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Regeringen	vil		
	
•  styrke	vidensamarbejde	i	

udviklingskontrakterne	med	de	
videregående	uddannelses-	og	
forskningsins8tu8oner	og	
GTS’erne	og	sæ>e	særligt	fokus	
på	ins8tu8onernes	samspil	
med	de	lokale	og	regionale	
virksomheder.	

•  gå	i	dialog	med	uddannelses-	
og	forskningsins8tu8onerne	og	
den	lokale	erhvervsservice	
samt	de	regionale	væksthuse	
om	udbredelse	af	best	prac8ce	
for	de	regionale	
vidensamarbejder	

	
	
	
	



HVOR STÅR VI  

•  Vidensamarbejde er i vækst
•  Betydelige effekter af viden-

samarbejde – dokumenteret 
i flere nyere analyser

•  Fortsat mange barrierer og 
mangel på evidens vedr. 
fælles træk ved succesfulde 
samarbejder 

•  Stort potentiale for flere 
virksomheder til at indgå i 
vidensamarbejde
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Andelen	af	innova8ve	virksomheder,	der	
samarbejder	med	videnins8tu8oner		
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HVAD HAR VORES TILGANG VÆRET



Uddannelses- og Forskningsministeriet
Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region 
Midtjylland, Region Nordjylland, Region 
Syddanmark.
LO, Akademikerne
Thisted Kommune, Frederikssund Erhverv, 
Slagelse Kommune Vejle Kommune, Silkeborg 
Kommune, Herning Kommune.

Dialogmøder med universiteterne og 
professionshøjskolerne, erhvervsakademierne 
og erhvervsfremmeaktører

Konsulenter: Iris Group
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HVEM ER 
MED



1.  Hovedrapport baseret på 50 succesfulde 
cases

2.  International rapport med 3 succesfulde 
programmer

3.  Guide med handlingsanvisninger til 
erhvervsfremmeaktører og virksomheder.

4.  Folder med de centrale pointer 
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HVAD ER 
PRODUKTERNE?
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HVAD HAR VI FUNDET 
UD AF?
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DEN HIDTIDIGE BREDESTE ANALYSE AF 
VIDENSAMARBEJDE – 50 CASES



FEM TYPER AF VIRKSOMHEDER ER 
REPRÆSENTERET I CASESTUDIERNE

Virksomhedstype	 Udvikling	
Etablerede	virksomheder	(o2e	
tradi3onelle	erhverv)	

Øget	konkurrencepres	–	flere	orienterer	sig	mod	
vidensamarbejde	mhp.	differen3ering.	

De	unge	og	dynamiske	
virksomheder	

Gruppe	af	yngre	virksomheder,	der	har	skabt	vækst	
ved	at	konkurrere	på	innova3on	og	nye	forret-
ningsmodeller.	Meget	samarbejdsorienterede.	

StudenteriværksæJere	

	

Stor	vækst	i	antallet	af	iværksæJere,	der	starter	
med	afsæt	i	entreprenørskabsak3viteter	på	
uddannelsesins3tu3onerne.	

Løser	samfundsudfordringer	 S3gning	i	antallet	af	virksomheder,	der	udvikler	
løsninger	reJet	mod	samfundsudfordringer	–	er	
o2e	aMængige	af	vidensamarbejde.	

Forskningsbaserede	virksomheder	 Samarbejder	alle	med	videnins3tu3oner	–	stor	
vækst	inden	for	bl.a.	life	science	og	cleantech.	



VIRKSOMHEDERNE HAR FORSKELLIGE MÅL MED 
VIDENSAMARBEJDE

Eksempler:
1.  Løse konkrete udfordringer/realisere vækstpotentialer
2.  Få nye perspektiver på virksomheden 
3.  Afklare potentiale og muligheder i nye teknologier 
4.  Rekruttering af studerende/kandidater
5.  Bedre branding 
6.  Påvirkning af virksomhedskultur
7.  Opbygning af netværk 
8.  Bidrage til regional udvikling
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KARAKTERISTIKA VED SUCCESFULDE SAMARBEJDER – TRE 
VIGTIGE FASER OG 14 OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER



EKSEMPEL: LEDON – VELFORBEREDT VIDENSAMAR-
BEJDE SKABER MARKANT LØFT I PRODUKTUDVIKLING  
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Før:																																														Under:																																													EUer:	

•  Usikkerhed	om	produktud-
vikling	–	”hvad	skal	vi	satse	
på”?	

•  Designskolen	/	”Play	user	
lab”	involveres	

•  Grundig	behovsaTlaring	–	
opbygning	af	kompetencer	
inden	for	design	og	BDI	

•  Screeningsproces	–	aTlaring	
af	kapacitet	3l	samarbejde	
og	implementering	

•  Workshopforløb	over	et	
helt	år	med	fokus	på:	

•  Intro	3l	designtænkning	
og	BDI	

•  Deltagerobserva3on	og	
interviews	med	børn	

•  Anvendelse	af	data	og	
produktudvikling	

•  Udvikling	af	prototype	3l	
nyt	produkt	

•  Sparring	med	Designskolen	
omkring	implementering		

•  Ny	produktudviklingsstrategi:	
Fokus	på	design	og	slut-
brugerinddragelse	frem	for	
forhandleres	ønsker.		

•  AnsæJelse	af	nye	medar-
bejdere	med	spidskompe-
tencer	inden	for	design	og	
børns	læring	



EKSEMPEL: GARDIN LIS – VIDENSAMARBEJDE FØRER 
TIL NY FORRETNINGSMODEL. LANG ”EFTER”-FASE
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Før:																																														Under:																																													EUer:	

•  Tradi3onel	virksomhed	i	
konkurrencepræget	marked	

•  Innova3onstjek	og	
ansæJelse	af	akademiker	

•  ”Crea3ve	Idea	Solu3on”	
forløb	3lreJelægges	
sammen	med	TI	og	AU	

•  Behov	for	nye	perspek3ver	
på	forretningen	–	
forskellige		forskere	
iden3ficere	og	rekruJeres	

•  Workshopforløb	i	to	faser:	

•  l.	Forskere	udvikler	
sammen	med	medar-
bejdere	420	nye	idéer		

•  ll:	Koncept	om”Grøn	
leasing	forretnings-
model”	udvikles	

•  Deltagelse	af	forskere	og	
studerende	inden	for	
forretningsmodeller,	
design,	antropologi,	
materialer,	mv.		

•  Lang	rejse	der	tager	næsten	
fem	år!	

•  Forretningsmodel	konkre-
3seres	gennem	”Rethink	
Business”	og	”Grønne	
forretningsmodeller”	

•  Vidensamarbejde		som	
grundsten	–	bl.a.	Via	
University	om	produkt-
udvikling,	Force	om	business	
casen	og	Tietgen	om	lean	



TYPISKE UDFORDRINGER/MANGLER I MANGE 
VIDENSAMARBEJDER

Før:
•  Mangelfuld eller ustruktureret behovsafdækning
•  Svag potentialeafklaring (cost, risici og potentielle 

benefit kortlægges ikke grundigt nok før projektstart)
•  Mangelfuld afklaring af kapacitet til vidensamarbejde i 

virksomheden forud for projektet
•  Ufleksibelt projektdesign

Efter:
•  Implementering og værdiskabelse overlades til 

virksomheden, der i mange tilfælde mangler 
kompetencer til dette



EKSEMPLER PÅ KONCEPTER OG TILTAG, DER 
BIDRAGER TIL SUCCESFULDE VIDENSAMARBEJDER   

”Før”	og	”Under”-faserne:		

•  Grundig	 behovsafdækning	 blandt	 slutbrugere	 –	 fx	 gennem	
workshops,	camps	el.	observa3oner	i	felten	

•  Indledende	 møder	 om	 virksomhedens	 udfordringer	 og	
ambi3oner,	og	hvordan	vidensamarbejde	kan	bidrage	

•  Proak3ve	 facilitatorer,	 der	 er	 stærkt	 involveret	 i	 hele	
forløbet,	følger	op	og	giver	parterne	feedback	undervejs	

•  Fleksible	 workshopkoncepter	 med	 løbende	 3lpasning	 af	
input	og	kompetencer	

•  Styring	ud	fra	værdiskabelse	frem	for	forudbestemte	mål	og	
milepæle	

•  Afprøvning	i	brugsscenarier	



”Efter”-fasen:

•  Fortsat sparring med videnpartner efter projektafslutning – 
glidende overgang fra projekt til implementering

•  Erhvervsfremmesystemet inddrages – sparring og måske 
tilskud til udvikling af ”Go-to-market strategi”

•  Ansættelse af nye medarbejdere og studerende fra 
samarbejdsprojekter 

•  Etablering af udviklingsfunktion – fx højtuddannede med 
indsigt i både projektledelse, forretningsudvikling og 
erhvervsfremme

•  Videninstitution som ”ekstern udviklingsafdeling”

•  Kommercialisering via spinoffs

EKSEMPLER PÅ KONCEPTER OG TILTAG, DER 
BIDRAGER TIL SUCCESFULDE 
VIDENSAMARBEJDER   
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ANBEFALINGER



•  Før- og efterfasen er vigtig. Ofte er der mest fokus på selve 
samarbejdsprojektet

•  SMV’er uden samspilserfaring er i sagens natur mere udfordret på en 
række af de 14 succesfaktorer.

•  De kan med fordel starte med mindre og mere praksisnære 
samarbejder, som eksempelvis:
–  Studenterprojekter – også til rekruttering

–  samarbejder med erhvervsskoler
–  deltagelse i innovationsnetværk og klynger
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SÆRLIGE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER



Videnmediatoren/facilitatoren er en neutral tredjepart, der kan hjælpe i 
både ”før-under- og –efterfasen”, bl.a. med:
•  At finde de rette samarbejdspartnere (matchmaking). 
•  At afdække virksomhedens interne kapacitet til at løfte et 

vidensamarbejde. 
•  At rammesætte det mulige samarbejde, herunder vejlede om 

gennemførelse af vigtige ”før”-aktiviteter. 
•  At skabe et tillidsfuldt fundament for samarbejde mellem forskellige 

kulturer og deltagere. 
•  At sikre fokus og fremdrift i selve projektet, herunder at facilitere 

videnudvekslingen undervejs og tilpasse aktiviteter og indhold til behov 
og de udfordringer, der opstår undervejs 

•  Efterfasen – vejen til kommercialisering, evt. nye projekter mv. 
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ØKOSYSTEMET SPILLER EN VIGTIG ROLLE



Reserver midler til aktiviteter i ”før-fasen” såsom behovs- og 
potentialeafdækning, fx i form af forprojekter. 
Anvend en matchmakingfunktion som element i programmer og 
projekter, hvor virksomheder bl.a. kan få hjælp til at identificere de 
relevante fagmiljøer.
Øg fleksibiliteten i programmernes krav til projekterne, så der er 
mulighed for at justere undervejs, herunder i partnerkredsen, hvis 
det kan styrke værdiskabelsen. 
Stil krav om systematisk opfølgning og evaluering over for den 
enkelte virksomhed i alle projekter, både ved projekt- afslutning 
og 3-6 måneder efter. 
Skab mulighed for løbende facilitering gennem hele projektet – 
særligt vigtigt ved store projekter og smv’er uden erfaring.
Styrke brugen af videnmediatorer – særligt til smv’erne 20

PROGRAMMER OG PROJEKTER
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MEN RAPPORTER ER 
INGENTING, HVIS DE 
IKKE KOMMER I 
ANVENDELSE


