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Fremtidens erhvervsservice
og iværksætterpolitik
Baggrundsrapport 2: Fem cases om innovationssamarbejde og matchmaking mellem erhvervsliv og videninstitutioner

1. Indledning
Erhvervs- og Byggestyrelsen og REG LAB har sammen taget initiativ til
at udvikle en guide for fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik.
Formålet med guiden er at stille viden og inspiration til rådighed for de
aktører, der regionalt og lokalt skal udvikle rammerne for iværksættere
og for mindre virksomheder med vækstambitioner
Guiden bygger på et omfattende analysearbejde, der forsøger at afdække god praksis inden for regional vækst- og iværksætterpolitik samt
centrale behov og udfordringer i virksomheder, der har været igennem
et vækstforløb. Der er gennemført:
•
•
•
•
•

•

Tre dybdegående case-studier af udenlandske succes-regioner
Tre dybdegående case-studier af danske succes-regioner
To supplerende case-studier af enkelte initiativer
En interviewundersøgelse blandt en række virksomheder, der
står midt i eller som har gennemført et stærkt vækstforløb
En kortlægning af danske og udenlandske initiativer, der har til
formål at styrke matchmakingen mellem universiteter og små og
mellemstore virksomheder
En benchmarking analyse af danske kommuners præstationer
med hensyn til vækst i nye og mindre virksomheder.

Denne baggrundsrapport gennemgår de fem case studier, der er gennemført vedrørende matchmaking mellem universiteter og små og mellemstore virksomheder.
Yderligere to baggrundsrapporter er udarbejdet. Den første gennemgår
case studierne af danske og udenlandske succesregioner og fokuserer
på, hvad der samlet skal til for at skabe optimale rammer for vækst i
nye og mindre virksomheder. Den anden indeholder en benchmarking
analyse af danske kommuners præstationer med hensyn til vækst i nye
og mindre virksomheder. De to baggrundsrapporter er tilgængelige for
REG LABs medlemmer på www.reglab.dk.
Casene i denne baggrundsrapport er udarbejdet af et team bestående af
Merete Nielsen (Analysekompagniet) og Jens Nyholm (Inside Consulting).
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2. Formål og valg af cases
Målet med analysen om innovationssamarbejde og matchmaking er at
udvikle forslag til, 1) hvordan primært den kommunale erhvervsservice
kan spille en stærkere rolle i forhold til at facilitere innovationsnetværk
mellem virksomheder, og 2) hvordan den kommunale erhvervsservice
kan sikre en udvikling af relationer mellem SMV’ere og videninstitutioner
fx i form af fælles projekter med brug af studerende og forskere.
For at belyse denne problemstilling og udvikle konkrete forslag til, hvordan opgave kan løses fremover, er Djursland Erhvervsråd udvalgt som
et foregangseksempel, når det gælder innovationssamarbejde. Det skyldes, at de er meget aktive i at facilitere lokale innovationsprojekter, og
at deres arbejde tager udgangspunkt i en samlet strategi for at løfte
områdets kompetenceniveau og innovationskraft.
Derudover er der udvalgt fire best pratices initiativer fra ind- og udland,
som eksempler på, hvordan matchmakingen og brobygningen mellem
SMV´er og videninstitutioner kan styrkes. Disse er udvalgt med henblik
på at udvikle forslag til initiativer, der kan understøtte bl.a. erhvervsrådenes evne til at understøtte samarbejde mellem lokale virksomheder
og videninstitutioner.
De fire initiativer er:
•

AAU Matchmaking: Et program for matchmaking mellem et
universitet og små og mellemstore virksomheder lokalt og regionalt.

•

Interface: Én indgang for virksomheder til alle universiteter i et
land (Skotland).

•

ik2: Matchmaking mellem små og mellemstore virksomheder i en
region (Skåne) og videninstitutioner i og uden for regionen.

•

Teknologiske Partnerskaber: Matchmaking mellem danske
virksomheder og eksperter fra videnmiljøer i hele verden.

De fire cases dækker således fire forskellige indgange til at hjælpe
SMV´er med at finde de rette samarbejdspartnere på relevante videninstitutioner.
Gennemgang af cases
De udvalgte cases belyses med en gennemgang af baggrunden for initiativet, de centrale ydelser i initiativet, herunder hvordan ydelsen er
markedsført over for erhvervslivet, hvordan initiativet er organiseret,
hvilke kompetencer man trækker på for at løse opgaven samt væsentlige resultater af initiativet.
Selve forslagene til hvordan særligt den kommunale erhvervsservice
fremover kan arbejde med at sikre innovationssamarbejde og matchmaking er fremlagt i guiden for fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik.
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Case 1. Djursland Erhvervsråd: Facilitator af
innovationssamarbejde
1. Baggrund og målsætninger
Et større analysearbejde og en vækststrategi for kommunerne Grenå og
Nørre-Djurs fra 2004 med fokus på bl.a. innovation blev startskuddet til,
at Djursland Erhvervsråd målrettet begyndte at opbygge et samarbejde
med videninstitutioner for at styrke innovationen i de små og mellemstore virksomheder på Djursland.
Vækststrategien kortlagde, at erhvervsstrukturen på Djursland på mange måder minder om erhvervsstrukturen fra andre yderregioner i Danmark. Der er mange traditionelle erhverv inden for håndværk og industri, mens antallet af videnvirksomhederne er mere begrænsede. Men
selvom erhvervene er traditionelle, så agerer de ofte på det globale
marked, og for at klare sig i denne konkurrence, er det nødvendigt, at
virksomhederne er stærkt innovative.
Efterfølgende var Djurslands Erhvervsråd en central spiller i udarbejdelsen af Djurslands Udviklingsprogram i 2005, som var en fælles udviklingsstrategi for kommunerne på Djursland. Udviklingsprogrammet fokuserede især på den fremtidige indsats inden for vækstdriverne innovation, iværksætteri, rammebetingelser og menneskelige ressourcer.
Begge strategier lagde sig begrebsmæssigt i slipstrømmen af Århus
Amts regionale udviklingsstrategi for Østjylland og med vækststrategien
fik Erhvervsrådet et begrebsapparat og en grundlæggende viden om,
hvordan regional vækst sikres og drives frem. Strategien viste bl.a. at ét
centralt indsatsområde var at styrke relationerne mellem videninstitutionerne og virksomhederne for at sikre udvikling og innovation i virksomhederne.
I daglig tale, siger erhvervsrådet, at det handler om at gøre Djursland
klogere – at give alle en kompetenceløft. Det handler ikke kun om virksomhederne, men også om de ansatte i områdets uddannelses- og videnmiljøer. Derfor har erhvervsrådet prioriteret, at arbejdet med at implementere vækststrategien skulle sikre en opbygning af viden bl.a. om
innovation på Djursland.
Konkret har erhvervsrådet derfor lavet samarbejder med erhvervsskolerne på Djursland, Teknologisk Institut og Århus Universitet. Når erhvervsrådet har brugt eksterne konsulenter til at facilitere innovationssamarbejderne, har man samtidig sikret sig, at den nye viden blev solidt
forankret på Djursland og ikke forsvandt med de eksterne konsulenter.
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Faktabox:
Djurslands Erhvervsråd er etableret i 2001 ved en fusion af 7 lokale
erhvervsråd. Erhvervsrådet har 430 virksomhedsmedlemmer, heraf har
64 % færre end 10 ansatte. Driften finansieres af kommunerne og Århus Amt med 3,1 mio. kr., medlemskontingenter på 0,43 mio. kr. og
projektmidler på 4,3 mio. kr. (2006)
Erhvervsrådet har 3 konsulenter, samt en direktør og 1½ administrative medarbejdere.
Fra 1. januar 2007 er erhvervsrådet fusioneret med Destination Djursland i en ny organisation, Djursland Erhverv, der varetager drift og udvikling af turisme og erhvervsfremme i Syddjurs og Norddjurs Kommuner. Den nye organisation har godt 20 medarbejdere og finansieres af
de 2 kommuner med knap 8 mio. kr. Se også
www.djurslanderhverv.dk

Målgruppen for erhvervsrådets innovationsprojekter er i udgangspunktet
deres medlemmer, som i dag tæller 450 virksomheder. Men i forbindelse
med konkrete projekter inviterer erhvervsrådets bredt blandt Djurslands
knap 3.000 virksomheder.
De fleste samarbejdsprojekter har deltagelse af flere virksomheder.
Nogle gange kommer virksomhederne fra samme branche, mens andre
gange kan det være en fysisk placering fx på Grenå Havn, der afgør,
som en virksomhed er med i et projekt.

2. Ydelser
Djursland Erhvervsråd fungerer som en facilitator for innovationsprojekter, og dækker en vifte af projekter, fx at finde praktikpladser til studerende i virksomheder, koble ledige akademikere med konkrete virksomheder, etablering af netværk af virksomheder fx omkring innovation
samt iværksætte udviklings- eller forskningsprojekter med deltagelse af
mange forskellige aktører.
Djursland Erhvervsråds innovationssamarbejder er - i hovedsagen bygget om tre typer af aktiviteter:
•
•
•

(Med)Initiativtager til projekter
Facilitering af projekter og herunder udvikling af nye modeller og
værktøjer
Markedsføring overfor virksomheder

Selvom projekterne er forskellige i deres karakter, så er der flere fællestræk. For det første relaterer projekterne sig til de ovennævnte vækststrategier. For det andet er projekterne i høj grad efterspørgselsstyrede,
idet flere af idéerne til projekter kommer fra én eller flere virksomheder.
For det tredje involverer de mange forskellige typer aktører både fra
virksomheder, fra videnmiljøer, fra offentlige myndigheder og fra organisationer.
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(Med)Initiativtager til projekter
De innovationssamarbejder, som Djursland Erhvervsråd driver, har forskellige initiativtagere. Nogle projekter tager Djursland Erhvervsråd –
med baggrund i vækststrategien i Djurslands Udviklingsprogram – initiativ til, for at sikre et løft i viden- og kompetenceniveauet i virksomhederne på Djursland.
Mens andre projektidéer er drevet frem af lokale virksomheder. Eller så
tages initiativet i tæt samarbejde mellem lokale aktører fra uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder, virksomheder, Teknologisk Institut, Aarhus Universitet eller private konsulentfirmaer.
Vurderingen af hvilke typer af samarbejder, der skal igangsættes, sker i
høj grad ud fra den tidligere nævnte vækststrategi, hvilket for eksempel
har gjort sig gældende forbindelse med et projekt om de erhvervsmæssige muligheder inden for biogas, bioetanol samt biobrændsel.
Mere viden i traditionelle klynger skaber innovation og vækst
I 2003 satte Århus Amt fokus på, hvordan man kunne koble videnprojekter med konkrete klynger, så disse havde bedre muligheder for at
klare de fremtidige udfordringer. På denne baggrund arrangerede
Djursland Erhvervsråd en workshop om de erhvervsmæssige muligheder inden for udnyttelse af biogas, bioetanol og biobrændsel.
På baggrund af workshoppen drøftede erhvervsrådet sammen med en
række af landbrugets organisationer mulighederne for at lave et samarbejdsprojekt om muligheder i at etablere et biogas anlæg. Der var
interesse i at gå videre med et projekt, og der blev taget kontakt til
relevante forskere, private konsulenter samt offentlige aktører inden for
området.
Erhvervsrådet har gennem 1½ år fungeret som sekretariat for projektet, og projektet er nu etableret på Djursland gennem to store biogasanlæg, hvor et anlæg ligger nord for Grenå og et andet ligger på Syddjurs. Dermed har innovationssamarbejdet skabt en række arbejdspladser for både teknikere, laboranter og ufaglærte. Og samarbejdet
har løftet videnniveauet blandt landmænd og i erhvervet generelt, som
gerne vil arbejde videre med mulighederne.
Desuden har projektet sat fokus på alliancen mellem landbruget og videninstitutioner, hvilket betyder, at projektet nu er udvidet til også at
omfatte mulighederne inden for bioetanol og biobrændsel. Erhvervsrådet har nu fået midler fra Erhvervs- og Byggestyrelsen til at udvikle en
masterplan for agro-industriel samarbejde i Grenå regionen. Masterplanen udvikles i et samarbejde med private konsulenter og videninstitutioner i forhold til at afdække mulighederne.
Desuden etableres der snart et stort bioetanol anlæg nord for Grenå,
der bygger på de muligheder, der ligger i 1. generations bioetanol. På
baggrund af dette projekt drøfter projektgruppen nu de langsigtede
muligheder for et 2. generationsanlæg i samarbejde med forskere fra
Danmarks Tekniske Universitet.
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Afklaringen af indholdet i det enkelte samarbejde sker i et tæt samarbejde særligt med virksomhederne. Det sker både i forbindelse med
markedsføringen og i selve opstartsfasen. Derudover bruges samarbejdspartnere aktivt undervejs. Det kan fx være AMU-Center Djursland
eller CV2, som er den fælles kursusenhed for Grenå Handelsskole og
Grenå Tekniske Skole.

Facilitering af projekter
Djursland Erhvervsråd faciliterer både opstarten af et projekt – både
som hel eller delvis initiativtager til et projekt og markedsføringen af
projektet over for relevante virksomheder. Men efterfølgende sørger
erhvervsrådet også for en facilitering af:
•
•
•
•

Kontakt til og inddragelse af videnmiljøer fx erhvervsskoler eller
universitet.
Ledelse af projektet – og de mange deltagere.
Medvirken til projektafklaring – og implementering.
Udvikling af nye modeller og nye værktøjer.

Kontakt til og inddragelse af videnmiljøer fx erhvervsskoler eller universitet
Erhvervsrådet har taget kontakt til forskellige lokale og regionale videnmiljøer på Djursland, heraf har Grenå Handelsskole, Grenå Tekniske
Skole, deres fælles kursusafdeling CV2 samt AMU-Center Djursland deltaget i flere projekter. Og erhvervsrådet har taget kontakt til videnmiljøer i Århus, hvor der særligt har været samarbejde med Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen i Århus. Desuden har
erhvervsrådet også brugt konsulenter fra Teknologisk Institut, hvor én
af disse konsulenter nu er ansat i erhvervsrådet.
Kontakten til samarbejdspartnere på videninstitutioner sker primært
gennem personlige kontakter og personlige netværk, som erhvervsrådet
har oparbejdet gennem deres projekter. Det er denne kontakt, der sikrer, at en konkret forsker, eller bestemt ansat på en erhvervsskole, bliver koblet på et projekt.
Erhvervsrådet har også fundet samarbejdspartnere gennem aktiv deltagelse i mere utraditionelle tværfaglige og tværkulturelle netværk som
NyX - Forum for kultur og erhverv, Netværk for Tværfaglig Innovation,
Initiativ for Kreativitet og Innovation, IKI og IT-Forum.
Udover at koblingen til videnmiljøerne er afgørende i forhold til de innovationssamarbejder, de arbejder med, så giver inddragelse af videnmiljøerne også den fordel, at det for erhvervsrådet bliver muligt at drive
meget store projekter.
Eksempelvis har erhvervsrådet sammen Teknologisk Institut og de lokale uddannelsesinstitutioner drevet et stort projekt, ”Innovation Djursland” med deltagelse af mere end 25 virksomheder og en samlet budgetramme på 5 mio. kr. For at kunne drive et projekt i denne størrelsesorden, har det været helt nødvendigt at kunne trække på mange forREG LAB er et nyt forum for REGional Læring, Analyse og Benchmarking.
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skellige typer kompetencer - og også kompetencer, som kommer uden
for erhvervsrådet. Målet med projektet var at forøge virksomhedernes
innovationsevne ved at synliggøre de forskellige innovationsstadier virksomhederne kan være på. Desuden var det målet at skabe videndeling
mellem virksomhederne og at skabe en brobygning fra virksomhederne
på Djursland og til forskellige typer af videninstitutioner bl.a. Århus Universitet, Teknologisk Institut samt erhvervsskolerne på Djursland.

Ledelse af projekter – og de mange deltagere
Generelt er det kendetegnede for mange af erhvervsrådets projekter, at
det er mange forskellige deltagere både fra virksomheder, fra offentlige
myndigheder, fra organisationer, fra erhvervsskolerne og fra universitet.
Udfordringen er at sikre, at alle deltagere i projektet får en fælles forståelse af projektet, at afklare de forskellige aktørers mulighed for at
bidrage til projekts fremdrift samt at sikre et godt overblik over de forskellige kompetencer, de enkelte deltagere kommer med i forhold til at
få udviklet projektet.
Her agerer konsulenterne i erhvervsrådet som en medierende mellemmand mellem de mange forskellige kompetencer og interesser blandt de
deltagende parter.
Eksempelvis har erhvervsrådet i forbindelse med projektet ”Innovation
Djursland” samlet de videninstitutioner, der indgik i projektet i én projektgruppe, der havde det samlede ansvar for at styre projektet. Det har
været krævende at få samarbejdet til at fungere i forhold til at afklare
forskellige interesser og forskellige opfattelser af, hvad projektet skulle
bidrage til. I den indledende fase har det derfor været et helt nødvendigt udgangspunkt at sikre videndeling mellem Djursland Erhvervsråd,
Teknologisk Institut og de forskellige erhvervsskoler.
Projektets omfang har givet god mulighed for at sikre en udvikling af
fælles forståelse mellem aktørerne. Men der har alligevel været behov
for undervejs at sikre videndeling og en tæt styring af projektet.

Medvirken til projektafklaring – og implementering
Udover at en del af afklaringen af et projekt sker i det opsøgende markedsføringsarbejde over for virksomhederne, medvirker erhvervsrådet
også til at afklare, hvordan en god idé kan blive udviklet til et egentlig
projekt.
Udviklingen af en idé til et projekt sker typisk i tæt dialog med relevante
samarbejdspartnere. Denne udvikling kan ske i en mindre gruppe fx
med deltagere fra offentlige myndigheder, virksomheder, videninstitutioner og erhvervsrådet. Det sker fx i et konkret projekt, hvor der sidder
en arbejdsgruppe, der arbejder med at udvikle Kattegatcentret til at
blive et ”Havets Hus”, som skal koble forskning, erhverv og formidling
tættere sammen.
Desuden har erhvervsrådet på baggrund af en idé hos en mindre
iværksættervirksomheder igangsat et innovationsprojekt om de muligREG LAB er et nyt forum for REGional Læring, Analyse og Benchmarking.
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heder, der er for at udvinde værdifulde mineraler og tungmetaller i aske
og slagger fra afbrænding af husholdningsaffald.

Grenå forbrændingsanlæg: Forsøg med udvinding af mineraler af affald
Djursland Erhvervsråd har efter henvendelse fra en mindre iværksættervirksomhed, igangsat et innovationsprojekt om at udvide mineraler
og tungmetaller fra affald. Projektet afprøves på som et forstudie på
Grenå Forbrændingsanlæg og der inddrages forskere fra Aarhus Universitet. Målet med projektet er at undersøge, hvilke muligheder, der er
for at udvinde værdifulde mineraler og tungmetaller i det affald, som i
dag transporteres til Tyskland og deponeres i nedlagte minegange.
Erhvervsrådet har hjulpet virksomheden med at definere projektets
indhold og samarbejdsrelationer. Konkret har erhvervsrådet kontaktet
Grenå Forbrændingsanlæg for at afklare muligheden for at bruge anlægget til forsøget, finde de rette forskere til projektet som fx råstofgeologer på Aarhus Universitet og er nu ved at afklare forskellige muligheder for at sikre projektet økonomiske fx gennem støtte fra Højteknologi Fonden eller gennem en privat investor.
Projektet passer ind i vækststrategien for Djursland, som bl.a. skal sikre udviklingen af innovative arbejdspladser. Derudover håber Erhvervsrådet på, at projektet på sigt kan give en række væsentlige miljømæssige effekter dels i form af en bedre udvidelse af affaldet, dels i form af
sparet transport af affaldet.

Udvikling af nye modeller og nye værktøjer
Et væsentligt element i faciliteringen af innovationsprojekter har været
at udvikle konkrete modeller eller nye værktøjer til deltagerne. Det drejer sig fx om udvikling af en fælles analysemodel mellem de involverede
videninstitutioner til afdækning af de deltagende virksomheders innovationsparathed og om udvikling af nye værktøjer til at gennemføre løbende innovationsopgaver i de deltagende virksomheder.
Udviklingen af fælles modeller og værktøjer er med til at skabe en fælles
forståelse og et fælles ”sprog” mellem de forskellige aktører og sikrer
samtidig, at hver aktør både kan bidrage med deres respektive spidskompetencer og samtidig profitere af den omfattende videndeling, der
finder sted i udviklingsforløbet.
Udviklingen af værktøjer, fx i form af en ”innovationshåndbog” sikrer, at
de deltagende virksomheder har en overskuelig og brugervenlig manual,
der er ”skræddersyet” til netop det aktuelle projekt men samtidig så
omfattende, at den desuden kan danne udgangspunkt for nye innovationsforløb i den enkelte virksomhed.
Erhvervsrådet og dets samarbejdspartnere har desuden udviklet en uddannelse som ”Innovationsagenter” for ledere og medarbejdere i virksomhederne i forbindelse med projektet ”Innovation Djursland”. Formålet med uddannelsen er at sikre, at virksomhederne også kan fortsætte
innovationsarbejdet efter projektets afslutning. Til at understøtte den
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fortsatte innovation i virksomhederne på Djursland, har erhvervsrådet
endelig etableret et ”Forum for Innovation”, et netværk for private og
offentlige virksomheder, der ønsker at arbejde systematisk og målrettet
med innovation. Netværket arrangerer møder og workshops, mv. med
innovation som tema.

Markedsføring
Erhvervsrådet har ikke en fast model for markedsføring af deres projekter overfor virksomhederne. Det er i høj grad det konkrete projekt, der
afgør, hvordan erhvervsrådet kommunikerer projektet overfor virksomheden. Og i flere tilfælde er markedsføringen en del af at finde nye projekter, eller markedsføringen indgår som en del af at kvalificere og udvikle et projekt.
Som hovedregel har erhvervsrådet markedsført de forskellige typer af
samarbejder gennem direkte opsøgende arbejde over virksomhederne fx
gennem besøg af konsulenter fra erhvervsrådet på virksomheder for at
få virksomheden til at deltage i et konkret samarbejdsprojekt.
Typisk har virksomhederne haft en erkendelse af at have brug for mere
viden for at kunne håndtere en række udfordringer. Men konsulenterne i
Djursland Erhvervsråd har gennem salgsarbejdet måttet konstatere den
betydelige opgave, der ligger i at tale med virksomhederne om, hvordan
et konkret projekt kan imødekomme denne udfordring.
Fordelen for erhvervsrådet i den opsøgende markedsføring af projekter,
er den dialog, der kommer om det enkelte projekt, og som allerede i
denne fase er med til at udvikle projektet. Desuden får erhvervsrådet et
godt indblik i de barrierer, der kan være for virksomheder i forhold til at
deltage i et projekt. Det kan være manglende tid fra virksomhedens
side, manglende interesse i at betale for at deltage i et projekt – eller i
nogle tilfælde kan det være en barriere at indgå i et projekt, der ikke
umiddelbart er anvendeligt eller som for virksomheder, kan virke for
akademisk.
Samtidig er det opsøgende arbejde vigtigt, det giver et godt førstehåndskendskab til det videnbehov, der er blandt virksomheder, og de
muligheder, virksomhederne har for reelt at kunne indgå i et innovationssamarbejde.

3. Organisering og kompetencer
Konsulenterne i erhvervsrådet påtager sig rollen som facilitatorer af innovationsprojekterne. Konkret udfylder de rollen ved at agere som projektledere og hjælper med til at styre projektet fra den tidlige idéfase,
over markedsføring, afklaring og udvikling af projektet og - i flere tilfælde - frem til at finde finansiering til et innovationsprojekt, fx hos Erhvervs- og Byggestyrelsen, Århus Amt eller gennem de statslige forskningsråd som fx Højteknologi Fonden.
Det betyder bl.a., at de ansatte fungerer som mellemmænd mellem forskellige aktører, der traditionelt ikke har haft et samarbejde fx mellem
forskere fra universitetet og ansatte i små virksomheder.
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Samtidig skal de ansatte kunne identificere behov for viden, kunne drøfte disse behov med virksomheder, kunne koble virksomhedernes behov
med viden, og kunne overbevise virksomheder om, at innovationssamarbejde er en god måde at håndtere problemerne på.
Endelig er det vigtigt, at de ansatte har et godt overblik over, hvor man
kan hente viden fra de forskellige uddannelsesinstitutioner, videnmiljøer,
forskningsinstitutioner og GTS’ere. Dette overblik over mulige samarbejdsrelationer udbygges kontinuerlig gennem de forskellige projekter,
og ved, at man internt i erhvervsrådet sørger for at videndele om, hvordan det går med de enkelte projekter.
I forhold til at bruge de enkelte konsulenters kompetencer – og de kompetencer, der indgår gennem de institutioner, der deltager i projekterne
– har erhvervsrådet erfaret, at det for virksomhederne er vigtigt at have
en fast kontaktperson gennem et projektforløb – uanset vedkommendes
spidskompetence. Derfor har man i nogle projekter haft en fast kontaktperson overfor virksomheder og har derefter trukket andre kompetencer
ind efter behov.

4. Resultater
Et centralt punkt i vækststrategien for Grenå og Nørre-Djurs var at forøge videnniveauet inden for en række konkrete brancher. Indfrielsen af
denne målsætning er med de igangsatte projekter godt på vej.
Samtidig er erhvervsrådet meget opmærksom på, hvor vigtigt det opsøgende arbejde over for virksomheden er, da fremtidige innovationssamarbejder vil være stærkt afhængige af, om virksomhederne har en tillid
til, at de projekter erhvervsrådet tager initiativ til, er meningsfyldte og
kan medvirke til at sikre en innovationsproces i virksomhederne.
Desuden har innovationssamarbejderne skabt et grundlag for at drive
projekter og udvikle et varigt samarbejde set relation til de lokale og
regionale videnmiljøer.
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Case 2. AAU Matchmaking - Et nyt program
på Aalborg Universitet
1. Baggrund og målsætninger
Aalborg Universitet tog i sommeren 2006 initiativ til at udbygge deres
allerede veletablerede samarbejde med erhvervslivet gennem etablering
af et matchmaking program på universitetet. Idéen i programmet er at
skabe én indgang for erhvervslivet til hele universitetet og dets ydelser i
form af uddannelse, forskning, mulighed for at hente konsulentydelser
samt adgang til laboratorier og øvrige faciliteter.
Det var universitetets oplevelse, at mens de store virksomheder i høj
grad kender de muligheder, der ligger i at etablere et samarbejde med
universitet, så var svært for de små og mellemstore virksomheder at
komme i kontakt med universitet. Med 21 institutter og et stort antal
tværfakultære centre, 1200 forskere og 14.000 studerende, kan det
være kompliceret - som udefrakommende - at finde den rette kontakt til
de forskellige fakulteter, institutter, forskere og studerende.
Formålet med programmet er tredelt:
•

At skabe kontakt mellem universitet og erhvervsliv ved at opbygge et netværk af ressourcepersoner i lokalsamfundene, fx i
erhvervsråd, erhvervscentre og lignende erhvervsinitiativer, for
bedst muligt at nå ud til de virksomheder, der vil kunne have
glæde af et samarbejde med universitetet.

•

At udbygge den eksisterende dialog universitet har med det omkringliggende erhvervsliv, hvor der særligt var en udfordring med
at styrke dialogen med de lokale samt de små og mellemstore
virksomheder.

•

At synliggøre de forskellige samarbejdsflader, der er mulige mellem erhvervslivet og universitet, fx i form af at kunne hente konsulentydelser fra forskere eller ved brug af laboratorier.

For at indfri disse målsætninger er programmet opbygget med en struktur af interne og eksterne matchmakere. De interne matchmakere er
universitetsansatte fordelt på alle institutter, som har ansvar for at gå
videre med de henvendelser, som kommer fra de eksterne matchmakere. De eksterne matchmakere kommer fra erhvervsfremmesystemet og
er blevet certificeret til at fungere som brobygger mellem virksomheder
og Aalborg Universitet.
Programmet er brugerstyret. Det betyder, at på baggrund af henvendelser fra virksomhederne – via de eksterne matchmakere – hjælper de
interne matchmakere hjælper med at finde den rette viden og de rette
personer til at løse opgaven.
Programmet er finansieret af Aalborg Universitet. Den certificeringsordning, som uddanner de eksterne matchmakere betaler universitet også
for. Mens de timer, som de interne matchmakere bruger på bl.a. at
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hjælpe virksomhederne videre med deres henvendelser, bliver kompenseret fra universitets side.

2. Ydelser
AAU Matchmaking skal fungere som én indgang for det lokale og regionale erhvervsliv i Region Nordjylland i forhold til samarbejdsprojekter,
efteruddannelse, studenterprojekter, konsulentopgaver samt brug af
laboratorier og faciliteter på Aalborg Universitet.
Sekretariatet for AAU Matchmaking ligger i stabsenheden AAU Innovation, der generelt har til opgave at sikre et samarbejde med erhvervslivet
i regionen.
Der er tre typer af aktiviteter, som programmet i AAU Matchmaking er
opbygget omkring:
•
•
•

Markedsføring af programmet.
De fire omdrejningspunkter i programmet.
Certificeringsordningen for de eksterne matchmakere.

Markedsføring af AAU Matchmaking
For at udbrede kendskabet til det nye program udsendte AAU Innovation
et brev til alle erhvervschefer i den nordjyske region om det nye
matchmakingprogram i sommeren 2006. I informationsbrevet indkaldte
AAU Innovation til et informationsmøde om AAU Matchmaking, herunder
om muligheden for at blive certificeret til at blive ekstern matchmaker.
Den store interesse for AAU Matchmaking skyldes – ifølge universitet -,
at både erhvervsfremmesystemet og det lokale og regionale erhvervsliv
allerede er meget positivt indstillede over for at samarbejde med universitetet. Denne positive indstilling har understøttet det indledende markedsføringsarbejde, som resulterede i, at 13 konsulenter fra det lokale
og regionale erhvervsfremmesystem ønskede at blive certificeret som
ekstern matchmaker.
Desuden har de eksterne matchmakere også markedsført programmet
gennem den lokale dagspresse. Og de har ligeledes markedsført programmet deres nyhedsbreve over for virksomhederne. Dette har ifølge
AAU medvirket til at styrke interessen hos virksomhederne i forhold til
at bruge programmet.
Endelig er programmet blevet formidlet via det nyhedsbrev, som AAU
Innovation løbende udsender til deres medlemmer, som er virksomheder, organisationer og de eksterne matchmakere. Oplaget på AAU Innovation er 4.700.
For udbredelsen af programmet har det opsøgende arbejde fra AAU Innovation været afgørende. Markedsføringen har både været overfor de
eksterne samarbejdspartnere i erhvervsfremmesystemet og over for de
enkelte institutter og centre internt på universitetet.
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Der var fra programmets opstart en stor interesse for at blive certificeret. Og det næste hold bliver certificeret i foråret 2007. Der er fortsat
konsulenter eller erhvervschefer fra forskellige erhvervsfremme initiativer, der er interesserede i initiativet. Men der er en stigende interesse
fra det øvrige Danmark. Som hovedreglen er der én certificeret medarbejder i en organisation, men i større erhvervsfremmeenheder, kan der
være certificeret to som fx i Erhvervscenter Nordjylland.

De fire omdrejningspunkter i programmet.
Matchmaking AAU består af fire centrale omdrejningspunkter for at kunne skabe én indgang til universitet. Disse omdrejningspunkter er:
•

De interne matchmakere: Der er ansat én intern matchmakere
på hvert institut. Disse personer har en bred viden om instituttet
og de forskellige samarbejdsmuligheder, der er på det specifikke
institut. De er udvalgt, så de bedst muligt kan hjælpe med at
matche en henvendelse fra en virksomhed til en forsker, som så
efterfølgende vil hjælpe virksomheden enten i form af at koble
studerende til projektet eller gennem rådgivning om løsning af
virksomhedens problem – altså en egentlig konsulentydelse. De
interne matchmakere har konkrete erfaringer med samarbejde
mellem virksomheder og universitet. Generelt skal de hjælpe
med til at udvikle de henvendelser virksomheder kommer med til
egentlige projekter, og også gerne som meget forskellige projekter afhængigt af de udviklingsbehov, der er i virksomheden.

•

De eksterne matchmakere: Aalborg Universitet har certificeret
13 eksterne matchmakere, som primært er lokale erhvervschefer
fra den nordjyske region. De kommer fra Hjørring, Aars, Holstebro, Støvring, Skive, Thisted, Fjerritslev, Hobro samt Aalborg.
Opgaven for de eksterne matchmakere er at varetage kontakt og
kommunikation over for lokale virksomheder. Det betyder, at de
skal kende til og fortælle om de muligheder, der er på universitetet fx inden for de enkelte institutter og i de forskellige forskningscentre. De kan fortælle, hvordan man kan etablere et samarbejde som virksomhed med et universitet. Og de skal medvirke
til at afstemme forventninger hos virksomhederne fx om hvilke
opgaver, det er realistisk, at studerende kan medvirke til at løse,
og hvordan et projektarbejde for en virksomhed kan passe ind i
deres studier. Denne viden opbygges primært gennem certificeringskurset og suppleres efterfølgende gennem det netværk, der
er etableret mellem de interne og eksterne matchmakere.

•

6 matchpoints: Den nyeste del af AAU Matchmaking er, at universitet er ved at etablere en række fysiske mødesteder rundt
omkring i Danmark. De kaldes for matchpoints. Nogle af disse
matchpoints ligger i lokaler stillet til rådighed af de eksterne
matchmakere. Disse matchpoints vil indeholde informationsmateriale om universitetet, ligesom der efter behov eller ønske vil blive arrangeret møder mellem forskere og virksomheder på de forskellige matchpoints. En ekstern matchmaker vil oftest være tilknyttet et specifikt matchpoint. Desuden er det hensigten, at
studerende kan bruge matchpoints som et arbejdssted i forbindelse med virksomhedsprojekter eller praktikforløb.
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•

AAU Innovation: Hvis en virksomhed ikke har adgang til en
ekstern matchmaker eller et matchpoint, så er der endelig den
mulighed, at virksomheden kan kontakte AAU Innovation. Medarbejderne på AAU Innovation har tæt kontakt til forsknings- og
uddannelsesmiljøerne og kan sætte en henvendelse fra en virksomhed i kontakt med relevante forskningsmiljøer. Generelt er
opgaverne i AAU Innovation indenfor samarbejde, netværk, studentersamarbejde, iværksætteri, fundraising, projektledelse, patenter og kontrakter.

I Matchmaking programmet er der ikke på forhånd defineret et bestemt
antal timer, der skal lægges i programmet hverken hos de eksterne eller
de interne matchmakere. Eller ved bestemte ydelser fx studenterprojekter, der kun kan ydes over for virksomhederne. Derimod er det hensigten – ved at tilrettelægge programmet som en mere løbende proces – at
det er op til de enkelte matchmakere at arbejde med forskellige samarbejdsformer afpasset med virksomhedens behov for viden og opgaveløsning.
På nuværende tidspunkt går de fleste henvendelse fra de eksterne
matchmakere gennem medarbejderne på AAU Innovation og videre til
de interne matchmakere. Men det er målet med programmet, at disse
kontakter – over tid – skal gå direkte fra de eksterne og til de interne
matchmakere for at lette kommunikationen og sikre en effektiv løsning
af de enkelte projekter.

Eksempler på samarbejde i AAU Matchmaking:
På baggrund af AAU Matchmaking er der allerede etableret en række
samarbejdsprojekter. Eksempler på disse er:
•

Facilitering af studiejobs: En mindre IT virksomhed ville gerne have en studenterhjælp. Derfor henvendte de sig til deres eksterne
matchmaker i Støvring, som tog kontakt til den interne matchmaker på Institut for Datalogi på Aalborg Universitet. Den interne
matchmaker fandt hurtigt den rette studerende til studiejobbet. Og
den studerende har i dag en studiejob i virksomheden, som er meget tilfreds med den studerende.

•

Udviklingsprojekt mellem virksomhed og forskere: En mindre tekstilvirksomhed ønsker hjælp til udvikling af en ny form for tekstil til
sundhedssektoren bl.a. ved brug af nanoteknologi. Henvendelsen
fra den eksterne matchmaker blev sendt videre til den interne
matchmaker på Institut for Fysik og Datalogi. Status er i samarbejdet er, at der er afholdt en række møder mellem virksomheden
og forskere for at drøfte mulighederne i samarbejdet.

•

Udviklingsprojekt: Et nyt projekt er en mindre virksomhed, der
netop har henvendt sig for at indlede et samarbejde om udvikling
af et elektronisk produkt fx en touchscreen til at forbedre kundernes købsoplevelse i supermarkeder. Denne henvendelse er gået via
AAU Innovation, der hjælper med til at finde den rette interne
matchmaker, der kan gå videre med henvendelsen.
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Certificering af eksterne matchmakere
I sensommeren 2006 afholdt Aalborg Universitet de første 2 uddannelsesdage med deltagelse fra erhvervsråd og erhvervscentre, hvor universitetet præsenterede deres fakulteter, institutter og centre. Disse uddannelsesdage certificerer deltagere, som fik en indsigt i følgende:
•

Forskellige samarbejdsmuligheder mellem universitetet og virksomheder herunder de forskellige muligheder, der er på de tre
fakulteter.

•

Den vifte af samarbejdsfelter der er inden for studenterprojekter, adgang til laboratorier, efteruddannelse, forskningssamarbejde og konsulentydelser. Herunder fik deltagerne en indsigt i
de grundlæggende vilkår, der er forbundet med at etablere et
samarbejde.

•

Fysiske rammer og konkrete forskere gennem besøg på tre udvalgte institutter bl.a. på Institut for Datalogi og Institut for
Kommunikation.

•

De fremtidige muligheder i matchmakingen. Der var indlagt et
KreaLab – en brainstorm - hvor deltagere gensidigt kunne sparre
om muligheder og fremtid i matchmakingen.

Dette forløb blev fulgt op af en dag, hvor målet var at sikre en erfaringsudveksling og en opbygning af netværk mellem de eksterne og interne matchmakere om, hvordan initiativet forløber og hvor ny viden om
universitetet også blev præsenteret fx i form af nye forskningscentre af
relevans for de eksterne matchmakere.

3. Organisering og kompetencer
Sekretariatet for AAU Matchmaking ligger i netværkscenteret AAU Innovation på Aalborg Universitet. Dette center arbejder allerede med at
styrke samarbejde med erhvervslivet, og har en række erfaringer og
etablerede netværk, der trækkes ind i programmet.
Der er 3 medarbejdere, der arbejder med AAU Matchmaking. Deres hovedopgave er - udover administrative opgaver fx med at holde interne
møder - at:
•
•
•

Få etableret og udbredt programmet fx ved at holde lokale arrangementer om programmet.
Holde cerfiticeringskursus – og efterfølgende at holde kontakten
med de eksterne matchmakere.
Skabe en standardisering af samarbejdet mellem de interne og
de eksterne matchmakere.

For at sikre videndeling og fortløbende udvikling af initiativet, er der
etableret en styregruppe med deltagelse af 4 interne matchmakere og
med 2 af de eksterne. Målet med at have de eksterne med, er for at
sikre en tilstrækkelig grad af brugerorientering i programmet. Denne
styregruppe har ca. fire møder om året, hvor de bl.a. drøfter erfaringer
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med matchmakingen i form af konkrete samarbejder og forslag til at
udvikle og forbedre matchmakingen.

4. Resultater
I betragtning af programmets forholdsvis korte levetid er der gode resultater allerede. Der er kommet en række henvendelser fra virksomheder til de interne matchmakere via de eksterne matchmakere. Nogle af
disse henvendelser er ved at blive udformet til et egentligt samarbejde
mellem en virksomhed og universitetet.
Desuden er stor interesse for certificeringen af de eksterne matchmakere. Der er allerede certificeret 13 matchmakere primært fra det nordjyske erhvervsfremmesystem, og i forlængelse af den store interesse er
næste certificeringsrunde i foråret 2007. Her bliver der certificeret eksterne matchmakere heraf nogle også kommer fra andre dele af Danmark.
Et andet resultat af AAU Matchmaking er, at programmet er med til at
indfri den formidlingsforpligtelse, som universitetet – på linje med alle
danske universiteter – skal leve op til. Med programmet er der skabt en
konkret forpligtelse for de interne matchmakere i forhold til at arbejde
med at skabe mere formidling af universitetets viden og kompetencer
over for virksomhederne.
Strukturen i matchmakingen er ved at skabe en gensidig forpligtelse
både i erhvervsfremmesystemet og på universitetet, så universitetet kan
løfte deres formidlingsopgave overfor samfundet. Samtidig skaber strukturen et grundlag for, at de eksterne matchmakere med deres basisviden om universitet bedre med at rådgive virksomheder om de muligheder, der er på universitet. Og de kan hjælpe med at finde de rette personer i universitetsmiljøet – via de interne matchmakere.
Mens de interne matchmakere får en lettere adgang til virksomheder, og
får en hjælp til at oversætte de forskellige kulturer, der kan være mellem virksomhederne og universitet. Dermed er programmet med at udvikle de interne matchmakernes kompetencer i forhold til - i endnu bedre grad - at kunne formidle den store mængde viden, der er på universitet.
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Case 3. Interface - Matchmaking i Skotland
1. Baggrund
Interface fungerer som én samlet indgang for erhvervslivet til forskningen på de 20 skotske universiteter.
Interface blev skudt i gang august 2005 som en respons på en stigende
kritik af de skotske universiteters fokus på og evne til at samarbejde
med små og mellemstore virksomheder. Samarbejdsprojekter foregik
primært med store, teknologibaserede virksomheder, mens der manglede mekanismer til at bringe forskere sammen med andre typer af virksomheder.
Fire skotske universiteter tog i 2004 sammen med de skotske ”Regional
Development Agencies” initiativ til en projektbestyrelse, der fik til opgave at udforme et konkret initiativ. Interface´s nuværende direktør –
Siobhan Jordan – blev hyret og tog kontakt til samtlige skotske universiteter for at udforme og få opbakning til et fælles matchmaking-initiativ.
Formålet blev af projektbestyrelsen formuleret som følger:
•
•

•
•
•

Etablere et centralt kontaktpunkt for erhvervslivet til services og
faciliteter på skotske universiteter
Udbyde information om tilgængelig ekspertise på skotske universiteter som svar på henvendelser fra erhvervslivet med behov for
forskningsbaseret viden
Stimulere erhvervslivets efterspørgsel efter samspilsydelser
Forestå forespørgsler til de enkelte universiteter via et udnævnt
kontaktpunkt på det enkelte universitet
Overvåge kontakten mellem virksomhed og universitet og tilbyde
rådgivning gennem processen, fx om finansieringsmuligheder.

Målgruppen for Interface er små og mellemstore virksomheder med ingen eller begrænsede erfaringer i at samarbejde med universiteter. Initiativet er efterspørgselsstyret på den måde, at det er virksomhedernes
behov, der danner udgangspunkt for matchmakingen.
Der var i starten nogen skepsis fra universiteterne over for, om Interface skulle konkurrere med universiteternes egne teknologioverførselskontorer, og om Interface kunne yde en neutral rådgivning. Sekretariatet
for Interface vurderer, at denne skepsis nu er vendt til en meget positiv
holdning – bl.a. fordi Interface hele tiden arbejder med at dokumentere,
hvilke forskere der tages kontakt til, og hvem der udvælges som potentielle samarbejdspartnere.
Initiativet er finansieret af the Scottish Funding Council (Forskningsråd)
og the Scottish Innovation Actions Programme (EU program). Det var en
betingelse for finansieringen fra SFC, at der blev indgået en operatøraftale mellem det enkelte universitet og Interface, der beskriver parternes
forpligtelser.
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2. Ydelser
Interface fungerer som erhvervslivets indgang til alle former for samspilsprojekter, herunder forskningssamarbejde, konsulentopgaver, brug
af faciliteter og udstyr, licensering, kontraktforskning, efteruddannelse,
udstationering af forskere (UK har særlig ordning på dette område).
Interface omfatter samtlige Skotlands 20 universiteter og er lokaliseret
på University of Edinburgh.
Interface’s arbejde er bygget om tre typer af aktiviteter:
•
•
•

Markedsføring og opsøgende arbejde
Matchmaking
Kontaktpunkter på universiteterne.

Markedsføring og opsøgende arbejde
Interface udfører en omfattende markedsføring over hele Skotland med
to formål. For det første for at udbrede kendskabet til Interface som
erhvervslivets indgang til de skotske universiteter1. Og for det andet for
at formidle de potentialer, der ligger for SMVer i at samarbejde med
universiteter.
Den sidste form for markedsføring sker ved at formidle konkrete succeshistorier på samarbejde og ved at informere om mulige støttemuligheder. Interface har i sit første leveår gjort et stort stykke arbejde med
at identificere casestudier inden for en række forskellige brancheområder, der illustrerer, hvad gevinsterne kan være ved at samarbejde med
universiteterne. Case studierne er samlet på Interface’s hjemmeside og
bruges i forbindelse med de mange oplæg for virksomheder, som Interface afholder rundt omkring i landet.
Den vigtigste kilde til markedsføring er lokale/regionale arrangementer
for virksomheder, som typisk afholdes af erhvervsorganisationer, ”Regional Development Agencies”, universiteter og regionale erhvervsserviceudbydere (Business Gateways).
Interface er også begyndt at fokusere på den gruppe af rådgivere, som
flest virksomheder benytter sig af. Det vil sige banker, advokater og
revisorer.
Til at understøtte markedsføringen har Interface udviklet en informationsfolder, der kort beskriver organisationens ydelser og indeholder et
mindre antal ark med konkrete succeshistorier fra forskellige brancher.
Resultatet er, at kendskabet til Interface på kort tid er blevet stort over
det meste af landet. Interface opfattes af de fleste lokale og regionale
udbydere af erhvervsservice som det vigtigste værktøj i at formidle
samarbejde mellem virksomheder og de skotske universiteter.

I de tilfælde hvor virksomhederne ikke på forhånd ved, hvilke universiteter eller
forskere der er bedst til at bidrage til det konkrete problem eller projekt.
1
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Matchmaking
Interfaces matchmaking kan deles op i en række faser.
I første fase tager virksomheden kontakt til Interface med en konkret
forespørgsel. Kontakten tages enten direkte af virksomheden selv, gennem en lokal rådgiver (fx fra Business Gateway systemet) eller på anvisning af et af universiteterne.
Anvisningen fra universiteterne sker typisk ved, at en virksomhed henvender sig til et universitet med et konkret problem, hvor det viser sig,
at universitetet ikke har den rette ekspertise. Frem for at afvise virksomheden kan universitetet henvise virksomheden til Interface, der søger efter andre samarbejdspartnere. Ifølge Interface er det kun i ca. 30
pct. af tilfældene, at et universitet har den ekspertise, som virksomhederne efterspørger.
Næste skridt er, at Interface holder et møde med virksomheden, hvor
det konkrete behov kortlægges. Interface har udviklet en række standardspørgsmål, som skal sammenfatte virksomhedernes behov:
•
•
•
•
•
•

Hvilken form for viden har virksomheden behov for
Har virksomheden behov for viden til at løse konkret problem eller er
behovet relateret til fremtidige produkt- eller produktionsmuligheder
Hvor hurtigt skal problemet/behovet løses
Hvad er virksomhedernes erfaring med universitetssamarbejde
Ønsker virksomheden sit navn hemmeligholdt i den videre proces
Mv.

Herudover informerer Interface virksomhederne om en række vigtige
forhold i relation til at etablere et samarbejdsprojekt, herunder ejendomsrettigheder, patentering og finansieringsmuligheder.
Derefter foretager Interface en søgning for at finde relevante forskere
blandt samtlige de 20 skotske universiteter. Søgningen baserer sig på
eksisterende kilder som:
•
•
•

Universiteternes hjemmesider
Databaser fra de enkelte universiteter over forskere fordelt på fagområder
Diverse ”Hvem er hvem” rapporter, fx fra tværuniversitære samarbejdsfora.

Interface har udviklet sin egen søgemaskine, hvor der bl.a. kan søges
på en række nøgleord, som er typiske for virksomhedernes behov inden
for forskellige sektorer.
Ifølge Interface’s leder Siobhan Jordan er der mange overlap i de behov,
som Interface møder hos virksomhederne. Det betyder, at der hurtigt
opbygges en know how inden for forskellige typer af henvendelser, der
løbende øger effektiviteten i matchmakingen.
Søgningen resulterer typisk i en liste på 5-10 mulige samarbejdspartnere. Når denne liste er dannet, tager Interface kontakt med alle forskere
på listen for at kortlægge interessen for at deltage i et samarbejdsprojekt. Forskeren forelægges en sammenfatning af virksomhedens behov
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med fokus på det konkrete problem, tidshorisonten og mulige finansieringskilder.
Når alle forskere har taget stilling, udformes en evaluering til virksomheden. I gennemsnit falder ca. 50 pct. af de adspurgte forskere fra –
typisk pga. manglende tid/ressourcer, manglende interesse eller manglende kompetence på det konkrete område. Evalueringen er relativt omfattende med bl.a. CVer, referencer og dokumentation for, hvad de enkelte forskere arbejder med, og hvem de har samarbejdet med.
Den normale behandlingstid på forespørgsler er 3-4 uger, men kan bringes ned på to uger ved forespørgsler, hvor virksomhederne har brug for
akut assistance.
På den baggrund udvælger virksomheden 1-2 forskere, som de ønsker
at tage kontakt til. Ifølge Interface går virksomhederne i langt de fleste
tilfælde efter de bedst kvalificerede forskere frem for det nærmeste universitet. Interface kan tilbyde at arrangere mødet og fungerer i øvrigt i
denne fase primært som en observatør og facilitator. Det første møde
har følgende formål:
•
•
•

At kortlægge om kemien passer
At indkredse hvilken type af projekt, der skal gennemføres, samt
finansieringsmuligheder
At drøfte linierne i en projektplan, som efterfølgende typisk udarbejdes af forskeren.

Til disse møder deltager typisk universitetets kontaktpunkt (se neden
for) samt i nogle tilfælde den lokale rådgiver, som har anbefalet Interface. Interface rådgiver virksomheden om kontrakter, intellektuelle rettigheder og finansieringsmuligheder.
Efter at samarbejdsaftalen indgås, har Interface en monitoreringsopgave
i forhold til projektet. Interface holder således regnskab med, om projektet sættes i gang, og om milepælene realiseres.
Til at understøtte matchmakingen har Interface udviklet en meget informativ hjemmeside. Udover information om Interface’s matchmaking
indeholder hjemmesiden en lang række andre generelle informationer
vedrørende samarbejde med universiteter (fx om finansieringsmuligheder og intellektuelle rettigheder) samt en række illustrative cases om
succesfuldt samarbejde.
Alle Interface’s ydelser er gratis for virksomhederne.

Kontaktpunkter på universiteterne
De enkelte universiteter har ifølge operatøraftalen en forpligtelse til at
udnævne en person som kontaktpunkt, som skal samarbejde med Interface. Kontaktpunktets rolle er følgende:
•

Når et muligt match er identificeret, skal Interface informere kontaktpunktet via e-mail. Kontaktpunktet skal herefter formidle supplerende materiale og – hvis det skønnes relevant – give en udtalelse
om det enkelte matchs relevans i forhold til virksomhedens efter-
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•

•
•

•
•
•

spørgsel. Svartiden er maksimalt to uger – og fire dage ved hastesager.
Sørge for at der indgås en aftale mellem virksomheden og universitetet til gavn for begge parter, hvis virksomheden vælger en forsker
eller forskergruppe fra det pågældende universitet.
Informere Interface hvis der ikke kan indgås en aftale med den pågældende virksomhed.
Monitorere projektet sammen med Interface på kvartalsmæssig basis det første år og på årsbasis de følgende år. Der bruges et spørgeskema med oplysninger om møder, finansiering, aftalte milepæle,
forbrugte ressourcer, etc.
Holde Interface orienteret om opdatering af databaser, hjemmesider
og andre søgemuligheder på universitetet.
At bistå Interface ved informationsarrangementer.
Henvise til Interface ved direkte henvendelser fra erhvervslivet, som
universitetet ikke kan imødekomme.

Der udpeges en stedfortræder i tilfælde, hvor kontaktpersonen er på
ferie, orlov eller lign. Kontaktpunktet og stedfortræderen skal være en
person ansat på universiteternes teknologioverførselskontorer.

3. Organisering og kompetencer
Interface er organiseret som en enhed på University of Edinburgh med
en projektbestyrelse, der har i dag har deltagelse af tre universiteter, et
par erhvervsorganisationer samt to virksomheder.
Interface har fire fuldtidsansatte. Medarbejderne har en akademisk baggrund og har for nogles vedkommende også erhvervserfaring. Der satses på, at sekretariatet repræsenterer en bred faglig baggrund. Således
har medarbejderne kernekompetencer inden for hhv. it, biotek/sundhed
og produktionsteknologi. I kommende rekrutteringer vil man satse på
fødevarer/jordbrug.
Det samlede budget er 240.000 £.
4. Resultater
I sit første leveår – 2006 - har Interface modtaget 350 forespørgsler.
Heraf er ca. 50 % SMVer fra Skotland, 20 % er SMVer fra resten af
Storbritannien, 20 % kommer fra større skotske virksomheder, mens de
sidste 10 % kommer fra mellemled som videncentre mv.
Af de 350 forespørgsler er 190 endt med, at konkrete forskere er blevet
identificeret. Blandt disse fordeler resultaterne sig som følger:
•
•
•
•

20 projekter er i gang
60 projekter er på vej til at blive sat i gang eller ved at blive drøftet
mellem forskere og virksomheder
I 30 projekter evalueres Interface’s søgning pt. af virksomhederne
80 forespørgsler er droppet af forskellige årsager.

Interfaces arbejde udmønter sig endvidere i en årlig oversigt til hvert af
de 20 universiteter. Af denne fremgår:
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•
•
•
•

Hvor mange forskere der er blevet kontaktet på universitetet
Hvor stor en andel af forskerne der meldte sig som interesserede
Hvor mange forskere fra universitetet, som virksomhederne har udvalgt på baggrund af evalueringen
Hvor mange projekter forskere fra universitetet deltager i.

Tilbagemeldingen holdes op mod gennemsnittet for alle universiteter.
Dermed får det enkelte universitet et billede af, hvor åbne universitetets
forskere og institutter er for at indgå i samarbejdsprojekter med små og
mellemstore virksomheder.

5. Vigtige forudsætninger for succes
Der eksisterer i Storbritannien og Skotland en række statslige initiativer
til finansiering af samarbejdsprojekter, som udgør et vigtigt grundlag
for, at Interface har succes med at bringe virksomheder og forskere
sammen.
Det er ifølge Interface’s direktør afgørende, at;
•
•

finansieringen kan realiseres hurtigt, da mindre virksomheder springer fra, hvis projekterne skal gennem lange ansøgningsprocedurer.
at der er mange typer af finansieringsmuligheder, da projekterne
spænder fra projekter af få ugers til flere års varighed.

Interface fremhæver to instrumenter som velfungerende i forhold til at
finansiere kortere projekter med mindre virksomheder:
•

•

en pulje til feasibility projekter, som universiteterne modtager fra
staten – med udgangspunkt i deres strategi – og som de kan bruge
til selv at sætte samarbejdsprojekter i gang
en særlig voucher ordning, hvor virksomhederne selv kan købe tid –
på statens regning – på de enkelte forskningsinstitutioner.

REG LAB er et nyt forum for REGional Læring, Analyse og Benchmarking.
REG LAB udvikler, opsamler og formidler metoder og ”god praksis” inden for regional erhvervsudvikling.

24

Case 4. Ik2 – fremme af innovationsprojekter og innovationssamarbejde i Skåne
1. Baggrund
Ik2 er en regional erhvervsfremmeoperatør, der udbyder rådgivning,
kapital og matchmaking med videninstitutioner til innovative iværksættere og virksomheder. Fokus er dog især på iværksættere og virksomheder med under 50 ansatte inden for ikke-forskningsbaserede erhverv.
Ik2 har som mål at bidrage til at kommercialisere idéer og opfindelser
over hele Skåne. Visionen er at skabe et erhvervsmiljø i Skåne, hvor
kreativitet florerer, hvor risiko belønnes, og hvor personer og virksomheder med idéer og potentiale opmuntres og understøttes.
I 2006 skete en større reorganisering af erhvervsfremmesystemet i Sydsverige. Reorganiseringen indebar, at ALMI Företagspartner (udbyder af
regional erhvervsservice i Sverige), Region Skåne og Innovationsbron
Syd AB (tidligere Teknikbrostiftelsen i Lund) samlede innovationsrådgivning over for de ikke-forskningsbaserede erhverv2 under en ny organisation – ik2. En række af regionens finansielle produkter til iværksættere
og innovationsfinansiering er placeret i ik2.
En af ik2s ydelser er ”kundskapsprojekten”, der går ud på at skabe innovationsprojekter ved at matchmake virksomheder med relevante forskere og delfinansiere samarbejdsprojektet. Denne aktivitet har eksisteret siden 1994 og blev frem til 2006 udbudt af Innovationsbron Syd
under navnet Kunskapsbron.
Ik2 har kontor i inkubatoren MINC ved Malmø Högskola. Men organisationen har også kontorer i Helsingborg og Kristianstad.

2. Ydelser
Ik2 tilbyder rådgivning, sparring og finansiering inden for tre hovedområder, der relaterer sig til tre forskellige faser i en virksomheds udviklingsforløb – forstudier, innovation og forskning/udvikling.

•
•

Forstudier
Forstudiemidler

•
•

Innovationsråd
Innovationslån

•

Kundskapsformidling

I forstudiefasen tilbyder ik2 sparring til iværksættere (eller eksisterende
virksomheder med idé i en initial fase) med idé til et nyt produkt eller en
ny ydelse. Innovatøren tilbydes rådgivning fra en flere medarbejdere i
Indsatsen over for forskningsbaserede virksomheder ligger i to datterselskaber
under Innovationsbron – Teknopol og Forskarpatent.

2
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ik2s team. Målet er at give innovatøren et tilstrækkeligt grundlag til at
beslutte, om han/hun skal gå videre med idéen.
Forstudiemidlerne giver muligheder for at inddrage specialister inden for
teknologi, forskning, markedsforhold eller juridiske forhold i et tidligt
stadie. Midlerne kan også bruges til at udvikle fx præsentationsmateriale
til fx finansielle aktører eller til en bestyrelse. Ik2 kan bevilge op til
15.000 SEK (uden tilbagebetalingskrav) i forstudiemidler. De bruges
typisk til køb af ekstern service. For at få adgang til midlerne skal innovatøren kunne motivere over for ik2, at den pågældende aktivitet er
vigtig for at vurdere projektets kommercielle potentiale.
Ik2 modtager ca. 600 henvendelser om året fra personer eller virksomheder.
Målet er at yde den rådgivning, der er nødvendig for at innovatøren kan
afgøre, om idéen har potentiale.
Innovationsråd er et værktøj, som tilbydes iværksættere eller eksisterende virksomheder som en form for ”konference”, hvor ik2s samlede
team diskuterer projektet med ”ejeren”. Under rådet diskuteres alle mulige vinkler ved projektet – typisk ved at ik2s medarbejdere stiller en
række spørgsmål til ejeren, fx om konkurrenter, karakteren af markedet, time-to-market, virksomhedens kompetencer, økonomi og projektorganisering, mv.
Rådet foregår i en fase, hvor ejeren er kommet lidt længere med projektet og måske står over for at skulle søge om finansiering. Innovationsrådet kan således fungere som en slags træning til møder med venturekapitalister eller lignende og kan styrke ejerens evne til at præsentere
projektet.
Ik2 rådgiver også i denne fase om juridiske forhold og IPR.
I denne fase kan ik2 udbyde et innovationslån på minimum 50.000 SEK.
Det udbydes til en rente, der er lidt højere end markedsrenten, og der
skal ikke stilles sikkerhed for lånet. Lånet er amorteringsfrit i op til 2 år
og afskrives, hvis projektet ikke kan realiseres.
Under kunskapsförmedling ydes rådgivning og medfinansiering til projekter i eksisterende virksomheder. Fokus er på at formidle samarbejde
med mellem virksomheder og forskere fra universiteter og ”högskolar”
med udgangspunkt i et konkret virksomhedsbehov. Målet er at hjælpe
virksomhederne med at finde den rette kompetence på de højere læreanstalter.
Initiativet retter sig mod alle typer af virksomheder med højst 250 ansatte, der har idéer til nye produkter/ydelser, eller som har behov for
forskningsbaseret viden til at løse problemer/udfordringer i sin produktion, organisation eller lign.
Ik2 kan tilbyde maksimalt 200.000 SEK (kunskapsmidler) eller op til
50% af de eksterne omkostninger ved samarbejdsprojektet. Virksomheden skal lægge til tilsvarende beløb og skal desuden bidrage med egne
timer.
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Ik2 faciliterer ca. 100 samarbejdsprojekter på årsbasis. Målgruppen er
virksomheder fra Skåne, mens der matchmakes med universiteter og
højskoler fra hele Sverige, og i nogle tilfælde med universiteter uden for
Sverige.
Matchmakingen er bygget op om følgende hovedelementer:
•
•
•

•
•
•
•

Virksomheden henvender sig til ik2, der afholder et møde med virksomheden for at konkretisere behovet.
Ik2 søger efter relevante kompetencer på universiteter og højskoler
Ik2 tager kontakt til relevante forskere for at afstemme interessen
for at deltage i et samarbejdsprojekt. Ik2 når frem til en forsker eller
et team af forskere, der passer bedst til det pågældende kompetencebehov.
Ik2 afstemmer projektets indhold, længde og omfang med forsker
(eller student) og virksomheder
Ik2 faciliterer at parterne mødes og indgår en aftale. Efter at aftalen
er indgået drives projektet af de to parter.
Ik2 tilser at tidsplanen overholdes
Ik2 foretager en evaluering af det enkelte projekt for at overvåge, at
virksomhederne modtager de ydelser og den kompetence, der er aftalt. Evalueringen skal samtidig vise, om projektet har ført til et konkret resultat i form af et produkt, en ydelse, en organisationsforandring eller lign.

”Kunskapsmidlerne” udmøntes typisk i faser, således at midler i senere
faser er betinget af, at de aftalte milepæle realiseres.
Til at gennemføre matchmakingen har ik2 opbygget et stort netværk af
kontaktpersoner (formaliseret i en kontaktdatabase) på universiteterne
inden for en række forskellige fagområder.
Hovedmålgruppen er virksomheder, der ikke har samarbejdet med universiteter før, og som ikke selv har ressourcer til at finde egnede samarbejdspartnere og indgå aftale om et samarbejdsprojekt. Ofte er der
tale om virksomheder, der ikke selv har akademikere ansat.
Markedsføringen foregår via opsøgende arbejde til företag, universiteter
og højskoler, erhvervskontorer i kommunerne, ALMI-konsulenter, erhvervsorganisationer og foreninger (fx alumniforeninger) samt i forhold
til alle typer af arrangementer, hvor virksomheder fra målgruppen mødes.

3. Organisering og kompetencer
Ik2 hører organisatorisk under ALMI Företagspartner Skåne AB. ALMI er
den nationale svenske erhvervsserviceorganisation, der opererer via
datterselskaber i de enkelte regioner.
Ik2 finansieres af Region Skåne, Almi Företagspartner och
Innovationsbron Syd AB.
Ik2 har dog en selvstændig styregruppe, der i praksis fastlægger
organisationens ydelser. I styregruppen deltager personer fra de
organisationer, der finansierer ik2. Det vil sige Region Skåne,
Innovationsbron Syd, ALMI og kommunerne.
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Ik2 har også eget varemærket og et selvstændigt budget.
Det samlede budget for ik2s låneaktiviteter er 15 mio. SEK, hvoraf 5
mio. SEK. Kommer fra NUTEK (den svenske, nationale
innovationsstyrelse).
Ik2 har seks personer ansat, der repræsenterer en bred vifte af
kompetence inden for design, teknologi, økonomi, forretningsudvikling
mv. Netop bredden i de faglige kompetencer vurderes at være af stor
betydning for ik2s ydelser. Herudover lægger man i rekrutteringen især
vægt på:
•
•
•
•
•
•

Erfaring fra erhvervslivet.
Iværksætterbaggrund.
Personernes netværk.
Erfaring med og kompetence inden for innovation.
Akademisk baggrund, der komplementerer de øvrige
sekretariatsmedarbejderes uddannelser.
International erfaring.

4. Resultater
Der blev i 2001 foretaget en evaluering af aktiviteterne under
”Kunskapsformidling” CAFO ved Växjö Universitet, hvor man
sammenlignede udviklingen i virksomheder, der havde deltaget i ik2projekter, med en kontrolgruppe. Evalueringen viste, at ik2virksomhederne havde haft en betydeligt stærkere vækst end
kontrolgruppen.
Siden starten i 1995 er der gennemført næsten 1500 projekter inden for
aktiviteten ”Kundskapsformidling” i Skåne. Virksomheder har bidraget
med 63 mio. SEK mens Kunskapsbron har bidraget med 26 mio. SEK.
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Case 5. Teknologiske Partnerskaber - Global
matchmaking
1. Baggrund og målsætninger
Teknologiske Partnerskaber blev etableret af Teknologisk Institut i 1994
med henblik på at hjælpe virksomhederne med at finde præcist den
viden, der kræves for at løse en virksomhedsspecifik udfordring gennem
kontakt til en række vidennetværk bestående af universiteter og
forskningsmiljøer fra hele verden.
Baggrunden for udviklingen og etableringen af konceptet var en
erkendelse af, at selvom virksomhederne i stigende grad havde behov
for mere viden, innovation og udvikling, så fandt langt de fleste af
virksomhederne – og særligt de små og mellemstore – ikke af sig selv
vej til universiteternes viden. Samtidig var det en stor opgave for
forskerne at være meget opsøgende i forhold til virksomheder, som ikke
traditionelt havde et samarbejde med universitetet.
Dermed er det målet for Teknologiske Partnerskaber at sikre en kobling
og sammenhæng mellem virksomhedernes behov for brugerdreven
innovation med den forskningsmæssige innovation på universiteter og
andre videnmiljøer. Og opgaven i Teknologiske Partnerskaber har derfor
at været meget opsøgende både overfor virksomheder og overfor
universiteter og andre videnmiljøer bl.a. for at forklare de fordele, der er
i et system, som kan koble virksomhedernes behov for kortere
udviklingsprojekter med universiteternes mere langsigtede forskning.
I starten blev konceptet primært brugt af store virksomheder. Men i takt
med den stigende globalisering har de små virksomheder oplevet - og
erkendt - et stigende behov for innovation.
Derfor er der i dag er der 180 små og mellemstore virksomheder ud af i
alt 265 virksomheder, der er medlemmer i Teknologiske Partnerskaber.
Medlemskabet giver en adgang til at bruge de ydelser, der ligger i
Teknologiske partnerskaber: At finde ny viden, ny teknologi og førende
eksperter til at indgå og understøtte virksomhedernes egne
udviklingsprojekter.
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Faktaboks: Global matchmaking i Teknologiske Partnerskaber
I dag har Teknologiske Partnerskaber bygget bro mellem – i alt - 5.000
danske virksomheder og over 22.000 eksperter fra 42 lande. De 22.000
eksperter kommer fra over 600 forskellige fagområder primært inden
for tekniske og naturvidenskabelige felt. Tilsammen dækker
eksperterne 238 videninstitutioner fra hele verden. Netværket er under
stadig udvikling bl.a. ud fra det rationale, at næsten 99 pct. af al viden
produceres uden for landets grænser.
Medlemskabet koster mellem 20.000-35.000 kr. afhængigt af deres
virksomhedsstørrelse. Medlemskabet giver adgang til en hjemmeside
udviklet til brug for medlemmer samt en årlig konference, hvor nyeste
viden og forskning præsenteres overfor virksomheden. Hovedydelsen i
Teknologiske Partnerskaber er de konkrete projekter, som
virksomhederne vil have hjælp til at få udviklet. For et projektforløb
betaler virksomheden 15.000 kr. uanset projektets omfang. I
gennemsnit har en medlemsvirksomhed 3 projekter per år i
Teknologiske Partnerskaber.
I opstarten var det primært eksperter fra det danske vidensystem, der
indgik i netværket. Dette netværk blev etableret med udgangspunkt i de
netværk, som Teknologisk Institut allerede havde til de danske
universiteter og danske forskningsmiljøer. Men i forlængelse af
virksomhedernes stigende behov for specialiseret viden var det
nødvendigt - allerede fra 1996 - at koble globale eksperter fra
forsknings- og udviklingsmiljøer ind i Teknologiske Partnerskaber.
Udviklingen af dette netværk er i høj grad sket gennem udvikling af de
personlige relationer mellem konsulenterne i Teknologiske Partnerskaber
og de eksisterende eksperter i netværket, som har henvist til andre
eksperter, når det har været nødvendigt for at imødekomme en
henvendelse fra en virksomhed.

2. Ydelser
Udgangspunktet for Teknologiske Partnerskaber er, at virksomhederne
henvender sig med en udviklingsopgave, som de gerne vil have hjælp til
at komme videre med. Dermed er det virksomhedernes behov, de
problemer de erfarer deres produkter har og virksomhedens generelle
markedssituation, der starter og driver processen i Teknologiske
Partnerskaber.
Konsulenterne i Teknologiske Partnerskaber bidrager til at sikre en
ledelse af projektet - særligt i opstartsfasen. Her hjælper de
virksomhederne til at afklare og konkretisere deres videnbehov gennem
sparring og idégenerering. Og de hjælper virksomhederne med at finde
den rette viden i det store netværk af eksperter.
Når en virksomhed kommer med et problem, en udfordring eller en idé
til et nyt produkt, forløber matchmakingen i Teknologiske Partnerskaber
efter en foruddefineret model:
•

Projektdiskussion: Hvor medlemsvirksomhedens udviklingsprojekt defineres i samarbejde med konsulenter fra Teknologiske
Partnerskaber, som medvirker til at afklare virksomhedens behov
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for udvikling samt nogle af de krav, de har til at få løst deres udfordring.
•

Projektbeskrivelse: Konsulenten formulerer skriftligt de behov og
krav, som virksomheden har til at få løst et givent problem.
Denne beskrivelse godkendes af virksomheden, og derefter
sendes den i anonymiseret form ud i netværket af eksperter.

•

Videnhjemtagning: Konsulenten identificerer relevante
videnmiljøer, sørger for at kvalitetssikre og hjemtager - gennem
en tæt dialog med netværket - ny viden fra eksperterne i
netværket og prioriterer de bud, der bedst matcher
virksomhedens behov og krav.

•

Rapportering: Konsulenterne rapporterer resultaterne til
virksomheden, som herefter selv vælger, hvilket bud på
løsninger, virksomheden vil bruge til at løse deres udfordring
eller problem.

Projektdiskussion
Som regel fungerer virksomhedernes brug af Teknologiske
Partnerskaber, som et ”technology pull”, hvor virksomhederne gerne vil
have udviklet et givent produkt enten ud fra en idé om, at virksomheden
kan innovere nye produkter inden for en bestemt teknologi. Eller fordi
virksomheden oplever, at deres produkter ikke er svarende til øvrige
produkter på markedet.
I flere tilfælde starter et projekt med, at virksomheden har lavet en
markedsundersøgelse af eksisterende produkter og har afklaret, at der
er behov for at få udviklet deres produkter på baggrund af kundernes
meldinger.
Udover at virksomheder selv er afklarede om deres behov for udvikling,
så vil konsulentens tilstedeværelse i virksomheden og den drøftelse, der
er af problemet, også give anledning til at drøfte andre udfordringer,
som virksomheden står med. Nogle gange giver disse drøftelser
anledning til et nyt projekt. Dermed er konsulenterne med til at udvikle
både den problemstilling, som virksomheden har henvendt sig med. Og
andre udfordringer, som virksomheder i forskellig grad har erkendt, at
det blev gjort til genstand for et egentlig innovationsprojekt.
Til brug for dette afklaringsarbejde i virksomheden bruger konsulenterne
en række virksomhedsrettede værktøjer, der på 17 konkrete parametre
afdækker en række centrale punkter for virksomheden bl.a. inden for
produktudvikling, processer og markedsmæssige udfordringer. Dermed
er konsulenterne med til at afklare, definere og udvikle på de konkrete
udfordringer, som virksomheden står med.

Projektbeskrivelse
På baggrund af mødet mellem virksomheden og konsulenten laver
konsulenten en skriftlig beskrivelse af udfordringen, som fungerer som
en projektbeskrivelse af den problemstilling, som virksomheden gerne
vil have hjælp til at få løst.
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Projektbeskrivelsen kan have forskellige karakter. Enten som en meget
udførlig beskrivelse af virksomhedens krav til en ny teknologi fx en
overfladebehandling, der skal bygge på nanoteknologi, og som samtidig
skal leve op til en række konkrete krav og forventninger til produktet.
Eller en mere åben og kortfattet beskrivelse af den udfordring, som
virksomheden gerne vil have nogle bud til at komme videre med fx i
form af hvilke muligheder, der er for at indbygge ny teknologi i solcreme
for at mindske sandsynligheden for hudkræft.
Denne projektbeskrivelse drøfter konsulenten med virksomheden, som
skal godkende den inden udsendelse til netværket. Projektbeskrivelsen
sendes i en anonymiseret form, så virksomheden er på dette tidspunkt
af samarbejdet ikke kendt for de forskere, der vælger at svare på
projektbeskrivelsen.

Videnhjemtagning:
Projektbeskrivelsen sender konsulenten ud til et udvalg af eksperter.
Enten kender konsulenten de relevante eksperter allerede, og kan derfor
målrettet sende til dem. Eller så kan konsulenten sende
projektbeskrivelsen til de såkaldte gatekeepers, der er på de enkelte
institutioner, så de kan gå videre med projektbeskrivelsen.
Disse gatekeepers, sidder fysik på de enkelte institutioner og fungerer
som en indgang til de respektive institutioners eksperter. Typisk sidder
der fire gatekeepers, der har kontakt til institutioners spidskompetencer.
I alt er der ca. 800 gatekeepers tilknyttet Teknologiske Partnerskaber.
Og samlet skal de fungerer som indgange til alle eksperterne.
Typisk bruger konsulenten et et onlinesystem, som direkte er forbundet
med de relevante gatekeepers eller med relevante forskere.
Målsætningen i onlinesystemet er effektivt og hurtigt at kunne bistå
virksomhederne med deres problemer. Derfor foregår al kommunikation
mellem konsulenterne og videnmiljøerne omkring projektet primært
sker via mail eller over internettet. Desuden forpligter Teknologiske
Partnerskaber sig til, at eksperterne i vidennetværket inden for fjorten
dage melder tilbage til konsulenterne med forslag til løsninger på
problemet.
Endelig kvalitetssikrer konsulenten, at projektbeskrivelsen er nået frem
til de rette bl.a. ved at krydstjekke med en databasen, som rummer
centrale informationer bl.a. om relevante forskere inden for et givent
fagligt område.
Selvom databasen er med at sikre et samlet overblik over
vidennetværket, så giver den kun et generelt indblik i viden og
kompetencer i det netværk af eksperter, der er tilknyttet Teknologiske
Partnerskaber. Netværket til eksperterne kan kun fungere i kraft af, at
de konsulenter, der er tilknyttet TP, og som også er direkte opsøgende
overfor de forskere, der arbejder i netværket. Når der skal findes viden
til konkrete projekter, hentes denne viden gennem netværket og ikke
gennem databasen.
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Rapportering
På baggrund af projektbeskrivelserne melder en række forskere direkte
tilbage til konsulenterne med skriftlige bud på forskellige typer af
løsninger af projektet. I nogle tilfælde kan rapporteringen have form af
en henvisning til en anden forsker, som det kunne være relevant at
inddrage i projektet.
Disse forslag viderebringes til virksomheden efter at konsulenterne har
udvalgt og prioriteret de bedste mulige løsninger for virksomheden.

Forskellige typer af projekter – og samarbejder
Langt hovedparten af de ydelser, som Teknlogiske Partnerskaber
leverer, er samarbejds- og udviklingsprojekter mellem virksomheder og
videnmiljøer. Det er sjældent, at kontakten mellem virksomhed og
videnmiljø giver anledning til et egentlig forskningsprojekt mellem de to
parter. Det skyldes primært, at de problemer virksomheder kommer
med skal løses inden for et kortere tidsperspektiv. Desuden er
begrænset, hvor ofte samarbejdet giver anledning til, at videnmiljøet
laver efter- og videreuddannelse fx af medarbejdere og ledelse.
Erfaringerne i Teknologiske Partnerskaber er, at radikale innovationer
ofte sker på tværs af virksomheder og på tværs af brancher – typisk
inden for teknologiglidninger, hvor et produkt kan bruges på tværs af
brancher. Dette har medført en række samarbejdsprojekter, som
involverer virksomheder fra forskellige virksomheder og samtidig
involverer det forskere fra forskellige videnmiljøer. Men det generelle
billede er fortsat, at en enkelt virksomhed kobles til en konkret ekspert.

3. Organisering og kompetencer
Teknologiske Partnerskaber fungerer som en del af Teknologisk Institut,
der har afdelinger over hele Danmark.
Der er ansat 15 fuldtidsansatte konsulenter, som kun beskæftiger sig
med de projekter, der kommer ind gennem Teknologiske partnerskaber.
Konsulenterne varetager alle de opgaver, der ligger inden for
Teknologiske Partnerskaber. Alle konsulenterne har lang og solid
arbejdserfaring både med udvikling af virksomheder bl.a. inden for
forretningsudvikling af virksomheder og med udvikling og varetagelse af
forsknings- og udviklingsprojekter.
Desuden skal alle konsulenterne holde sig helt opdaterede på netværket
i videnmiljøerne, hvilket er afgørende for at kunne løse de problemer,
som virksomhederne kommer med. Her er afsat 1½ årsværk - samlet
set - til, at konsulenterne holder kontakten ved lige, hvilket typisk sker
gennem besøg i videnmiljøerne. De videnmiljøer, som den enkelte
konsulent har ansvaret for kontakt til, skal mindst blive besøgt hvert
andet år.
Den tætte kontakt til netværket er helt centralt i forhold til Teknologiske
Partnerskabers muligheder for at løse de opgaver virksomhederne
kommer med. Gennem kontakt til videnmiljøerne bevarer konsulenterne
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en høj grad af viden om de muligheder, der ligger i de enkelte videnmiljøer, og i de netværk, som de videnmiljøer også er en del af. Det helt
centrale er den personlige forankring, der af viden om netværket hos de
enkelte konsulenter.
Det er den personlige kontakt både mellem konsulenten og
virksomheden og mellem konsulenten og de forskellige videnmiljøer, og
den viden som den enkelte konsulent opbygger om matchmakingen,
som er det helt centrale i forhold til at få hele konceptet i Teknologiske
Partnerskaber til at lykkes.
Organiseringen af samarbejdet med videnmiljøerne bygger på en
samarbejdsaftale. Der er særligt to forhold i denne aftale, der er helt
afgørende. Dels at alle henvendelser skal behandles med fortrolighed,
da flere af projekterne resulterer i, at virksomheder søger patent på den
nye viden, eller virksomheden har brug for at sikre en fortrolighed
omkring udvikling af et givent produkt. Dels at alle henvendelser i
netværket skal besvares inden for én uge, og til brug for at kunne svare
hurtigt og effektivt, er der derfor brug for at opbygge effektive interne
netværk, så institutternes gatekeepers hurtigt kan finde den rette viden.

4. Resultater
Ifølge Teknologisk Institut er det primært to forhold, der interessante for
succesen af Teknologiske Partnerskaber.
For det første: Hvor mange af projekterne bliver gennemført og skaber
et resultat? Her kan Teknologiske Partnerskaber dokumentere, at hele
91 pct. af de projekter, som virksomhederne kommer med, har
resulteret i et nyt produkt eller en udvikling af et eksisterende produkt.
De projekter, der ikke skaber et egentlig resultat i form af et nyt
produkt, skyldes normalt manglende økonomi i virksomheden til at
forfølge projektet, at det tager for lang tid at udvikle projektet og
manglende modenhed af den teknologi, der skal bruges til løsning af en
bestemt model. Der blev i 2006 gennemført i alt 568 projekter i regi af
TP.
For det andet: Hvor mange af virksomhederne forsætter i Teknologiske
Partnerskaber? I Teknologiske Partnerskaber kan de se en
gentegningsprocent hos virksomhederne på 87 pct., hvilket – i
betragtning af, at virksomheder betaler for ydelsen – må betegnes som
en meget høj gentegningsandel.
Udover at Teknologiske Partnerskaber har en betydelig succes med at
koble brugerdreven innovation med forskningsmæssig innovation i
Danmark, så har konceptet også vist sin duelighed globalt. Således har
Teknologiske Partnerskaber også afdelinger i Polen, Lithauen, Botswana,
Sydafrika, Kina og New Zealand. For tiden forhandler Teknologiske
Partnerskaber om en etablering af konceptet i Australien.
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