 
uskreven regel, der altid blev overholdt, og som var forank-
ret i gensidig tillid. Der var i konsortiet en opfattelse af, at 
hvis man skulle skrive sig ud af alle regler, ville det blive for 
svært at opbygge et produktivt samarbejde.

I forlængelse af de uskrevne regler var ærlighed samtidig en 
vigtig forudsætning for, at konsortiet fungerede. Det effe-
ktive samarbejde byggede i høj grad på, at man kunne være 
ærlig omkring partnervirksomhedernes kompetencer. Man 
skulle således være i stand til at fortælle sine partnere, hvis 
ikke man mente, at de var de rette til at løse opgaven. Den 
hudløse ærlighed var en vigtig forudsætning og kunne kun 
etableres, fordi alle processer var åbne og gennemsigtige. 
OCE oplevede netop hvordan mangel på åbenhed var et 
problem, da en af de mest markante partnere gik konkurs. 
Her forsøgte man at integrere en ny partner til at erstatte 
de kompetencer, som den tidligere partner havde kunnet 
tilbyde. Den nye partner var dog ikke i stand til at tilbyde 
samme åbenhed i forhold til processer og arbejdsmetoder, 
hvilket betød at den tillid, der havde taget lang tid at byg-
ge op blandt partnerne, hurtigt forsvandt, da åbenheden og 
ærligheden fra bare én ny partner ikke var til stede.  

Succes kræver økonomisk forpligtelse og styring

En af de udfordringer OCE konstant stod overfor, var at 
forblive et egentlig konsortium og ikke udvikle sig til at 
løst netværk uden fast formål. For nogle medlemmer ville 
det i eventuelle fremtidige konsortiedannelser derfor være 
et fokus at forsøge at skabe en form for binding i form af 
medlemskontingent eller lignende, som vil sikre at de delt-
agende virksomheder er fuldt engagerede og prioriterer ar-
bejdet i konsortiet. 

I den forbindelse blev det anset som et problem, at der ikke 
kunne afsættes penge til en medarbejder eller et sekretariat, 
der kunne fungere som tovholder for konsortiet. Det ville 
have styrket konsortiet at have en person, der kunne afsætte 
tid til driften af konsortiet, være samlingspunkt for med-
lemmerne samt præsentere et ansigt udadtil til potentielle 
kunder og samarbejdspartnere. Baseret på erfaringerne fra 
OCE er det opfattelsen, at så længe der ikke er en egentlig 
aflønnet medarbejder, vil de opgaver, der følger med kon-
sortiet, blive tilsidesat for andre opgaver i de enkelte part-
nervirksomheder. En aflønnet medarbejder eller sekretar-
iat kunne blive finansieret netop af et medlemskontingent, 
som samtidig ville gøre samarbejdet mere bindende. Netop 
manglen på en egentlig tovholder betød at hyppigheden af 
aktiviteter i OCE dalede, og der gik længere og længere tid 
mellem de interne møder, hvor eksempelvis nye projekter 
blev diskuteret. Det blev fra nogle partneres side forsøgt at 
sætte penge af til aflønning af en medarbejder, men dette 
blev aldrig realiseret.

Kompetencematrix for Offshore Consortium Esbjerg
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Processbio er et skoleeksempel på, hvordan virksomheder 
gør sig selv attraktive overfor nye kunder ved at tilbyde et 
samlet produkt og service, gennem sammensætningen af 
de rette kompetencer fra flere virksomheder. Ved at bringe 
relevante virksomheder sammen om en god idé til et nyt 
forretningsområde og opbygge et konstruktivt samarbejde 
gennem en klar og tillidsfuld arbejdsgang, har Processbio 
succesfuldt skabt rammerne for at lede fire mindre danske 
virksomheder ud på eksportmarkedet.

Konsortiet blev startet efter en idé af stifteren af C & H 
System A/S – et firma med lang erfaring med produktion 
af maskiner til håndteringen af industriprodukter og an-
det uhåndterbart materiale. C & H System, der har været 
drivkraften bag konsortiet, er lokaliseret i Næstved og har 45 
års erfaring inden for håndtering, transport og mærkning af 
ellers uhåndterligt materiale. Kunderne er ofte fra den hårde 
industri og anvender virksomhedens produkter til at hånd-
tere råmateriale i deres produktionskæde. 

Udgangspunktet for at etablere Processbio var, at man i C & 
H System ønskede at etablere sig på et nyt forretningsom-

råde, og da C & H System havde brug for et stærkere funda-
ment, kontaktede man de bedste virksomheder på området 
for at forhøre sig om mulighederne for et samarbejde. C & H 
System allierede sig med Biosteel A/S, en erfaren leverandør 
af stålkomponenter til større anlæg, maskinservicevirksom-
heden Stratek ApS, og Danish Crane Building A/S, der bl.a. 
har speciale i robotkraner til netop kraftvarmeværker. Til-
sammen har de mere end 25 års erfaring specifikt med trans-
port og håndtering af biobrændsel.

Med den fælles erfaring og virksomhedernes komplemen-
terende kompetencer er Processbio i dag i stand til at levere 
komplette materialehåndterings- og præforarbejdningssys-
temer til enhver slags biomasse i kompakt form. Processbios 
kunder omfatter store biobrændselsanlæg i Danmark og ud-
landet. Eksport har således været meget interessant for Pro-
cessbio fra starten, da markedet i Danmark begrænser sig til 
et eller to anlæg. Kunderne ser transport af biobrændsel som 
’sorte huller’, der bare skal virke, og vil helst købe så mange 
services ind i samme omgang som muligt. Kunderne er der-
for kun interesserede i komplette løsninger, som Processbio 
leverer.

	 	 				ProcessbioCASE
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Lead partner      Underleverandører

C & H System A/S     Biosteel A/S
       Stratek ApS
       Danish Crane Building A/S

Virksomheder i Processbio A/S

Organisering

Processbio består som nævnt af fire virksomheder med C 
& H System som lead partner. Samarbejdet er formaliseret 
gennem oprettelse af Processbio som et datterselskab under 
C & H System (se tabel 1). I Processbio har man ønsket et 
samarbejde, hvor hvert medlem indgår i fællesskabet i kraft 
af en specifik kompetence – et kompetencemæssigt eksklu-
sivitetskriterium.

Den oprindelige ide var dog ikke at have en konstruktion 
med en lead partner og underleverandører. I stedet var det 
tanken, at konsortiet skulle oprettes som selvstændig virk-
somhed indenfor maskinel transport af biobrændsel med alle 
fire parter som ligeværdige ejere. Bankerne var imidlertid 
ikke villige til at støtte projektet, medmindre C & H System 
som den største virksomhed, kunne stille garanti for hele 
foretagendet. C & H System var i konktakt med stort set 
alle danske banker for at forhøre sig om muligheden for at 
etablere et ligeværdigt konsortium. Et ligeværdigt konsor-
tium var det oprindelige ønske for samarbejdet, da man har 
været bekymret for, om underleverandørerne vil føle sig som 
en del af samarbejdet, hvis de ikke var medejere. 

I stedet for lige ejerandele mellem de fire virksomheder var 
man derfor nødsaget til at oprette Processbio som et datter-
selskab til C & H System, og herefter inddrage de tre andre 
parter som underleverandører indenfor hver deres kompe-
tenceområde. I samarbejdet opererer parterne derfor med 
kompetencemæssigt eksklusivitetskriterium for ikke at have 
intern konkurrence på leveringer til Processbio.

Da C & H System er lead partner sidder virksomheden 
også på alle bestyrelsesposterne, ligesom to medarbejdere 
fra C & H System er de eneste ansatte i Processbio. Alle 
medarbejdere på gulvet i Processbio er hentet ind fra part-

nervirksomhederne til opgaver i regi af Processbio. Parterne 
fik sin første ordre i 2012, endnu før Processbio formelt var 
oprettet som et selvstændigt firma.

Fordi det ikke lykkedes at oprette Processbio som et fælles 
selskab, har det været en udfordring at få inkluderet de tre 
mindre virksomheder i et samarbejde, som C & H System 
reelt bestyrer. For at skabe en sammenhæng og inddragelse 
af alle medlemsvirksomhederne har løsningen derfor været 
at skabe værdi i konsortiet gennem faste kontrakter, tillid og 
en tydelig kommunikation mellem virksomhederne.

Samlet enhed skaber tillid eksternt og internt 

Når parterne i samarbejdet møder en potentiel kunde, sker 
dette altid som Processbio. I sådanne møder er det dog vig-
tigt at alle de efterspurgte kompetencer er repræsenteret til 
mødet. Hvis opgaven for eksempel stiller store krav til kra-
narbejdet, er der en faglig ekspert fra Danish Crane Building 
med til mødet. Dette er vigtigt for Processbio af to grunde. 
For det første øger det troværdigheden blandt kunderne, at 
man til salgsmødet ikke blot er repræsenteret af en sælger fra 
hovedpartneren, men rent faktisk allerede her kan tilbyde 
faglig sparring. For det andet sikres det internt i Processbio, 
at de aftaler, der laves med kunden kan overholdes af den 
part, der skal levere produktet. Den kontrakt Processbio la-
ver med kunden omkring specifikke opgaver sendes videre 
til underleverandøren. Derfor er det vigtigt, at der er en 
repræsentant med for virksomheden, der skal udføre op-
gaven, når kontrakterne aftales.

Denne fremgangsmåde er afgørende, da der herved sikres 
tillid mellem Processbio og kunden, samt internt mellem 
medlemsvirksomhederne. Tillid imellem kunden og virk-
somhed er helt centralt for at få ordrer i hus, og her har det 
vist sig at være positivt at have en større virksomhed som 
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C & H System med i Processbio. Ordrer på dette marked 
vindes i høj grad på de faglige referencer, og her har C & H 
System meget at byde ind med. 

Tillid blandt parterne i Processbio er ligeledes utrolig vig-
tigt i et forretningsmæssigt perspektiv. Et langsigtet mål 
med samarbejdet er således at skabe et samarbejde, hvor alle 
parter i samarbejdet er interesseret i at anbefale hinanden 
hver især, samt konsortiet som helhed, til potentielle kunder. 
I praksis betyder dette i salgsarbejdet, at Processbio vil an-
befale en underleverandør til en given opgave, hvis opgaven 
ikke skal løses i Processbio regi. Samtidig er det forhåbnin-
gen at underleverandører vil være opmærksomme på at til-
byde en samlet løsning gennem Processbio, hvis de støder på 
en sådan mulighed.

Klare kontrakter og god kommunikation 

I Processbio mener man, at tillid skabes gennem transparens 
i samarbejdet og klar kommunikation mellem kunde, Pro-
cessbio og underleverandører. Det udmønter sig konkret i 
juridiske kontrakter mellem underleverandører og Process-
bio i forbindelse med hver eneste leverance. Det er således 
ikke kun mellem kunden og Processbio, at kontrakterne 
skrives under, men også mellem Processbio og underlever-
andører.

Processbios bedste råd er, at være enige om kontrakterne 
og få dem lavet med det samme man begynder at snakke om 
konkrete opgaver. Erfaringen er således, at der skal være un-
derskrevet kontrakter, før man begynder at modtage ordrer. 
Selvom der er tillid internt i konsortiet, vil der i den konk-
rete opgaveløsning ofte opstå uoverensstemmelser af større 
eller mindre karakter, og i disse situationer er kontrakter al-
tafgørende. 

De problemer, som Processbio har oplevet mellem C & H 
System og underleverandørerne, vurderes primært at skyl-
des mangel på kommunikation, og derfor er der fremadrettet 
stor fokus på tydelig intern kommunikation og afklaring.  
Parterne i Processbio har således kontakt via telefon to til 
tre gange om ugen. Tydelig kommunikation skal derfor ses 
som en måde at komme eventuelle uoverensstemmelser i 
forkøbet på - og skulle de opstå alligevel, vil man kunne falde 
tilbage på de formelle kontrakter.  

Etablering af nye forretningsområder og indtog  
på eksportmarkedet

I kraft af Processbio har de fire virksomheder alle etableret 
en tilstedeværelse på markedet for transport af biobrændsel 
til kraftværker, ved at bidrage med deres ekspertise indenfor 
deres respektive kompetenceområder. Ingen af de deltagen-
de virksomheder var til stede på dette marked før samarbej-
det, og Processbio har således spillet en vigtig rolle i forhold 
til at udvide forretningsområdet for alle fire medlemsvirk-
somheder. 

Derudover har underleverandørerne profiteret af samarbej-
det, da de har fået mulighed for at byde ind på internationale 
projekter, man ikke ville kunne håndtere alene. Selv i C & H 
System er man usikker på hvorvidt man, på trods af at være 
den største part, havde kunnet løfte eksportordrerne på 
egen hånd. Processbio har profiteret af, at kunne medbringe 
relevant fagligt personale til udenlandske kundemøder, så 
kunden fik mulighed for at diskutere specifikke tekniske de-
taljer direkte med leverandøren. Dette har skabt tryghed for 
kunden og gjort det muligt for Processbio at vinde ordrer 
i udlandet. Processbio har nu store eksportordrer på trans-
portanlæg til biobrændselsanlæg i England og Ukraine.
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Erhvervsnetværket DJURS Wind Power blev start-
et i februar 2010 i forbindelse med opførelsen af Anholt 
Havmøllepark nordøst for Grenaa Havn. Netværket blev 
startet på initiativ af Norddjurs Kommune og Grenaa Havns 
ledelse. Etableringen skete efter et åbent erhvervsmøde i 
november 2009, hvor flere lokale aktører pegede på et be-
hov for at skabe en attraktiv helhedsløsning, som DONG 
Energy kunne være interesserede i, med henblik på både eta-
bleringen af havmølleparken samt levering af serviceydelser 
på længere sigt.  Netværkets formål er således at ’geare’ de 
deltagende virksomheder til at varetage kompetencer og op-
gaveløsning inden for følgende fem områder:

• Planlægning og etablering
• For-montage
• Installation
• Nedtagning og reetablering
• Drift

I den første fase af opførelsen vil installation og etablering 
være i fokus, men på længere sigt er det opgaver i forbindelse 
med driften og vedligeholdelsen af havmølleparken, som 
virksomhederne i netværket vil kunne løse. Netværket vare-
tager både opgaver offshore og onshore. 

Organisering

DJURS Wind Power består af 32 virksomheder og 4 organisa-
tioner (se figur 1). Virksomhederne i netværket varetager en 
lang række forskellige opgaver, og dækker således størstedel-
en af alle aktivitets- og kompetenceområder i forbindelse 
med driften og vedligeholdelsen af Anholt Havmøllepark. 
Langt de fleste af disse virksomheder er baseret i Norddjurs 
Kommune, og de fleste ligger på Grenå Havn.

	 	 				Djurs	Wind	PowerCASE

Aalsrode Smede & Maskinfabrik         Röhcling Metaplas A/S     Offshore Center Danmark  
Aalsrode Tømrerfirma A/S           Kystvejens Hotel          Norddjurs Kommune 
Aarhus Lufthavn A/S            Landinspektørfirmaet Kjær     Destination Djursland 
Apro Wind A/S            LB Consult A/S             Elcon Grenaa A/S   
Blue Water Shipping A/S           Lindhardt Steffensen Advokater          Seasight Steel 
Boldsen Grenaa            Murerfirma Rasmus Jakobsen A/S       Global Wind Service  
Davai              Per Møller Aps       Stena Line Denmark A/S
Djuma Industri A/S            Rugvænget Services      Grenaa Havn A/S  
Djurslands Bank A/S            Øer Maskinfabrik A/S     TP Offshore
Grenaa Motorfabrik A/S           RYGAARD Transport & Logistic A/S  
  

Figur 1: Deltagere i DJURS Wind Power
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	 	 				Djurs	Wind	Power

Netværket er registreret som en frivillig forening med 
medlemskontingent, en bestyrelse bestående af medlemmer 
fra netværket samt en hjemmeside. Eftersom bestyrelsen 
består af virksomheder med aktiviteter mange andre steder 
end i og omkring Anholt Havmøllepark, har DJURS Wind 
Power hyret en daglig leder af projektet, som både udfylder 
rollen som sekretariat og tovholder. Den daglige leders op-
gaver omfatter blandt andet at holde medlemsvirksomhed-
erne ajour med den overordnede udvikling af havmøllepark-
en samt fremtidige opgavemuligheder inden for energi og 
miljø. Denne ajourføring sker blandt andet gennem et ny-
hedsbrev og løbende gruppemøder, hvor forskellige mulige 
projekter diskuteres med fokus på den konkrete opgav-
eløsning, partnersammensætning samt de økonomiske ram-
mer. Derudover foretages der ligeledes en del reklame og 
PR, for at promovere netværket udadtil.

Netværket har til dato modtaget samlede ordrer for mere 
end 450 mio. DKK. Ydermere skaber havmølleparken også 
indirekte opgaver for det lokale erhvervsliv igennem udbyg-
ning og opgradering af Grenaa’s havnearealer, som en kon-
sekvens af behovet for en øget havnekapacitet i forbindelse 
med den daglige service af parken. Netværkets succes har 
skabt stor national og lokal opmærksomhed, hvilket har be-
tydet, at en lang række firmaer i og udenfor Norddjurs kom-
mune har forsøgt at blive optaget i netværket. Man har dog 
fra bestyrelsens side valgt at begrænse optaget af nye med-
lemmer dels gennem en kompatibilitetsscreeningsproces, 
hvor alle kan optages hvis bestyrelsen godkender det og dels 
gennem en fastholdelse af et relativt højt medlemskontin-
gent på omkring 24.000 kroner om året.

Konkret fælles formål og klart defineret marked 

I forbindelsen med etableringen af DJURS Wind Power, har 
det været kritisk at have Anholt Havmøllepark som et fælles 
projekt netværksmedlemmerne imellem. Dette har medvir-
ket til at medlemsvirksomhederne har kunnet se et tydeligt 
formål med at indgå i netværket. Ifølge DJURS Wind Pow-
er, skal der være et klart økonomisk incitament for at bruge 
tid og resurser på oprettelsen af et erhvervsnetværk, efter-
som de fleste medlemmer er små- og mellemstore virksom-
heder med begrænsede midler til at satse på nye områder. 

Tillidsrelationer

I relation hertil har det ligeledes været vigtigt at få skabt 
tillid mellem medlemmerne. Det nytter således ikke noget, 
hvis et netværksmedlem går enegang og byder ind på projek-
ter bagom ryggen på fællesskabet. En vigtig forudsætning i 
netværket har derfor været, at det altid skal være den eller de 
virksomheder, der har de bedste forudsætninger for at løfte 
opgaven, som har førsteret til at byde ind på en given op-
gave. Her er tillid og god kommunikation mellem parterne 
ekstrem vigtig, og dette sikres bedst muligt ved skabelsen 
af stærke interne relationer gennem tidligere fælles opgav-
eløsning. I DJURS Wind Power har man således forsøgt at 
skabe gode tillidsrelationer mellem medlemmerne, blandt 
andet ved at forsøge at undgå at inkludere tætte konkur-
renter i netværket, da dette potentielt kan skabe splid og 
mistillid internt. 
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Aktiv tovholder fastholder momentum

En anden vigtig pointe er behovet for løbende at udvikle 
netværket. Her har den daglige leder af netværket spillet en 
central rolle. Da opgaverne er dynamiske og ændrer sig over 
tid, skal netværket ligeledes være fleksibelt og omstilling-
sparat. Det er derfor nødvendigt, at firmaerne i netværket 
konstant bliver holdt til ilden og ajourført med den nyeste 
viden om, hvad der rører sig omkring Anholt Havmøllepark 
og relaterede projekter. På den måde er det muligt på rela-
tivt kort tid at samle det bedste team af virksomheder, der 
kan løfte en potentiel opgave. 

Det er ligeledes vigtigt for netværket, at den daglige leder 
løbende bringer nye opgaver ind. Netværket er i den hen-
seende med til at skabe rammerne omkring et potentielt sa-
marbejde, men det er opgaverne, der er limen, som binder 
medlemmerne sammen i sidste ende. Der var enkelte virk-
somheder, som var skeptiske overfor, at et af virksomheds-
medlemmerne fik en daglig lederrolle, men efterhånden som 
netværket havde eksisteret nogen tid og opgaverne kom ind, 
blev kritikken mindre. 

Løftestang til nye opgaver nationalt 
og internationalt

Udover et kortsigtet økonomisk incitament i forbindelse 
med hovedprojektet har det været vigtigt for mange af 
medlemsvirksomhederne at få en del i diverse kompeten-
ceopbyggende opgaver i og omkring Anholt Havmøllepark, 
som de enkeltvis ikke ville have fået. Blandet andet har LB 
Consult A/S, en rådgivende ingeniørvirksomhed, fået op-
bygget et stærkt CV i forhold til rådgivning for DONG En-
ergy blandt andet i forbindelse med omdannelsen af en ræk-
ke gamle lagerbygninger i nye Grenå Havn. De har nu fået 
lignende internationale opgaver, som fx tegningen af testfa-
ciliteter for DONG nær Bochum i Tyskland, som langt hen 
af vejen tilskrives deres tilknytning til DJURS Wind Power. 
Det handler altså ifølge DJURS Wind Power først og frem-
mest om ordrebogen, men de mener samtidig også, at det er 
nemmere at få de enkelte firmaer til at engagere sig dybere i 
netværket, hvis der er et læringspotentiale i de enkelte pro-
jekter. Netværket har således muliggjort, at flere tilknyttede 
virksomheder har fået mulighed for at indgå i andre lignende 
projekter. Succesen med netværket betyder ligeledes, at 
man overvejer at eksportere netværksmodellen til lignende 
havmøllepark-projekter andre steder i Europa.
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APC Group blev startet i efteråret 2012 med det primære 
formål at byde ind på de opgaver, der vil være forbundet med 
Forsvarets Materieltjenestes indkøb af ca. 200-400 pansre-
de mandskabsvogne (PMV). En række store udenlandske 
leverandører ville byde ind på konstruktionen af disse 
mandskabsvogne, men som resultat af modkøbsaftaler, ville 
en række opgaver blive udbudt til danske virksomheder. Op-
gaverne vil være forbundet dels med samlingen af PMV’erne 
og med de serviceaftaler på op til 15 år, som vil blive udbudt 
af Forsvarets Materieltjeneste. Især serviceaftalerne er sær-
deles interessante for APC Group. 

I forbindelse med disse opgaver mente initiativtagerne til 
APC Group, at man ved at samle kompetencerne fra flere 
små og mellemstore virksomheder, sammen kan stå stærkere 
i forhold til de opgaver, der vil blive udbudt. Det er over-
bevisningen, at samarbejdet i APC Group i høj grad gør 
medlemsvirksomhederne mere attraktive overfor de store 
udenlandske producenter af militære køretøjer, og man vur-
derer således, at de fleste medlemmer i konsortiet aldrig ville 
have været kommet i betragtning til opgaverne, hvis ikke 
man havde slået sig sammen. 

APC Group er på nuværende tidspunkt i kontakt med 
alle fem prækvalificerede udenlandske leverandører for at 
forsøge at positionere sig bedst muligt til de kommende op-
gaver i forbindelse med PMV-projektet. Der er ingen for-
muleret strategi om, hvorvidt konsortiet udelukkende skal 

byde på denne opgave og derefter opløses, eller om der er 
tale om et længerevarende samarbejde. Det er dog vurderin-
gen, at hvis konsortiet får del i opgaverne med PMV’erne, 
vil der være en god chance for, at projektet kan blive en løft-
estang i forhold til andre fremtidige opgaver. Omvendt er 
det opfattelsen, at skulle det ikke lykkes at vinde opgaver i 
forbindelse med dette projekt, vil konsortiet formentlig 
opløses, da der ikke vil være incitament til at drive det vi-
dere. For at kunne etablere et blivende samarbejde, skal der 
således være et projekt, der kan starte det op.

Organisering

APC Group består af ni små og mellemstore virksomheder 
som vist i oversigten herunder. Konsortiet drives til dagligt 
af to daglige tovholdere, der begge er ansat på deltid. Dis-
se tovholdere har begge lang erfaring fra forsvaret, og 
har således et bredt netværk både indenfor den danske 
forsvarsindustri og ligeledes til flere af de prækvalificere-
de udenlandske leverandører, der byder ind på opgaven. 
Tovholderne rapporterer gennem månedlige statusmøder 
til hovedbestyrelsen, som består af administrerende direk-
tører fra de ni medlemsvirksomheder. Konsortieprocessen 
er således forankret højt i de respektive virksomheder. Disse 
statusmøder benyttes til strategiudvikling og planlægning 
samt til at holde medlemsvirksomhederne orienteret om 
status på udbudsprocessen. 

	 	 				APC	GroupCASE
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HMK Bilcon    NECAS    CORENA
TRIER Industries A/S   AM 3D    TENCATE
RUBTEC C.L. Spareparts Logistics HEEDS   Danish Aerotech

Figur 1: Medlemsvirksomheder i APC Group

De ni virksomheder i APC Group byder alle ind med sepa-
rate kompetencer. I første omgang blev de tre virksomheder 
HMK Bilcon, Necas og Trier Industries enige om at oprette 
APC Group. Senere blev de resterende seks virksomheder 
udvalgt, og ekspertisefeltet er dermed udvidet betydeligt. 
Det har således fra start været en bevidst strategi ikke at 
have virksomheder med konkurrerende kompetencer med i 
konsortiet, og man har derfor valgt at benytte sig af et dette 
kompetencemæssige eksklusivitetsprincip. Denne tilgang 
med eksklusive kompetencer har været vigtig for at forhin-
dre intern konkurrence og tvivl i forbindelse med den konk-
rete opgaveløsning. 

APC Group har i sit nuværende format et medlemskontin-
gent på 5.000 kroner om måneden, hvilket går til adminis-
trative udgifter og lønninger. I den forbindelse er der blevet 
søgt væksthusmidler, hvilket har betydet en nedsættelse af 
det månedlige kontingent. 

Afklaring af kompetencemæssige grænseflader

Som beskrevet er det et centralt element i konsortiet, at 
undgå intern konkurrence mellem medlemsvirksomhed-
erne. I den virkelige verden er det dog ofte reelt tilfældet, 
at der forekommer overlap mellem de kompetencer med-
lemmerne udbyder. I opstartsfasen ledte dette til en konk-
ret udfordring i konsortiet, da man ønskede at få en af de 
nuværende medlemsvirksomheder ind i APC Group. Virk-
somheden, som havde stærke kompetencer, der med fordel 
kunne anvendes i konsortiet, havde en række kompetencer 
der overlappede med en af de eksisterende medlemmer, 
hvilket potentielt set kunne have ledt til intern splid. For at 
imødekomme denne problemstilling blev begge virksomhed-
er bedt om at indgå en dialog med henblik på at afklare deres 
respektive kompetencer, og hvordan de kunne fordeles i op-
gaveløsningen. Dette resulterede i en dialog, hvor virksom-
hederne tydeligt fik defineret deres respektive grænseflader, 
således at der ikke opstår tvivl om opgavevaretagelsen, når 
en potentiel opgave foreligger. Denne åbenhed og ærlighed 
mellem virksomhederne i konsortiet har været en af grund-
stenene i APC Group. Man lægger således stor vægt på, at 
medlemmerne er helt ærlige omkring deres intentioner i 
gruppen, da man derved nemmere kan rette sig ind overfor 
hinanden løbende.

Udfordring at forene mange ledere

Der er en stor styrke i at samle en gruppe af virksomheder 
med forskellige styrker og komplementære kompetencer. 
Dette kan medføre positive synergier og læring på tværs. 
For at opnå disse positive effekter, kræver det dog, at der 
internt i konsortiet er samarbejdsvillighed og en hvis form 
for enighed omkring, hvad man ønsker med konsortiet. I 
den forbindelse har APC Group erfaret, at ni virksomheder 
er en god størrelse i konsortiet i forhold til den opgave, der 
arbejdes hen imod. Deltagelsen af ni selvstændige virksom-
heder, betyder dog samtidig, at der ligger en vigtig rolle i at få 
koordineret arbejdet. I styregruppen, der som nævnt består 
af de ni direktører fra medlemsvirksomhederne, har der der-
for ligget en stor udfordring i at få ni direktører, der alle er 
meget opsatte på at få samarbejdet til at lykkes, til at arbej-
de sammen og træffe fælles beslutninger. I kraft af direk-
tørernes travle hverdag og deres forpligtelser overfor egne 
virksomheder, ligger der således løbende et stort arbejde i 
at få medlemmerne af styregruppen til at prioritere arbejdet 
i konsortiet. De månedlige møder har i denne forbindelse 
været altafgørende. Møderne har spillet en central rolle i 
forhold til at lære hinanden at kende og indgå i diskussioner, 
og dermed skabe en opfattelse af, at medlemsvirksomhed-
erne i konsortiet udgør en samlet enhed på trods af, at de 
hver især som udgangspunkt er vidt forskellige.

Fra konsortium til aktieselskab

I APC Group kalder man sig selv for et konsortium, og for-
maliseringen af konsortiet tager på nuværende tidspunkt 
udgangspunkt i en række interne dokumenter, der er blevet 
gennemarbejdet og underskrevet. Såfremt det lykkes kon-
sortiet at vinde opgaver omkring varetagelsen af den 15-årige 
servicegaranti er det dog planen, at medlemsvirksomhed-
erne vil stifte et aktieselskab, der skal stå for varetagelsen af 
opgaveløsningen. Rent praktisk vil dette betyde, at selskabet 
APC Group vil fungere som en selvstændig enhed og helt 
konkret indkøbe ydelser fra de ni medlemsvirksomheder. 
Den endelige ejerstruktur af et sådan selskab er endnu ikke 
blevet overvejet detaljeret, men overordnet set er det tank-
en, at aktieselskabet naturligvis skal være ejet af medlems-
virksomhederne, ligesom selskabet igennem alle led i op-
gaveløsningen vil være støttet af disse. Selskabet skal dog 
være drevet separat med egen direktør og medarbejderstab.
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ENSR er et netværk af medlemsorganisationer med en 
berøringsflade i 33 forskellige lande med speciale inden 
for økonomiske, erhvervspolitiske og velfærdsrelaterede 
analyser. Netværket dækker både nuværende EU- og EEA 
medlemslande samt kandidater til optagelse i EU, såsom 
Kroatien og Tyrkiet. Alle medlemmer er uafhængige firmaer, 
men indgår ofte i projekter i fællesskab med andre netværks-
medlemmer. De primære kunder er EU institutionerne, na-
tionale myndigheder samt virksomhedssammenslutninger.

Netværket blev startet i 1991 bestående af 12 medlemmer i et 
forsøg på at blive mere aktive på markedet for anvendt sam-
fundsvidenskab i Europa. Antallet af tilknyttede virksom-
heder er nu steget til 33, og man estimerer at netværket har 

genereret opgaver til en værdi af omkring 2.5 millioner Euro 
på årsbasis siden netværkets oprettelse. Netværket har både 
et sekretariat med kontorer til rådighed for medlemmerne 
i Bruxelles, et intranet som blandt andet benyttes til mon-
itorering af udbudsmarkedet og kommunikation imellem 
virksomheder samt en bestyrelse bestående af medlemmer 
valgt på hovedbestyrelsen. 

Sekretariatsfunktionen varetages af et af netværkets største 
medlemmer og medlemskontingentet benyttes hoved-
sageligt til at kompensere for denne opgavevaretagelse. 

	 	 			European	Network	
for	Social	and	Economic	
Research	(ENSR)

CASE
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Organisering 

Netværket har ikke et permanent juridisk grundlag, men 
opretter kontraktlige konsortier med en lead partner i spid-
sen og en række underleverandører fra netværket fra pro-
jekt til projekt. Derfor deltager de fleste medlemmer til en 
hvis grad i konsortiesamarbejdet, men omfanget varierer fra 
medlem til medlem. Man har derfor i netværket valgt at have 
to former for medlemskab: Center og Periferi. Center-med-
lemmerne betaler et årskontingent på 5.000 EUR og per-
iferi-medlemmerne betaler 1.000 EUR. Virksomhederne i 
centeret er de drivende partnere i netværket og leder som 
oftest konsortiesamarbejdet. Center-medlemmerne består 
hovedsagelig af virksomheder, der ønsker at satse på det eu-
ropæiske marked. 

Derimod er de perifere medlemmer mere interesserede i 
at påtage sig opgaver, hvor de kan benytte deres specifik-
ke kompetencer og videnkapacitet til at foretage landeaf-
grænsede undersøgelser med henblik på at kunne påtage sig 
lignende opgaver nationalt. Netværket bliver således brugt 
som en løftestang til både nationale og internationale mark-
eder.

Fordele ved det tværnationale samarbejde 

De opgaver medlemsvirksomhederne beskæftiger sig med 
falder som nævnt indenfor en bred vifte af områder. Der 
er derfor behov for, at netværket indeholder en lang række 
kompetencer, hvilket er særligt interessant i et læringspers-
pektiv. Fordelen er at netværket kan byde på en bred vifte af 
opgaver, samtidig med at der er stort læringspotentiale ved 
at samarbejde, da de forskellige firmaer således får indsigt 
ind i helt nye ekspertiseområder. Dette er et af de primære 
formål med netværket og der afholdes løbende læringssem-
inarer og kurser.

Selvom netværket ikke udelukkende har fokus på økono-
misk gevinst, er det dog en forudsætning for at benytte de 
andre medlemmers kompetencer, at man vinder nogle op-
gaver. Derfor har man oprettet en Tender Watch gruppe 
bestående af konsulenter med et internationalt fokus, der 
løbende overvåger de større europæiske markeder og deler 
informationen til netværkets medlemmer via intranettet. 
Endvidere har det også hovedsageligt været gennem nye op-
gaver, at medlemmerne har lært af og sparret med hinanden, 
hvilket har skabt en stor tillid medlemmerne imellem. 

Gennem de sidste 20 år har ENSR-netværket været en 
løftestang til det europæiske marked for netværkets små- 
og mellemstore medlemsvirksomheder. Dette  er lykkedes 
blandt andet pga. en dedikation til netværket fra en række 
drivende medlemsvirksomheder samt et fokus på læring 
og kompetencestyrkelse blandt de deltagende virksomhed-
er frem for udelukkende et snævert fokus på økonomiske 
gevinster. Det har dog ikke været en nem opgave at koor-
dinere samarbejdet mellem 32 virksomheder fra forskellige 
lande, med forskellige forretningsforudsætninger og kultur-
elle karakteristika. Netværket har derfor været en øvelse i 
tillidsopbygning på tværs af landegrænser.

Udvikling af interne retningslinjer 

ENSR-netværket startede ikke uden gnidninger, hvilket 
langt hen af vejen kan tilskrives manglende tillidsrelation-
er. Efter at have arbejdet sammen i over 20 år, er nogle af 
medlemmerne kommet ganske tæt på hinanden, hvorimod 
andre medlemmer er blevet udskiftet løbende afhængig af 
deres engagement og troværdighed i netværket. Eftersom 
netværket indeholder en hel del forskellige arbejdskulturer 
og samarbejdsmentaliteter, kan troværdigheden hurtigt lide 
et knæk, såfremt man handler i modstrid med netværkets 
interesser.
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I denne forbindelse er der et vigtigt læringspunkt i forhold 
til tværnationale samarbejde, at medlemsvirksomhederne 
forventningsafstemmer, før de indleder samarbejdet. I 
denne forbindelsen har man i netværket udviklet en række 
retningslinjer, der er med til at formalisere samarbejdspro-
cesserne. Retningslinjerne er udviklet både på et generelt og 
projektbaseret niveau. De generelle retningslinjer handler 
om, hvordan medlemsvirksomhederne skal agere inden-
for netværket samt hvordan beslutninger træffes. De mere 
projektbaserede retningslinjer derimod går mere på samar-
bejdet i forbindelse med den konkrete opgaveløsning. Ret-
ningslinjerne, som er udviklet gennem mange års samarbejde 
i forbindelse med en lang række forskelligartede projekter, 
går derudover gennem løbende revision og bliver som ud-
gangspunkt revideret og opdateret hvert 2-3 år. 

Kompetenceopbygning og læring som en central 
del af netværket

I netværket er der meget fokus på læring og opbygningen 
af kompetencer, hvilket potentielt kan skabe merværdi for 
netværket på længere sigt. Samtidig er der også nogle med-
lemmer, der har mere fokus på det økonomiske afkast, både 
hvad angår hvilke opgaver de ønsker at påtage sig og hvor 
megen energi og resurser de ligger i de fælles projekter. Tillid 
er således et kritisk element i det tværnationale samarbejde, 
hvor det kan være særdeles vanskeligt at monitorere og 
kvalitetstjekke hinanden. Derfor ønsker en række medlems-
virksomheder en mere udførlig screeningsproces, hvor 
potentielle samarbejdspartneres værdier og kompetencer 
bliver grundigt kortlagt, for at undersøge kompatibiliteten 
med nuværende medlemsvirksomheder. Et andet tiltag man 
overvejer, er, at udveksle medarbejdere både igennem virk-
somhedspraktik og projektafgrænsede stillinger. Dette kan 
være med til at dele erfaringer i det daglige samt opbygge 
vigtige tillidsrelationer. 

Fremtidige muligheder og udfordringer 

På længere sigt er der på nuværende tidspunkt ikke nogen 
intentioner om at gøre netværket mere juridisk bindende 
eller starte et nyt fælles selskab op, eftersom arbejdsopgav-
erne kræver en hvis grad af lokal forankring og viden, som 
netværket i sin nuværende form bedre kan profilere sig med. 
Derimod er der flere indikationer på, at netværket vil blive 
mere eksklusivt ift. optag af nye medlemmer, og der vil fre-
mover blive satset på at skabe fælles markedsføring og viden-
deling indenfor et bredere opgavefokus end hidtil. Dette er 
nødvendigt for ENSR-netværkets løbende videreudvikling.




