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Sammenfatning
Det er afgørende for udviklingen i Øresundsregionen, at vi i højere grad formår at omsætte den stærke
forskning og viden, der findes i regionen, til innovation og vækst. Men i dag er det kun ca. 10 pct. af de
innovative virksomheder, der samarbejder med videninstitutioner. Der ligger derfor et stort og uudnyttet
potentiale i at styrke vidensamarbejdet og gøre Øresundsregionen til en sammenhængende arena for
innovation og universitet-erhverv samarbejde.
Mange SMV'er kender imidlertid ikke til mulighederne for at samarbejde og heller ikke de forskellige
videninstitutioners videntilbud. Og videninstitutionerne har ikke ressourcer til at opsøge SMV'erne,
identifcere deres behov og modne samarbejdsprojekter. Hvis disse barrierer for alvor skal nedbrydes er der
brug for at etablere effektive supportstrukturer for vidensamarbejde, der kan understøtte både SMV'er og
forskere på begge sider af Øresund i at finde hinanden og etablere og gennemføre samarbejder, der skaber
værdi for begge parter.
Denne analyse har fokus på at kortlægge økosystemet for vidensamarbejde i Øresundsregionen og
undersøge mulighederne for at der kan etableres effektive supportstrukturer for vidensamarbejde, som
styrker interaktionen og videnudvekslingen mellem forskere og SMV'er i regionen. Analysen er det endelige
resultat af forprojektet "Stærke videnbroer over Øresund", som er støttet af Interreg-ÖKS-programmet.
Analysen er udarbejdet af projektets partnere: Lunds Universitet, RISE og REG LAB (lead partner).

Konklusioner

Kortlægningen af økosystemet for vidensamarbejde i Øresundsregionen og de gennemførte interviews med
centrale aktører i økosystemet viser overordnet, at:
•

Der er i dag ingen aktør, der har det samlede overblik over og har til opgave at sikre koordineringen af
vidensamarbejdsopgaven - hverken samlet set i Øresundsregionen eller på henholdsvis dansk og svensk
side. Dog er der i Region Sjælland etableret et tiltag ("ViiRS"), der varetager koordineringsopgaven i
regionen.

•

Der er en tendens til, at videninstitutionerne - bevidst eller ubevidst - tager udgangspunkt i
institutionens egne videntilbud, når de er i kontakt med virksomhederne.

•

Her spiller det også ind, at videninstitutionerne mangler kendskab til hinandens tilbud og aktiviteter og de store uddannelsesinstitutioner har endda vanskeligt ved at få overblik over egne
samspilsaktiviteter i de forskellige afdelinger og fakulteter i organisationen.

•

Det kan derfor konstateres, at der i dag ikke findes en tydelig vej ind i vidensystemet for SMV’er, som er
interesserede i at få adgang til viden og FoU-ressourcer. Og der henvises ikke systematisk fra
erhvervsfremmesystemet til videninstitutionerne. SMV-brobygningen er således en opgave, der ikke
bliver løftet tilstrækkeligt i dag.

•

Men samtidig er der stor interesse og ønske fra videninstitutionerne om i fælleskab at styrke indgangen
til vidensamarbejde for SMV'erne. En fælles indgang vil kunne løse udfordringerne med det manglende
overblik og indbyrdes kendskab. En forudsætning for at indgangen kan realiseres er dog, at den tilføres
yderligere ressourcer, da ingen i økosystemet i dag råder over de fornødne ressourcer.
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Endelig er det vigtigt at være opmærksom på, at der på visse områder er forskelle i økosystemets
organisering og aktørkreds på henholdsvis den svenske og danske side af Øresund. Det gælder bl.a. i
forhold til erhvervsfremmesystemet, hvor man i Danmark har et andet set-up end i Sverige, hvilket giver
forskellige muligheder for at involvere lokale og regionale erhvervsfremmeaktører.
Sammenfattende peger analysen på, at der i Øresundsregionen er behov for:
• Et styrket SMV-opsøgende arbejde, der omfatter behovsafklaring og modning af samarbejdsprojekter
• At skabe et bedre overblik over videntilbud i regionen
• At styrke samarbejdet og sammenhængen mellem erhvervsfremmeaktører og videninstitutioner
• At etablere en struktur af eksisterende aktører, så der sikres en stringent og effektiv vej, hvor dem som
i det daglige har kontakt til virksomheder, henviser videre til videninstitutionerne
• En ekstern/neutral matchmaker-funktion, der kan skabe det rette samarbejdsmatch, som skaber værdi
for begge parter, og som tager udgangspunkt i SMV'ernes behov fremfor i videninstitutionernes udbud.
• Kapacitetsopbygning hos både erhvervsfremme- og videninstitutioner - bl.a. at øge kendskab og viden
om hinanden

Anbefalinger
Etablér en fælles indgang til vidensystemet
På baggrund af analysens konklusioner anbefales det, at der arbejdes henimod at etablere en samlet, fælles
indgang for SMV'erne til vidensystemet i Øresundsregionen.
Det anbefales, at funktionen får et klart formål og fokus på at få flere SMV'er til at indgå i vidensamarbejde.
Der bør være én primær funktion: Nemlig konkret og operationelt at forbinde SMV'er med
videninstitutioner.
Funktionen skal være god til at screene SMV'erne, så de bliver matchet med de rette forskere/undervisere
eller studerende. Den skal være i stand til at segmentere SMV'erne - og den skal også turde at sige "nej" til
nogle, hvis det ikke relevant med et vidensamarbejde. Og så skal den sikre, at der er "no wrong door" ind i
økosystemet for virksomhederne - og skal derfor kunne henvise til andre relevante aktører.
Funktionen bør samarbejde tæt med erhvervsfremmeaktører, da de kan fungere som døråbner til
SMV'erne. I den forbindelse er der behov for at styrke erhvervsfremmeaktørernes kapacitet og
kompetencer i forhold til at fortolke og "oversætte" SMV'ernes udfordringer til et konkret behov for viden
og hvilke forskellige former for videntilbud, der findes i vidensystemet.
Figuren nedenfor illustrerer, hvordan den fælles indgang/matchmaking-funktion foreslås indplaceret i det
samlede viden-økosystem og skaber sammenhæng og samarbejde med de øvrige centrale viden- og
erhvervsfremmeaktører. Det skal bemærkes, at der her er tale om en ideal-model, og at det i praksis vil
være muligt at anvende modellen fleksibelt og tilpasse den de regionalspecifikke forhold.
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Figur 1. Den fælles funktions placering i videnøkosystemet
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Anbefalinger til den videre proces og næste skridt
Som nævnt er økosystemerne på den danske og svenske side temmelig forskellige. Derfor anbefales det i
første omgang at udvikle og teste fælles indgange på hver side af Øresund. I hver af de tre regioner ligger
der fortsat et arbejde i styrke relationer og det indbyrdes kendskab blandt aktørerne samt skabe overblik
over videntilbuddene.
Parallelt med udviklingsarbejdet i hver af de tre regioner, anbefales det at fortsætte og udbygge dialogen
og samarbejdet henover Øresund, så man dels lærer af hinandens erfaringer undervejs, og dels på et
senere tidspunkt - når man har flere erfaringer med, hvilke modeller, der virker bedst - kan udvide med et
egentligt, struktureret matchmaker-samarbejde henover Sundet.
De tre projektpartnere - REG LAB, LU og RISE - vil arbejde videre med at udvikle forslag til konkrete
samarbejdsmodeller, som kan afprøves i de tre regioner, samt undervejs facilitere videndeling og
erfaringsudveksling mellem de regionale tiltag, der igangsættes.
I den forbindelse arbejdes der på at søge relevante programmer (fx Interreg ÖKS) om at udvikle og teste
konkrete samarbejdsmodeller for en fælles SMV-indgang i Øresundsregionen, idet der som dokumenteret i
denne analyse, ikke findes ressourcer i økosystemet til at løfte denne opgave.
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1. Indledning
- Behov for styrkede strukturer for vidensamarbejde i Øresundsregionen
Det er afgørende for udviklingen i Øresundsregionen, at vi i højere grad formår at omsætte den stærke
forskning og viden, der findes i regionen, til innovation og vækst. Men i dag er det kun ca. 10 pct. af de
innovative virksomheder, der samarbejder med videninstitutioner. Der ligger derfor et stort og uudnyttet
potentiale i at styrke vidensamarbejdet og gøre Øresundsregionen til en sammenhængende arena for
innovation og universitet-erhverv samarbejde.
Det forudsætter imidlertid, at der sættes ind for at overvinde de udfordringer og barrier for
vidensamarbejde, der findes i dag, både hos videninstitutioner og de små og mellemstore virksomheder.
Udbredte barrierer er bl.a., at mange SMV'er ikke kender til mulighederne for at samarbejde og de
forskellige videninstitutioners videntilbud, og de har begrænsede ressourcer til at erhverve sig dette
kendskab. Også videninstitutioner har begrænsede ressourcer til vidensamarbejde, og mange forskere har
ikke erfaring med og kendskab til, hvordan vidensamarbejder skal udformes og tilrettelægges for at skabe
værdi for SMV'er.
Herudover peger analyser på, at vidensamarbejde med SMV'er i dag grundlæggende er præget af:
• For stor grad af tilfældighed i forhold til valg af samarbejdspartner
• En manglende indsats før og efter selve samarbejdsprojektet, der betyder at den fulde værdi ofte ikke
opnås
• Man misser muligheder for mere tværfaglighed i samarbejdsrelationerne.
Hvis disse barrierer for alvor skal nedbrydes er der brug for at etablere effektive supportstrukturer for
vidensamarbejde, der kan understøtte både SMV'er og forskere på begge sider af Øresund i at finde
hinanden og etablere og gennemføre samarbejder, der skaber værdi for begge parter. På begge sider af
Sundet er der allerede videninstitutioner og klynger, der hver især arbejder med at bygge bro mellem
virksomheder og forskere. Men det foregår ikke systematisk og koordineret, og favner langtfra alle SMV'er
og videninstitutioner, hvorfor vi i dag går glip af et stort potentiale.
Udover de uudnyttede potentialer på hver side af Øresund, er der også store potentialer i at styrke
vidensamarbejdet henover Sundet, således at der kan sikres en bedre erhvervsmæssig udnyttelse og
anvendelse af den højt specialiserede viden og forskning, der findes i Øresundsregionen.

1.1 Analysens og projektets formål og fokus
Denne analyse har fokus på at kortlægge økosystemet for vidensamarbejde i Øresundsregionen og
undersøge mulighederne for at der kan etableres effektive supportstrukturer for vidensamarbejde, som
styrker interaktionen og videnudvekslingen mellem forskere og SMV'er i regionen. Analysen er det endelige
resultat af forprojektet "Stærke videnbroer over Øresund", som er støttet af Interreg-ÖKS-programmet. Se
mere om forprojektet i tekstboksen nedenfor.
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Fakta om forprojektet "Stærke videnbroer over Øresund"

Forprojektet Stærke videnbroer over Øresund er støttet af Interreg ÖKSprogrammet og gennemføres i perioden maj-november 2019. Projektets partnere er
Lunds Universitet, RISE (Research Institutes of Sweden) og REG LAB (lead
partner). Det samlede budget er på 95.000 EURO, hvoraf Interreg finansierer
halvdelen.
Projektet har fokus på, hvordan man kan styrke SMV-videnbroerne i
Øresundsregionen ved at etablere effektive support- og matchmaking-strukturer.
I projektet gennemføres følgende aktiviteter:
•
•
•
•
•

Kortlægning af det regionale økosystem for vidensamarbejde i Øresundsregionen og
hvor der er behov for at styrke supportstrukturerne
Interviews med nøgleaktørers rolle i økosystemet for vidensamarbejde (både
videninstitutioner, videnmediatorer og erhvervsfremmeaktører)
Afholdelse af workshop hvor ovennævnte nøgleaktører samles for at drøfte
samarbejde om styrkede supportstrukturer
En rapport med projektets konklusioner og anbefalinger (nærværende rapport)
Forberedelse af et udviklingsprojekt, hvor anbefalingerne kan afprøves i praksis

Vi fokuserer i projektet særligt på at undersøge:
1) Hvordan vi kan styrke videnmediator-funktionen i Øresundsregionen, så der etableres effektive
videnbro- og matchmaking-strukturer, der sikrer dels at flere SMV'er udnytter potentialet i
vidensamarbejde med uddannelsesinstitutioner, og dels at SMV'erne bliver guidet hen til den mest
relevante videninstitution i regionen.
2) Hvordan det sikres, at videninstitutionerne i regionen har den rette organisering og de fornødne
kompetencer og redskaber til at samarbejde med SMV'er.
Det vil sige, at vi særligt fokuserer på at opnå nye indsigter i videninstitutionernes og videnmediatorernes
nuværende roller og indsats inden for vidensamarbejde samt identificere muligheder og potentialer for at
styrke strukturer, organisering og kompetencer i forhold til at samarbejde med erhvervslivet. Vi ved
allerede fra tidligere analyser (bl.a. REG LABs Videnbroer til Vækst, 2017), hvad det er for kritiske faktorer,
der motiverer SMV'er til vidensamarbejde og sikrer et succesfuldt samarbejde. Projektet baserer sig også
på denne viden.
Projektet har særlig fokus på SMV'er og hvordan man kan understøtte og styrke SMV'ers samarbejde med
videninstitutioner, idet de store virksomheder typisk selv har den fornødne kapacitet til at opsøge og indgå
i vidensamarbejder.
Vores udgangspunkt og hypotese er, at der er betydelige potentialer for at styrke videnmediatorfunktionerne i regionen. Dels fordi de eksisterende funktioner på området kun har fat i en del af regionens
erhvervsliv, og dels fordi matchmaking-indsatsen i dag ikke foregår koordineret og systematisk, hvorved det
ikke er sikkert, at virksomheden ender med at få den mest relevante videninstitution og forsker som
samarbejdspart. Dertil kommer, at man i vidensystemet ikke gør brug af de eksisterende indgange til
SMV'erne, som er opbygget i den lokale erhvervsservice og erhvervshusene.
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Vi vil derfor i analysen undersøge mulighederne for at skabe større systematik, koordinering og
sammenhæng i videnbro-indsatsen på tværs af regionens videninstitutioner og erhvervsfremmeaktører, så
effekterne af indsatsen kan øges.
Hvad er gevinsterne ved en styrket, fælles supportstruktur?

Konkret er det ambitionen, at en styrket, fælles supportstruktur for vidensamarbejder i
Øresundsregionen resulterer i:
1. Et øget antal SMV-vidensamarbejder og øget antal SMV’er, der samarbejder
2. En efterspørgselsdreven tilgang til at imødekomme SMV’ernes behov for viden
3. En samlet effektiv indgang og matchmaking funktion for SMV’er til den tilgængelige viden - og
hvor SMV’erne bliver henvist til den relevante viden på tværs af faggrænser
4. Effektiv SMV-support i hele vidensamarbejdsprocessen – dvs. både i før-,under- og efterfasen
af samarbejdet.
5. At videninstitutionerne får hjælp til at få adgang til markant flere SMV’er, der kan indgå i
projekter, som cases i forskning og undervisning mv.
6. At der skabes et bedre overblik over tilgængelig viden i hele økosystemet
7. At der mere systematisk gøres brug af de eksisterende SMV-indgange i det lokale /regionale
erhvervsfremmesystem, i stedet for at skabe nye.
8. At der skabes stærkere sammenhæng og samarbejdsrelationer mellem aktørerne i
vidensystemet og erhvervsfremmesystemet
9. Og endelig, en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne i økosystemet ved at opgaven løses i
fællesskab.

Analysen skal anvendes som videngrundlag for en dialog med økosystemets aktører - relevante
myndigheder, videninstitutioner og erhvervsfremmeaktører – om mulighederne for at afprøve og
implementere styrkede strukturer for vidensamarbejde.
Det er sigtet, at forprojektets konklusioner og anbefalinger efterfølgende skal udbredes til øvrige relevante
uddannelsesinstitutioner og videnmediatorer/erhvervsfremmeaktører i regionen, med henblik på at de
involveres i afprøvningen af de foreslåede strukturer for vidensamarbejde, fx gennem et større
udviklingsprojekt.
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2. Regionale økosystemer og succesfaktorer for
vidensamarbejde
Adskillige analyser har vist, at videninstitutioner på alle niveauer fra universiteter til erhvervsakademier kan
bidrage til regional udvikling og øget innovation. Figuren nedenfor illustrerer, hvad der karakteriserer et
regionalt økosystem for vidensamarbejde, herunder hvilke rammer og faktorer, der er kritiske for at
vidensamarbejder etableres og skaber positive effekter.
Centralt i figuren er de forskellige typer af "videnbroer", som videninstitutioner og virksomheder kan
benytte sig af, når de samarbejder. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at SMV'erne ikke er en
homogen gruppe, men har mange forskellige former for behov for vidensamarbejde, lige fra kortvarig
sparring til længevarende FoU-projekter.
Hvorvidt videninstitutioner og virksomheder er motiveret og klædt på til at samarbejde afhænger af en
række faktorer, hvoraf en række af de væsentlige er listet i figuren. Derudover består økosystemet af en
række videnmediatorer, der kan hjælpe virksomheder og videninstitutioner med at finde hinanden og
understøtte samarbejdsprocessen. Det kan bl.a. være klynger og netværk samt andre lokale/regionale
erhvervsfremmeaktører, der udfylder en rolle som matchmakere.
Endelig er der en række nationale og regionale rammebetingelser, som har betydning for, hvordan det
regionale økosystem for vidensamarbejde fungerer, fx lovgivning, regler og finansieringsmuligheder.

Figur 2. Regionale økosystemer for vidensamarbejde
Nationale rammebetingelser
Regionale strategier og rammebetingelser
Videnmediatorer
Videninstitutioner
•
•
•
•
•
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•
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Samarbejdserfaring

Iværksætteri

Resultater

Nye produkter, nye virksomheder, højere produktivitet, vækst
Kilde: Iris Group og REG LAB

Vi vil i dette projekt tage afsæt i ovenstående model for at belyse økosystemet for vidensamarbejde
i Øresundsregionen.
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Hvad kendetegner det succesfulde vidensamarbejde?
REG LAB har i analysen Videnbroer til Vækst (2017) identificeret de kritiske faktorer for, at et
vidensmarbejde får succes og opnår den ønskede værdiskabelse. Analysen viser, at det er vigtigt, at
vidensamarbejde ses i et "før-, under- og efter-" perspektiv. De kritiske faktorer er vist i figuren nedenfor.
Figur 3: Kritiske succesfaktorer i før- under- og efterfasen af samarbejdsprojekter

En central pointe er, at ekstern facilitering og support kan spille en vigtig rolle i forhold til at etablere,
forberede, gennemføre og følge op på vidensamarbejde. Facilitatoren er en neutral tredjepart, der bl.a. kan
hjælpe med at finde de rette samarbejdspartnere, skabe en tillidsbaseret samarbejdsplatform, holde
parterne til ilden og løse udfordringer undervejs.
Endvidere er det vigtige at være opmærksom på, at SMV'er uden erfaring med vidensamarbejde har større
udfordringer i forhold til selv at adressere de kritiske succesfaktorer. De har derfor i særligt grad brug for
hjælp og facilitering både i før-fasen til struktureret behovsafdækning, relevant matchmaking og til at
konkretisere projektideer, men også undervejs i samarbejdet og i den efterfølgende implementering og
værdiskabelse.
Mangel på faste strukturer og funktioner i forhold til denne facilitering kan betyde, at
potentialer for øget vidensamarbejde ikke udnyttes, eller at vidensamarbejde primært bliver et tema for
ildsjæle med særlige kompetencer og ambitioner på disse områder.
Af samme årsag er det afgørende at de videninstitutioner, der er virksomhedernes videnpartnere formår at
understøtte samarbejdet bedst muligt. Det er i den sammenhæng blandt andet vigtigt at der er:
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•
•

En stærk samspilskultur blandt de ansatte og de studerende i forhold til at bringe viden i spil blandt
virksomheder og andre eksterne aktører.
En stærk og effektiv organisering omkring vidensamarbejdet, eksempelvis i forhold til ledelsesfokus,
dedikerede erhvervsenheder med kritisk masse, netværk og stærke kompetencer inden for fx
opsøgende arbejde, matchmaking, screening, projektfacilitering og forretningsudvikling.

Metode
Der er mange videregående uddannelsesinstitutioner og videnmediatorer i Øresundsregionen. I projektet
vil vi særligt fokusere på de videregående uddannelsesinstitutioner, der har en betydelig grad af
virksomheds-samarbejde inden for de fem videnbroer samt på de mest centrale videnmediatorer og
erhvervsfremmeaktører på begge sider af Øresund.
For at skabe et overblik over økosystemet for vidensamarbejde i Øresundsregionen er der gennemført en
kortlægning af de videregående uddannelsesinstitutioner og videnmediatorer i regionen (se næste kapitel).
Kortlægningen baserer sig primært på desk research.
Endvidere er der gennemført en række interviews og møder med nøglepersoner fra forskellige typer af
videninstitutioner og videnmediatorer i Øresundsregionen, hvor det gås i dybden med projektets temaer og
undersøgelsesspørgsmål, dvs.:
- Aktørernes strategier og organisering af vidensamarbejde
- Omfanget og karakteren af vidensamarbejde
- Incitamenter og barrierer og for vidensamarbejde
- Nuværende samarbejde og perspektiver for øget samarbejde med andre aktører om vidensamarbejde,
herunder om fælles indgang.
I bilag 1 findes en oversigt over de institutioner og aktører, der er afholdt interviews eller møder med.
Efter interviewrunden er der er desuden blevet afholdt en workshop med deltagelse af relevante
videninstitutioner, videnmediatorer og erhvervsfremmeaktører på begge sider af Øresund. Formålet med
workshoppen var dels at præsentere og drøfte de foreløbige konklusioner og anbefalinger fra projektet, og
dels i fællesskab at drøfte og konkretisere, hvordan samarbejdet om SMV-matchmakingen kan udformes i
praksis og hvilke første konkrete skridt, der kan tages til at realisere samarbejdet.

I bilag 2 findes program og opsamling fra workshoppen.
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3. Kortlægning af videninstitutioner og videnmediatorer i
Øresundsregionen
I dette kapitel kortlægges de centrale videninstitutioner, videnmediatorer og erhvervsfremmeaktører i
Øresundsregionen. Fokus er på at give et overblik over de forskellige typer af aktører, og der gås derfor ikke
i dybden med de enkelte institutioners virke og aktiviteter.
Da viden-økosystemet og institutionstyperne på en række punkter er forskellige på den svenske og danske
side af Øresund, er kortlægningen opdelt i henholdsvis en "svensk" og "dansk" del.

3.1 Videnøkosystemet i Region Skåne
Kunskapsinstitutioner
Utöver universitet och högskolor, inkluderar vi forskningsinstitut RISE (Research Institutes of Sweden) i
kartläggningen. För varje institution (placerad i Skåne), redovisar vi:
• Överblick av verksamhet (antal/vilka fakultet eller avdelningar)
• Antal studenter och forskare
• Total budget
• ’Omsättning’ från uppdragsutbildning och uppdragsforskning (som ’proxy’ för omfang af
erhvervssamarbejde)

Universitet och högskolor (UoH)
Lunds Universitet (LU) är en av Sveriges störst och äldsta lärosätt, och har ett brett utbildningsutbud –
baserat på gränsöverskridande och ledande forskning. LU har åtta fakultet som utbildar och forskar inom
följande områden:
• Ekonomi
• Humaniora och teologi
• Juridik
• Konst, musik och teater
• Medicin
• Naturvetenskap
• Samhällsvetenskap
• Teknik (LTH)
Omsättningen uppgår till 8,5 miljarder, varav två tredjedelar går till forskning och en tredjedel till utbildning
(se Tabell 1). Universitetet har en tydlig internationell profil med partneruniversitet i närmare 70 länder.
Flera nationella forskningsanläggningar finns i Lund. MAX IV, som invigdes i juni 2016, är världens främsta
synkrotronljusanläggning. I anslutning till MAX IV uppförs även den europeiska forskningsanläggningen ESS,
som blir den mest kraftfulla neutronkällan i världen.
Malmö Universitet (MAU) blev universitet 1 januari 2018, med utökat uppdrag för forskning och utbildning
på forskarnivå. MAU har ungefär 11.000 helårs studenter (se Tabell 1) i fem fakultet:
• Hälsa och samhälle
• Kultur och samhälle
• Lärande och samhälle
• Teknik och samhälle
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•

Odontologiska

Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land
och i vatten. SLU finns på tre huvudorter (Alnarp, Umeå och Uppsala) och levererar utbildningar, forskning
och miljöanalys – strukturerad under fyra fakulteter:
• Landskapsarkitektur, trädgårds-och växtproduktionsvetenskap
• Naturresurser och jordbruksvetenskap
• Skogsvetenskap
• Veterinärmedicin och husdjursvetenskap
SLU har omfattande forskningsinfrastruktur och koordinerar två nationella forskningsinfrastrukturer
(Svenska Lifewatch och Swedish Infrastructure for Ecosystem Science). På campusområdet Alnarp är
verksamheten koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och
skogsbruk. På campus finns två av SLUs fakulteter representerade, med ungefär 900 studenter (av SLUs
total – se tabell 1).
Högskolan i Kristianstad (HKR) erbjuder 60 program och 300 kurser organiserad i fyra fakulteter:
• Ekonomi
• Hälsovetenskap
• Lärarutbildning
• Naturvetenskap
Forskning kännetecknas av att vara utmaningsdriven, praktiknära och integrerad med undervisningsområden. HKR arbetar strategiskt med att stärka forskningen inom områdena mat, hälsa och vatten.
Tabell 1: Nyckeltal för Lärosäten i Skåne 2017
1

LU

MAU

SLU

HKR

ANTAL HELÅRS STUDENTER

26 602

11 646

3 729

5 234

ANTAL HELÅRS DOKTORANDER

1 587

117

349

0

ANTAL HELTIDS

3 010

772

1 526

326

ANTAL PROFESSORS

660

81

206

25

TOTAL OMSÄTTNING

8,245 MIO SEK

1,446 MIO SEK

3,338 MIOSEK

501 MIO SEK

68,8 %

19,7 %

69,9 %

12,6 %

UPPDRAGSUTBILDNING RESP

3,4 %

6,6 %

0,7 %

9,5 %

UPPDRAGSFORSKNING SOM ANDEL AV

1,8 %

9,3 %

4,1 %

2,5 %

FORSKANDE/UNDERVISANDE PERSONAL

FORSKNING SOM ANDEL AV TOTAL
OMSÄTTNING

TOTAL OMSÄTTNING

Källa: Swedish Higher Education Authority/UKÄ Årsrapport 2018

Forskningsinstitut - RISE
På uppdrag av staten samlar RISE flera tidigare forskningsinstitut och ett hundratal testbäddar och
demonstrationsmiljöer i en innovationspartner. Uppdraget är att i samarbete med näringsliv, akademi och
offentlig sektor utveckla tjänster, produkter, teknologier, processer och material som bidrar till en hållbar
framtid och ett konkurrenskraftigt näringsliv. RISE har ett uttalat uppdrag att arbeta med SMF. Detta sker i
1

All data i tabellen är för SLU nationellt. SLU Alnarp omfattar ungefär 900 studenter, 45 doktorander och 200 forskare.
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samarbete med övriga aktörer i innovationssystemet. RISE har 2700 anställda. I Skåne finns RISE med 70
forskare och 30 ingenjörer som representerar institutets bredd.
RISE arbetar aktivt med att utveckla regional närvaro med regionala noder runt om i landet i samarbete
med akademiska partner. Samarbete med akademin är viktig – speciellt i regioner där RISE inte är lika
väletablerad som akademin. RISE anpassar sitt erbjudande regionalt efter regionernas prioriteringar (RUP –
regionala utvecklingsplaner). De regionala noderna är en centralt positionerade i det regionala
innovationsnätverket och hyrs in på deltid till RISE. Genom nodernas starka regionala nätverk letar man
upp SMF med specifika behov av FoI-insats genom bl a företagsbesök. Via noderna matchas SMFförfrågningarna till forskare och experter inom RISE alternativt till forskare inom akademin. – ibland i
samarbete med akademin. I Skåne har RISE en bra dialog med Lunds Universitet om SMF och samarbete
med regionala kluster (som finns i olika mogenhetsgrad). I dag har RISE ingen nod i Skåne, men planen är
att en nod etableras under 2020 med stöd av utfallet av närvarande förstudie.
Mediatorer
Skåne har ett flertal olika typer av institutioner som agera som kunskapsmäklare: klusterinitiativ, science
parks, inkubatorer och acceleratorer, business support/affärsutvecklings organisationer, och andra
organisationer som agera som kunskapsmäklare i Skåne. För varje typ av kunskapsmäklare, redovisar vi
deras roll (och aktiviteter) med facilitering av matchmaking och FoI samverkan mellan företag (SMF) och
kunskapsinstitutioner. Där information är tillgänglig, redovisar också omfång av deras aktiviteter (i termer
av t.ex. hur många SMF de når). Avslutningsvis, diskuterar vi skillnader mellan olika typer av mediator.

Klusterinitiativ

Region Skåne antog ett Regionalt klusterprogram som omfattar perioden 2017-2021.2 I den ställs krav på
främjandet av internationalisering och innovation, bidrag till kompetensutveckling, och samarbete mellan
klustren. Övergripande mål med strategin är att klustren ska stödja Skånes innovationsstrategi En
internationell innovationsstrategi för Skåne: Smarta material; Smarta hållbara städer; och Personlig hälsa,
samt visionen om Skåne som Europas mest innovativa region år 2020. Klustren får stor del av sin
basfinansiering av Region Skåne.
I nuläget, finns det nio klusterinitiativ inom Region Skånes klusterprogram. De olika klusterinitiativ har olika
storlek och engagemang av SMF, och olika fokus på innovationsarbete (se tabell nedan).
Tabell 2: Klusterinitiativ i Skåne 2018
ANTAL MEDVERKANDE

VARAV MEDVERKANDE

ORGANISATIONER (CLUSTER

SMF

PARTICIPANTS)

MOBILE HEIGHTS

SJÄLVUPPSKATTAD FOKUS
PÅ ”IMPROVING
INNOVATION CAPABILITIES”

104

73

30%

130

95

30%

3

HTTPS://MOBILEHEIGHTS.ORG/

IUC SYD
HTTP://WWW.IUCSYD.SE/

2

https://www.skane.se/Public/Protokoll/Regionala%20utvecklingsn%C3%A4mnden/2016-1205/Regionalt%20klusterutvecklingsprogram%20kopplat%20till%20Sk%C3%A5nes%20smart%20specialiseringsstrategi/
Regionalt%20klusterprogram%20-%20FINAL%2020161010.pdf
3
Aktiviteter som främja företags innovationskapacitet (t.ex. information om finansierings programme, innovations
workshops, technology scouting, mm) som andel av alla strategiska fokus områden/aktiviteter
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MEDIA EVOLUTION

400

340

NOT AVAILABLE

187

112

10%

87

51

35%

151

110

53%

101

84

20%

250

220

NOT AVAILABLE

13

8

55%

HTTP://WWW.MEDIAEVOLUTION.SE/

PACKBRIDGE
HTTPS://PACKBRIDGE.SE/

SUSTAINABLE BUSINESS HUB
HTTPS://WWW.SBHUB.SE/

LIVSMEDELSAKADEMIN (SKÅNE FOOD
INNOVATION NETWORK)
HTTPS://WWW.LIVSMEDELSAKADEMIN.SE/

SWEDISH MARINE TECHNICAL FORUM
HTTPS://SMTF.SE/

MEDICON VALLEY ALLIANCE (DK-SE)
HTTP://MVA.ORG/

CODEST
HTTPS://TOURISMINSKANE.COM/SV/OMOSS/DESTINATIONSUTVECKLING/CODEST-

OPPEN-INNOVATIONSARENA
Källa: Region Skåne, resultat från ECEI certifiering

Klusterinitiativen i Skåne har regelbunden kontakt med deras deltagande SMF och verka för att adressera
deras behov för att främja konkurrenskraft och tillväxt. Detta kan handla om olika aktiviteter som
kompetensutveckling, kontaktskapande med forskare, medverkan i ett innovationsprojekt, eller tillgång till
forsknings och innovationsinfrastruktur (t.ex. testbäddar) – där kunskapsinstitutioner kan bidra. Tre
klusterinitiativ (Mobile Heights, IUC Syd och Media Evolution) har nyligen fått ett mandat att främja digitala
kunskaper och innovation i SMF som ett ”European Digital Innovation Hub (se:
https://mobileheights.org/european-digital-innovation-hub-skane-edih-skane/).
Trots att kunskapsinstitutioner delta i klusterinitiativ, finns det inga särskilda mål, arbetssätt eller
kontaktpunkter mellan klusterinitiativ och kunskapsinstitutioner för att öka kunskapslänk med SMF.
Däremot har många av Skånes klusterinitiativ tät kontakt med andra klusterinitiativ på dansk sidan av
Öresund4.

Science Parks, Inkubatorer och Acceleratorer
Swedish Incubators & Science Parks (SISP) är den svenska branschföreningen för Sveriges inkubatorer och
science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag. Fokus
ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska
mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple
Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar
i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. I Skåne, finns åtta medlemmar i SISP (4 i Lund, 2 i Malmö, och
1 i Kristianstad, samt Innovation Skåne). Utöver medlemmar i SISP, finns ett antal andra inkubatorer i Skåne
(LINC, THINK, WIN). En översikt av Skånsk inkubatorernas tjänster och ’omfång av SMF’ finns i tabell nedan.

4

se: https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/greater_copenhagen_cluster_catalogue1.pdf
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Tabell 3: Inkubatorer i Skåne
ERBJUDNA TJÄNSTER
LOKALER

NÄTVERK

STÖD TILL

TILLGÅNG TILL

ANTAL FÖRETAG SOM

AFFÄRSUTV

LAB/ INFRA

STÖDJAS

&/ELLER
INNOVATION

IDEON SCIENCE PARK + IDEON

400

INNOVATION
MEDICON VILLAGE +

140

SMILE INCUBATOR
(FOKUS LIFE SCIENCE)
MINC

N.A.

MEDEON

600

(FOKUS LIFE SCIENCE)
KRINOVA

100

(FOKUS MAT, MILJÖ OCH HÄLSA)
LINC

N.A.

THINK

N.A.

WIN
Källa: Hemsidor

N.A.

Business service organisationer
ALMI
ALMI erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i
startupfas som befintliga företag. Det finns skillnader i ALMIs aktiviteter att stöjda SMF beroende på region.
Business Sweden
Business Sweden och Invest in Skåne är organisationerna med liknande uppdrag men olika uppdragsgivare.
Business Sweden är en sammanslagning av Invest in Sweden och Exportrådet vilket innebär att man dels
ansvarar för att attrahera utländskt kapital till Sverige och dels att främja svensk export. Business Sweden
är en nationell organisation, finansierad till hälften av staten, med representation regionalt i landet. I Skåne
har Business Sweden 3 anställda som bl.a arbetar med uppsökande verksamhet hos företag och
organisationer. SMF är ett prioriterat område. Man informerar via seminarier om marknader, och
exportmöjligheter.
Invest in Skåne
Invest in Skåne arbetar med att attrahera utländskt kapital till Skåne. Invest in Skåne har nära samarbete
med Business Sweden’s utlandskontor. Inom Invest in Skåne finns EEN, Enterprise Europe Network som
organiserar matchmaking genom fysiska möten och företagskontakter via nätet. EEN finns med minst ett
kontor i alla länder samt på de viktigare exportmarknaderna som USA och Japan.
Både Invest in Skåne och Business Sweden har flera kontakter inom RISE.
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Innovations plattformar kommuner och städer
I Sverige, har inte kommuner och städer ett formellt mandat att agera som mediator och kunskapsmäklare
mellan SMF och kunskapsinstitutioner. Sedan 2013 har Vinnova investerat i innovationsplattformar i syfte
att stödja utveckling av starka innovationsmiljöer i städer. I denna kontext, har Lunds kommun (genom
Future By Lund) och Malmö stad (genom Malmö Innovationsarena) arbetat aktivt med att stärka
samverkan mellan aktörer som kan möjliggöra utbyte av information, kunskap, problembeskrivningar och
lösningsförslag. Plattformar engagerar lärosätena, företag och även klusterinitiativ; däremot är fokus
främst på stor företag (inte SMF).

Student matchmakers
Miljöbron initierar, förmedlar och coachar samarbetsprojekt mellan näringsliv och studenter - alltid med
hållbar utveckling i fokus. Miljöbron har verksamhet i två regioner: Väst (med kontor i Göteborg,
Trollhättan och Börås) och Skåne (med kontor i Lund och Helsingborg). Miljöbron Skåne ökar samverkan
mellan näringsliv och universitetet/högskola genom förmedling och koordinering av kvalitativa
samverkansprojekt. Projekten genomför studenter under sin utbildningstid, framförallt som del av sina
studier, och den gemensamma nämnaren för alla projekt är miljö och hållbar utveckling. Miljöbron Skåne
har nära kontakt med studenter från många olika utbildningar på Lunds universitet, Campus Helsingborg
samt Högskolan Kristianstad och har sedan starten 2011 byggt upp ett stort nätverk inom det skånska
näringslivet. Över 1000 studenter, 300 företag och organisationer har hittills mötts i närmre 500
samarbetsprojekt i vilka studenterna totalt har lagt ner 192 000 ideella timmar.

Regional innovationsaktörer
Innovation Skånes mål är att bidra till framtidens välfärdstjänster och regional tillväxt – genom innovation.
Innovation Skåne erbjuder innovationsledning och stöd till Region Skånes verksamheter och medarbetare,
driver tillväxtprojekt i branscher där Skåne har stark förmåga och det finns en internationell
tillväxtpotential, samt hjälper entreprenörer och uppstartsbolag i Skåne med affärsrådgivning. Innovation
Skåne är ett av Region Skåne helägt bolag.
Skåne har valt att fokusera på tre strategiska innovationsområden: Personlig hälsa, smarta hållbara städer
och smarta material, vilket också är fokusområden för Innovation Skånes tillväxtprojekt.
Innovation Skåne är också medlem i SISP (se ovan).

Den samlade ekosystem
Skåne har omfattande forsknings och innovations tillgångar i sina kunskapsinstitutioner – med fler än
45.000 heltids studenter, 1700 doktorander, 4300 forskare (samt ett antal stora forskningsanläggningar,
test och demo faciliteter, m.m.), och en samlad forskningsbudget av ungefär 6,3 milliard SEK per år. Lunds
Universitet är största aktör, med ungefär 58% av studenter, 70% av forskare och 89% av forskningsbudget i
Skåne. Även om alla kunskapsinstitutioner prioritera samverkan (driven av högskolelagen och forsknings
och innovationsproposition bl.a.) och har flera forskningscentrum, projekt och samverkansinitiativ, nätverk
och andra aktiviteter med SMF (stödjat av Vinnova, KK Stiftelsen programme, bl.a.), har ingen
kunskapsinstitution en centraliserad struktur eller stödfunktion för att proaktivt jobba med SMF (att
fånga och adressera deras kunskapsbehov). Kunskapsinstitutioner har organisationsstrukturer och
arbetssätt som är inte anpassad till SMF. Det tar tid att lyfta kunskap/innovation hos SMF, och
kunskapsinstitutionerna är inte rustade (med brist på tid, kunskap om SMF behov och finansieringsverktyg).
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Tillgång till forskningsinfrastruktur (med expertis) är ett konkret ”erbjudandet” från alla
kunskapsinstitutioner (exempel: MAU med Open Lab Skåne – ett TVV projekt) och anses som ett bra insteg
till forskningssamarbete. Dock är kontinuerlig finansiell stöd en utmaning. När (projekt) finansiering tar slut,
har kunskapsinstitutioner mindre möjlighet att ta emot SMF. MAU och LU jobbar också med SMF genom
utbildningar och studentsamarbete (exempel: miljöbron på LU och eget programme på MAU). Andra
exempel att engagera och samarbete med SMF inkludera tematiska samverkansinitiativ (LU) och pop-up
science shops (MAU).
Det finns 155 000 företag i Skåne, varav 99,9% är små och medelstora företag – SMF (med mindre än 250
anställda). Av dessa är de flesta micro och små företag (med mindre än 10 anställda). Småföretagen (0-49
anställda) står för cirka 40 procent av omsättningen och förädlingsvärdet, samt cirka 45 procent av de
anställda i näringslivet. De medelstora företagen (50-249 anställda) står i sin tur för cirka 20 procent av
omsättningen, förädlingsvärdet och de anställda i näringslivet. Av alla SMF i Skåne, har ungefär 70%
rapporterat vilja att växa. Av dessa, är det endast en mindre andel (9%) som uppger satsningar på forskning
och utveckling som utvecklingsåtgärd och tillväxt. Däremot, är tillväxt genom kompetensutveckling en av de
högst prioriterade (48%) åtgärder för att växa (se figur nedan).

Källa: Tillväxtverket 2017: Företagens villkor och verklighet 2017 – Skåne län

Det finns många mediator organisationer i Skåne som stödjer affärsutveckling och innovation (för att driva
tillväxt) i små och medelstora företag. Klusterinitiativ och inkubatorer/science parks är de största grupper
av mediator – med ett omfång av ungefär 1500 SMF (mindre än 1% av alla SMF i Skåne). Inkubatorer och
science parks erbjuder lokaler, nätverk och olika former av affärsutvecklingsstöd till start-ups. Medan
inkubatorer är främst fokuserad på entreprenörskap, har klusterinitiativ fokus/mandat att främja kunskap
och innovation samverkan (mellan företag och kunskapsinstitutioner) för att bidra till regional
konkurrenskraft, nya tillväxtområden, och lösningar till samhällsutmaningar. (Men alla har inte samma
fokus/aktiviteter med denna funktion.)
Man kan sammanfatta att det finns stora forskning/kunskapstillgånger i Skåne (i termer av antal forskare
och infrastruktur), och många SMF med tillväxt ambitioner. Relativt få av dessa SMF vill satsa på
kunskap/FoU som åtgärd till tillväxt; däremot är kompetensutveckling prioriterad. Det finns många
mediator organisationer som stödjer entreprenörskap och affärsutveckling av SMF, men få som jobbar
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proaktivt att främja kunskap och innovation samverkan – att etablera länk mellan SMF och
kunskapsinstitutioner. Dessa organisationer har inte mandat eller resurser att nå ut till så många SMF.
Det finns ganska mycket fragmentering i stödsystem och ingen tydlig väg in för SMF som är intresserade att
nå FoU resurser. Det finns inte hellre kunskap eller kapacitet bland kunskapsinstitutioner eller mediator
organisationer att proaktivt nå ut till SMF (förstå deras behov, identifiera möjligheter och etablera första
kopplingar med kunskapsinstitutioner).
Trots att det finns etablerade samarbeten mellan kunskapsinstitutioner, och med kluster och science park,
det finns ett behov att koordinera aktörerna inom regionen på ett mera effektivt sätt.

3.2 Videnøkosystemet i Region Hovedstaden og Region Sjælland
Videninstitutioner
Under videninstitutioner kortlægges de forskellige typer af videregående uddannelsesinstitutioner i
regionen – universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier – samt GTS-institutterne, der er
forsknings- og teknologiinstitutter.
Universiteter
Universiteterne udbyder forskningsbaserede, længere videregående uddannelser på bachelor-, kandidatog ph.d.-niveau. Derudover står universiteterne for langt størstedelen af al offentlig forskning. Ca. 17 mia. i
2017, heraf halvdelen i form af basismidler. Som centrale institutioner i samfundet har universiteterne
desuden til opgave at deltage aktivt i udveksling af viden og kompetencer med det omgivende samfund.
Universiteterne har her en opgave i at indgå i forsknings- og innovationsamarbejder, der bringer ny
forskning og viden i anvendelse i virksomheder. De 8 danske universiteter indgik i 2017 samarbejdsaftaler
med ca. 1.300 private virksomheder. Universiteterne samarbejder primært med større virksomheder, men
også med små og mellemstore FoU-baserede virksomheder. På landsplan er det 10 % af de innovative
virksomheder, der har samarbejdet med et universitet over de seneste to år.
De 8 danske universiteter varierer meget i størrelse, historik og faglig bredde. I Øresundsregionen ligger
fem af de otte universiteter. I Region Hovedstaden drejer det sig om Københavns Universitet (KU), DTU
(ingeniøruddannelser), CBS (fokus på business og management), ITU (it-uddannelser). I Region Sjælland
ligger RUC. Både KU og RUC dækker fagligt bredt og har institutter og uddannelser inden for både
naturvidenskab, samfundsfag og humaniora.
Derudover har hver af de tre øvrige danske universiteter - SDU, AU og AAU – også en afdeling i I Region
Hovedstaden eller Region Sjælland. Universiteterne har ikke en afgrænset geografisk dækning, men de har
over de senere år engageret sig mere i udviklingen af den region, de ligger i (bl.a. med finansiereng fra
regionale udviklingsmidler).
Herudover tilbyder Det Kongelige Danske Kunstakademi i København (KADK) lange, videregående
uddannelser inden for arktiktektur, design og konservering.
Ser man på omfanget af universiteternes vidensamarbejde med erhvervslivet, fremgår det af tabellen
nedenfor, at DTU er det universitet i den danske del af Øresundsregionen, der har det mest udbyggede
samarbejde med virksomheder, efterfulgt af KU. De tre øvrige universiteter har betydeligt mindre

20

samarbejde med erhvervslivet, målt på nedenstående parametre, men de har alle tre et betydeligt
studenter-samarbejde med virksomheder gennem praktikophold og opgaveskrivning.
Tabel 4: Universiteternes samarbejde med virksomheder
Universitet

Antal samarbejdsaftaler med
virksomheder 2018
DTU
620
KU
335
CBS
89
RUC
47
ITU
26
Kilde: Peer Review of the Danish R&I System, 2019

Andel innovative virksomheder der har
samarbejdet med universitet, 2016 (i %)
5,0
3,0
1,0
0,5
0,5

Professionshøjskoler
Professionshøjskolerne udbyder og udvikler praksisnære mellemlange videregående uddannelser. Opgaven
for professionshøjskolerne er at uddanne kvalificeret arbejdskraft til såvel den private som offentlige
sektor. Ca. halvdelen af de studerende på professionshøjskolerne uddanner sig til de offentlige fag: Lærere,
pædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker.
Siden 2013 har professionshøjskolerne haft forpligtigelse til at udføre forskning og udvikling og har
modtaget bevillinger hertil. Professionshøjskolernes FoU-aktiviteter er dog relativt begrænset
sammenlignet med universiteterne og beløb sig i alt til ca. ½ mia. kr. i 2017. Det primære sigte med
professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter er at løfte kvaliteten af uddannelserne.
Herudover kan de studerende deltage i udviklingsaktiviteter som en integreret del af deres
uddannelsesforløb og skrive bachelorprojekter om problemstillinger, som enten er bestilt eller godkendt af
en samarbejdspartner i praksis
Der er seks generelle professionshøjskoler i Danmark samt to specialiserede – henholdsvis
Maskinmesterskolen i København og Danmarks Journalisthøjskole. Professionshøjskolerne (bortset fra de
to specialiserede) har hver sit geografiske dækningsområde. I Øresundsregionen dækker Københavns
Professionshøjskole Region Hovedstaden, mens Absalon dækker Region Sjælland.
Erhvervsakademier
Erhvervsakademierne tilbyder korte og mellemlange videregående uddannelser inden for primært det
tekniske og merkantile område. Der uddannes især til det private erhvervsliv, og uddannelserne har en
praksisnær og erhvervsrettet tilgang.
Erhvervsakademiernes forsknings- og udviklingsaktiviteter er forholdsvis begrænsede, idet der samlet er
afsat ca. 50 mio. kr. årligt til de 9 akademiers FoU. De danske erhvervsakademiers sammenslutning har
udarbejdet en portal, der giver overblik over alle akademiernes forsknings- og udviklingsprojekter5. Her
fremgår det, at akademierne over de sidste fem år samlet set har igangsat ca. 300 FoUsamarbejdsprojekter, de fleste med deltagelse af virksomheder.
Erhvervsakademiernes kontakt til erhvervslivet foregår særligt gennem de studerendes praktikophold i
virksomheder. Akademierne har herigennem samlet set kontakt til ca. 10.000 SMV’er.
Der er i alt 9 erhvervsakademier i Danmark, som dækker hver sin region. I Øresundsregionen dækker
erhvervsakademi Zealand Region Sjælland, mens KEA (Københavns Erhvervsakademi) og Cphbusiness
5

Portalen kan findes her: https://www.eaviden.dk/
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dækker Region Hovedstaden. Der er en faglig arbejdsdeling mellem de to sidstnævnte, ide KEA primært
udbyder tekniske uddannelser, mens Cphbusiness særligt fokuserer på det merkantile område.

Forskningsinstitutioner - GTS-institutter
Foruden uddannelsesinstitutionerne er de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter væsentlige
forskningsinstitutioner i Danmark med et særligt fokus på anvendt og erhvervsrettet forskning og udvikling.
Nettet af GTS-institutter giver virksomheder adgang til en omfattende teknologisk infrastruktur af
laboratorier, apparatur, testfaciliteter, rådgivning og forskning og udvikling. GTS-institutterne sælger
teknologisk viden og rådgivning på kommercielle vilkår til ca. 15.000 SMV'er årligt, hvoraf ca. halvdelen er
lokaliseret i Region Hovedstaden eller Region Sjælland.

Herudover udførte GTS-institutterne i 2017 forskning og udvikling for 900 mio.kr. (heraf en
tredjedel fra den statslige GTS-bevilling) i samarbejdsprojekter med virksomheder, universiteter og
andre videninstitutioner. GTS-institutterne udbyder ikke grunduddannelser, men udbyder en række
korte kurser på kommercielle vilkår.
Der er syv GTS-institutter, der tilsammen dækker en bred vifte af teknologiske fagområder. Seks af
institutterne har hovedkvarter i København, men de er alle landsdækkende.

Det samlede vidensystem i den danske del af Øresundsregionen
I tabellen nedenfor er antallet af studerende og forskningsbudgettet opgjort for videninstitutionerne i den
danske del af Øresundsregionen. Det fremgår, at der samlet set er ca. 130.000 studerende og et
forskningsbudget på over 10 mia. kr. i den danske del af Øresundsregionen.
Tabel 5: Antal studerende og forskningsbudget for videninstitutioner i den danske del af Øresundsregionen
(2017)
Antal studerende
83.700
42.000
15.000
12.000
8.000
1.900
3.300
1.500

Forskningsbudget (mio. kr.)
9.119
4.900
465
3.300
347
107
?
?

KADK – Kunstakademiet

1 .600

48

Professionshøjskoler
København
Absalon
Maskinmesterskolen Kbh

29.900
21.000
8.000
800

146
109
35
2

Erhvervsakademier
KEA (København)
Cphbusiness
Zealand (Sjælland)

14.600
5.000
6.000
3.600

29
12
13
4

Universiteter
KU
CBS
DTU
RUC
ITU
AAU – København 1)
SDU – Slagelse
1)
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GTS-institutter
TI (Teknologisk Institut) 2)
FORCE
DHI
Bioneer
DBI
DFM
I alt

-

874
450
190
120
39
36
31

129.800

10.216

Kilde: Iris Group: Literature review and assesment of the Danish knowledge based innovation support system, 2018 & GTS
Performanceregnskab 2018
Noter:
1) Det har ikke været muligt at finde opgørelser over de pågældende afdelingers FoU-budget
2) En del af TI's FoU udføres på instituttets afdelinger i Aarhus og Odense. Det har dog ikke været muligt at isolere den del, der
udføres i Øresundsregionen, hvorfor tallet er TI's samlede FoU-budget for alle afdelinger.

Ser man nærmere på de forskellige sektorer fremgår det, at universiteterne fylder klart mest i landskabet.
Universiteterne står for hele 90 % af forskningen og 65 % af de studerende. Det er særlig KU - Danmarks
største universitet - og DTU (mht. forskningsbudgettet), der fylder meget i økosystemet.
Selv om professionshøjskolerne og erhvervsakademiernes forskningsbudgetter er temmelig begrænsede,
spiller de dog alligevel en vigtig rolle i forhold til at levere praksisnær og anvendelsesorienteret viden til
SMV'erne. Dels via de studerende, hvor praktikophold udgør et vigtigt element, og dels via
udviklingsprojekter.
Endelig fremgår det, at GTS-institutterne også udfører en betydelig FoU-indsats. GTS-nettet og deres
indsats vil dog ikke være yderligere i fokus her, da GTS-institutterne selv har velfungerende mekanismer til
at få bredt deres viden ud til SMV'erne, nemlig via deres salg af teknologiske serviceydelser.

Videnmediatorer
Innovationsnetværk og klyngeorganisationer
I Danmark er der etableret en national infrastruktur af innovationsnetværk, der specifikt har til formål at
bygge bro mellem videninstitutionerne og virksomhederne, og som finansieres af Uddannelses- og
Forskningsministeriet. Innovationsnetværkene er landsdækkende og har særligt fokus på at stimulere
samarbejder mellem SMV’er og videninstitutioner. Netværkenes centrale opgaver omfatter bl.a.
matchmaking- og videndelingssaktiviteter, hvor videninstitutioner og SMV’er mødes, samt initiering og
facilitering af vidensamarbejdsprojekter.
I hvert innovationsnetværk deltager relevante universiteter og andre uddannelses- og videninstitutioner
samt virksomheder. Hvert innovationsnetværk har et specifikt fagligt fokusområde. De 17
innovationsnetværk dækker tilsammen vigtige danske styrkeområder så som energi, miljø, fødevarer,
sundhed og IKT mv.
Der findes herudover ca. 20 væsentlige klyngeorganisationer i Danmark, hvoraf nogle er delvist
sammenfaldende med innovationsnetværk. Der pågår pt. et konsolideringsarbejde, der skal nedbringe det
samlede antal klynger og innovationsnetværk til et mindre antal færre og stærke enheder.
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I 2018 deltog ca. 18.000 virksomhder i de knap 40 netværk og klyngers aktiviteter. Heraf deltog ca. 10.000
virksomheder (overvejende SMV’er) i matchmakingaktiviteter med videninstitutioner (ofte i kollektive
arrangementer).
Da innovationsnetværkene som nævnt er landsdækkende er det vanskeligt at henføre bestemte netværk
isoleret set til Øresundsregionen. Men netværk og klynger inden for det grønne område/bæredygtighed
(Clean, Gate 21), sundhed/biotek (Biopeople, Medicon Valley), fintech og det maritime (Danish Maritime
Center), er lokaliseret og har en stærk position i Øresundsregionen.
Tabel 6: Centrale klyngeorganisationer og innovationsnetværk i den danske del af Øresundsregionen
Antal medlemmer
ECEI label
CLEAN *
165
Guld
GATE 21**
404
Guld
Copenhagen Fintech
135
Bronze
Medicon Valley Alliance ***
250
Guld
Innovationsnetværket Biopeople
Ca. 100
Guld
Maritime Development Center
261
Guld
Kilde: Cluster Excellence Denmark, Klyngekataloget 2018
Noter:
* Klyngeorganisationen CLEAN driver innovationsnetværkene for henholdsvis Smart Energy og Miljøteknologi
** Klyngeorganisationen GATE 21 driver innovationsnetværket Smart City
*** Medicon Valley Alliance er nævnt både i den skånske og danske del af kortlægningen, da klyngen dækker hele
Øresundsregionen

Som det fremgår, har alle de nævnte klynger (på nær CPH Fintech) opnået guld label i den europæiske
klyngecertificering, hvilket er et udtryk for excellent klyngeledelse (men som dog ikke siger så meget om,
hvor meget de arbejder med vidensaamarbejde i forhold til SMV'er)
Hvis de ovennævnte klynger følger gennemsnittet for danske klynger (hvad der som minimum er grund til
at antage), bringer de hver især årligt 200-300 SMV’er sammen med 30-40 videninstitutioner gennem deres
forskellige aktiviteter og arrangementer6. Disse virksomheder fordeler sig over hele Danmark. Tallene
specifikt for Region Hovedstaden og Region Sjælland er ikke tilgængelige.

VIIRS – Én samlet indgang til fire videninstitutioner i Region Sjælland
ViiRS er et initiativ, der tilbyder virksomhederne i Region Sjælland én samlet indgang til den
forskningsbaserede viden, der findes hos fire videninstitutioner i regionen: Zealand – Sjællands
Erhvervsakademi, Professionshøjskolen Absalon, Roskilde Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.
ViiRS står for ”Viden der styrker virksomheder i Region Sjælland” og har til formål at bidrage til vækst og
beskæftigelse i virksomheder i regionen ved at etablere samarbejder mellem virksomheder og de fire
institutioner.
Med udgangspunkt i en tæt dialog om virksomhedens konkrete udfordringer og behov, identificerer og
faciliterer ViiRS-medarbejderne match mellem virksomheden og forskere eller studerende på de fire
videninstitutioner. ViirRS skræddersyr et forløb og hjælper med at etablere kontakten til forskere eller
studerende. Samarbejdet kan dreje sig om alt fra forretningsudvikling til proces- eller produktudvikling.

6

Kilde: Performanceregnskab 2018 for danske klynger og innovationsnetværk.
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ViiRS startede i 2014 og løber foreløbig frem til udgangen af 2019 og er finansieret først af Vækstforrum
Sjælland og herefter af Erhvervsstyrelsen. Der er et ønske om at fortsætte og udbygge ViiRS-samarbejdet,
men pt. er den finansielle situation fra 2020 uafklaret. Bl.a. ønsker man at intensivere og systematisere
samarbejdet med lokale/regionale erhvervsfremmeaktører om at forenkle og operationalisere
virksomheders adgang til forskning, højtuddannet arbejdskraft og vidensamarbejde.
Organisering
Aktiviteterne i VIiiRS-partnerskabet ledes af en styregruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra de fire
videninstitutioner, som også skal sikre strategisk forankring af tilgange og resultater. DTU er leadpartner og
varetager projektadministration og projektledelse.
Aktiviteterne udføres af en projektgruppe bestående af fast tilknyttede projektmedarbejdere fra de fire
partnere. Projektgruppen afholder månedlige arbejdsmøder for at dele leads og erfaringer, planlægge
aktiviteter på tværs af vidensinstitutionerne og virksomhederne samt udvikle, teste og evaluere de fælles
samarbejdsmodeller. Derudover bidrager forskere, undervisere, koordinatorer og andre administrative
ansatte fra parternes fagmiljøer og stabsfunktioner til udvikling og gennemførelse af aktiviteter.
Projektgruppen samarbejder desuden med lokale erhvervsfremmeaktører og erhvervshuset i regionen om
dialog med virksomhederne og konkrete aktiviteter.
Hidtidige erfaringer
Erfaringerne fra ViiRS har generelt været meget positive. Alene i 2017-2018 medvirkede ViiRS til at skabe
100 vidensamarbejder med deltagelse af 85 virksomheder. Erfaringerne viser dog også, at det tager tid at
opbygge en velfungerende fælles indgang. Ikke mindst tager det tid for videninstitutionerne at opbygge det
nødvendige tætte indbyrdes kendskab og tillid, der gør det muligt at samarbejde om matchmakingen og om
at henvise virksomhederne til hinanden. Her peger nogle af videnpartnerne på, at selv om der er skabt et
meget velfungerende samarbejde i ViiRS, kunne processen med at henvise virksomhederne til det mest
relevante videntilbud med fordel blive varetaget af en ekstern matchmakerfunktion, som udelukkende har
fokus på denne opgave og kan agere uafhængigt af de enkelte videninstitutioner.

Det kommunale erhvervsfremmesystem - lokal erhvervsservice
I Danmark står kommunerne for den generelle lokale erhvervsservice, herunder 1:1-vejledning, der kan
hjælpe virksomhederne videre. Kommunerne er derfor ofte den første indgang, som virksomhederne
møder i erhvervs- og innovationsfremmesystemet. Kommunerne kan vælge at placere erhvervsserviceopgaven hos erhvervsråd, erhvervscentre mv. Den kommunale erhvervsservice betjener ca. 20.000
SMV’er om året. I den danske del af Øresundsregionen er der 46 kommuner, som har organiseret
erhvervsserviceopgaven på forskellige måder. I boksen nedenfor er vist et eksempel på et kommunalt
initiativ, der hjælper virksomhederne med at finde vej til relevante kompetencetilbud.
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Arbejdskraftalliancen i Næstved Kommune
ArbejdskraftAlliancen i Næstved kommune er et kommunalt tiltag, der har til formål at gøre det
nemmere og mere overskueligt for kommunens virksomheder at finde frem til tilbud, der matcher
behov og ønsker inden for:
• Rekruttering af medarbejdere
• Opkvalificering af medarbejdere
• Udvikling gennem videnssamarbejde
• Fastholdelse af medarbejdere
Næstved Erhverv, der udfører erhvervsservice for kommunen og er operatør på
ArbejdskraftAlliancen, har udviklet en webbaseret platform, hvor virksomheder kan orientere sig i
tilbud og services fra de forskellige uddannelsesinstitutioner, jobcentre mv.
Afhængig af virksomhedens behov og ønske etableres kontakt til den eller de aktører, som er
relevante i forhold til virksomheden. Den indledende dialog vil være mellem Næstved Erhverv og
virksomheden. Afhængig af virksomhedens behov og ønske, overleveres ”sagen” til den - eller de
aktører, som bedst vurderes (af virksomheden) at kun matche deres behov. Næstved Erhverv vil
være virksomheden behjælpelig - som facilitator - igennem hele processen og understøtte deres
vidensbehov – således at virksomheden kan arbejde videre med den eller de tilbud, der bedst
matcher deres behov.
Erfaringerne og resultaterne fra de første to år har været særdeles positive, og flere af Næstveds
nabokommuner udviser interesse for at også at anvende konceptet. Det har vist sig helt afgørende
for succesen, at der er en kompetent medarbejder fra Næstved Erhverv, der proaktivt opsøger og
hjælper virksomhederne undervejs i processen. Den webbaserede platform fungerer som et godt
hjælpeværktøj, men den kan ikke erstatte den personlige dialog om virksomhedernes udfordringer
og løsningsmuligheder, som er afgørende for at SMV’erne begynder at handle.

Det tværkommunale erhvervsfremmesystem - Erhvervshusene
Hvis virksomhederne har brug for specialiseret vejledning, henvises de til Erhvervshusene, der råder over
specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling. Der er netop etableret 7
Erhvervshuse i Danmark (baseret på de tidligere Væksthuse), som dækker hvert sit geografiske område.
Erhvervshusene hjælper virksomhederne med at skabe vækst, eksport og job gennem sparring om
forretningsudvikling, bl.a. inden for internationalisering, ledelse, salg og finansiering.
I Øresundsregionen findes Erhvervshus Hovedstaden, der hjælper ca. 1.000 SMV’er om året, og
Erhvervshus Sjælland.
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Opsamling - det danske økosystem
I den danske del af Øresundsregionen er der samlet set er ca. 130.000 studerende og et forskningsbudget
på over 10 mia. kr. Der er således en meget omfattende pool af viden og kompetencer til stede i regionen,
som virksomhederne kan tappe ind i.
Men det kan konstateres, at der ikke findes en samlet, koordineret indgang til videninstitutionerne i den
danske del af Øresundsregionen. Og antallet af SMV'er i regionen er stort i forhold til de eksisterende
brobygningstiltag så som klynger og innovationsnetværk.
I alt er der 148.000 virksomheder i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Heraf er 99,9 % SMV'er med
under 250 ansatte. 47% har ingen ansatte, og yderligere 47% har mellem 1 og 9 ansatte. Der er 8.500
virksomheder med 10-49 ansatte og 1.700 mellemstore virksomheder (50-249 ansatte).
I Region Sjælland har man udviklet et særskilt tiltag - ViiRS - der fungerer som én indgang for regionens
SMV'er til fire videninstitutioner. Som det fremgår dækker dette tiltag imidlertid ikke alle videninstitutioner
i regionen og heller ikke Region Hovedstaden.
De lokale og regionale erhvervsfremmeaktører i regionen har en direkte kontakt til mange SMV'er, men der
er endnu ikke skabt systematiske samarbejdsstrukturer til vidensystemet. De nye erhvervshuse for
henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland, som er etableret i 2019 som følge af den nye
erhvervsfremmereform, kan fremover få en vigtig rolle i brobygningsarbejdet. Arbejdet på at klarlægge
deres rolle er opstartet.
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4. Best practice cases - én indgang til videninstitutionerne
I dette kapitel beskrives to tiltag, der har haft succes med at skabe en struktureret samlet indgang for
virksomheder til viden på videninstitutioner. Dels en national fælles indgang - Interface Skotland - og dels
en regional indgang - AAU Match. Selv om AAU Match kun er en indgang til én videninstitution, rummer
casen alligevel vigtig læring om den måde, man har formået at uddanne interne og eksterne matchmakere
på. Begge tiltag er identificeret som best practice cases i REG LABs rapport Videnbroer til Vækst (2017).

Interface Scotland – En samlet indgang for virksomheder til videninstitutionerne
Interface er en national matchmaking-enhed i Skotland, der fungerer som samlet indgang for SMV’er til alle
videninstitutioner i landet. Interface blev sat i verden i 2005 for at afhjælpe det problem, at der næsten
intet samarbejde var mellem de skotske universiteter og SMV’er, og at der manglede mekanismer til at
understøtte dette samarbejde.
Siden etableringen er Interface’s betydning vokset støt og fungerer i dag som den centrale
brobyggerfunktion i det skotske økosystem. Interface hjælper i dag årligt ca. 400 SMV’er med at finde
relevante viden- og forskningspartnere. Interface har 24 medarbejdere, hvoraf halvdelen er placeret i
hovedkontoret på Edinburgh University, mens den anden halvdel er lokaliseret rundt omkring i Skotlands
regioner. Interface finansieres med i alt ca. 12 mio. kr. om året fra henholdsvis det skotske forskningsråd
(2/3) og to regionale bevillingsmyndigheder (1/3).
Interface’s resultater i 2018:
•
•
•
•
•

Interface har formidlet 447 virksomheds-forespørgsler til virksomheder
394 af forespørgslerne førte til formulering af et samarbejdsprojekt
270 samarbejdsprojekter blev opstartet - det højeste nogensinde
Heraf var 159 projekter første FoU-samarbejdsprojekt for virksomheden
I 64 % af første gangs-projekterne var samarbejdspartnerne lokaliseret i forskelige geografiske
regioner

Hvordan hjælper Interface virksomhederne?
Kernen i Interface’s arbejde er at hjælpe virksomheder med at finde frem til den bestemte forsker eller
ekspert i hele vidensystemet med den mest relevante viden, og som derfor vil være allerbedst til at hjælpe
virksomheden med at løse dens problem eller udfordring.
Men samtidig er en af styrkerne ved Interface, at man hjælper virksomhederne hele vejen fra
1) identificering af problemet, der skal løses, til 2) at finde den rette ekspertise på videninstitutionerne, 3)
udforme projektet, 4) finde finansiering og 5) assistere ved indgåelse af samarbejdsaftale med
videninstitutionen.
Initiativet er efterspørgselsstyret, idet det er virksomhedernes behov, der er udgangspunktet for
matchmakingen. De enkelte trin i matchmaking-processen er illustreret i figuren nedenfor.
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Figur 4. Trin i Interface’s (IF) matchmakingproces
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Efter at virksomheden har kontaktet Interface med et konkret problem, den ønsker løst, holder Interface et
møde med virksomheden, hvor det konkrete behov kortlægges. Derefter foretager Interface en søgning for
at finde relevante forskere blandt samtlige skotske universiteter og videninstitutioner. Søgningen baserer
sig både på eksisterende kilder som hjemmesider og databaser, men også på den viden som Interface’s
medarbejdere har opbygget over årene.
Søgningen resulterer typisk i en liste på 5-10 forskere, som Interface tager kontakt til for at kortlægge
interessen for at deltage i et samarbejdsprojekt med virksomheden. Når alle forskere har taget stilling,
udformer Interface en skriftlig evaluering til virksomheden. I gennemsnit falder ca. halvdelen af de
adspurgte forskere fra – typisk pga. manglende tid/ressourcer, manglende interesse eller manglende
kompetence på det konkrete område.
På den baggrund udvælger virksomheden 1-2 forskere, som de ønsker at tage kontakt til. Interface tilbyder
at arrangere det første møde og fungere som facilitator. På mødet
• afklares om kemien mellem parterne passer,
• indkredses hvilken type projekt, der skal gennemføres, samt finansieringsmuligheder
• drøftes linierne i en projektplan, som efterfølgende typisk udarbejdes af forskeren.
Interface rådgiver virksomheden om kontrakter, IPR og finansieringsmuligheder. Efter at samarbejdsaftalen
er indgået, følger Interface projektets udvikling og holder øje med om milepælene realiseres.
Interface’s organisering og samspil med øvrige aktører i økosystemet
Interface er ikke en selvstændig juridisk organisation, men er organiseret som en enhed på Edinburgh
University med en projektbestyrelse bestående af de relevante partnere og stakeholdere – universiteter,
virksomheder, erhvervsorganisationer mv. De øvrige videninstitutioner oplever ikke denne placering som et
problem for neutraliteten, da Interface markedsfører sig under eget navn.
En helt afgørende faktor for Interface’s store succes, er det velfungerende samarbejde med de øvrige
aktører i økosystemet. Interface er afhængig af, at både videninstitutioner og erhvervsfremmeaktører
bakker op og medvirker aktivt i forskellige dele af mathcmakingprocessen.
Samarbejdet med videninstitioner
Interface er lykkedes med at få alle 23 skotske videninstitutioner til at bakke op om initiativet og bidrage
aktivt til matchmakingprocessen, herunder svare på forespørgslerne fra Interface. Samarbejdet mellem
Interface og videninstitutionerne er nedfældet i en operatøraftale, hvor de enkelte videninstitutioner
forpligter sig til at udnævne en kontaktperson, som er ansvarlig for samarbejdet med Interface.
Kontaktpersonen skal være ansat ved universitetets teknologioverførselskontor for at sikre en god
sammenhæng til de øvrige erhvervsrettede aktiviteter. Kontaktpersonens rolle er at bistå ved
matchmakingprocessen, fx ved at levere supplerende information, samt sørge for at der indgås en
samarbejdsaftale ml universitet og virksomhed og efterfølgende monitorere projektet sammen med
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Interface. Kontaktpersonen er typisk forpligtet til at anvende 10-20 pct. af sin tid på Interfacehenvendelser.
Samarbejdet med erhvervsfremmeaktører
Interface har ligeledes et tæt og velfungerende samarbejde med de lokale og regionale
erhvervsfremmeaktører i Skotland. Erhvervsfremmeaktørerne hjælper med at udbrede kendskabet til
Interface blandt virksomhederne, henviser lokale SMV’er til Interface, og bistår i nogle tilfælde også med at
udforme projektbeskrivelsen. Interface’s lokale medarbejdere er typisk lokaliseret hos de lokale
erhvervsfremmeaktører, hvilket sikrer et godt og tæt samarbejde.
Interface’s placering i det samlede økosystem for vidensamarbejde
I figuren nedenfor er illustreret, hvordan Interface samarbejder med de øvrige aktører i økosystemet for at
sikre en effektiv og sammenhængende matchmaking og samspil mellem videninstitutioner og SMV’er. De
gule cirkler markerer de etablerede kontaktpunkter som Interface benytter ved samarbejdet med de
pågældende aktører. Det skal endvidere bemærkes, at SMV’er naturligvis også har mulighed for at
henvende sig direkte til Interface, uden at gå igennem en af erhvervsfremmeaktørerne.
Figur 5. Interface’s placering og samspil med øvrige aktører i det skotske økosystem
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AAU Match
Et væsentligt element i Aalborg Universitets indsats for vidensamarbejde er ”AAU Match”. Initiativet har
eksisteret siden 2006 og har til formål at lette indgangen til universitetet for specielt små og mellemstore
virksomheder.
AAU Match består af et netværk af både interne og eksterne matchmakere samt studenterambassadørerne
AAU Matchers;
• Interne matchmakere er ansatte på AAU’s institutter, der fungerer som brobyggere til forsknings- og
undervisningsmiljøerne.
• AAU Matchers er et netværk af frivillige studerende, der hjælper med at skabe synlighed omkring
samarbejdsmuligheder mellem studerende på deres respektive institutter og erhvervslivet.
• Eksterne matchmakere er aktører og personer, der er udpeget af Aalborg Universitet, og som har
gennemgået en certificering. De eksterne matchmakere arbejder fortrinsvist i
erhvervsfremmesystemet, fx den kommunale erhvervsservice og i Væksthuset. De eksterne
matchmakere fungerer ifølge Aalborg Universitet som ”forposter for virksomheder, der er
interesserede i et samarbejde”.
Matchmakerne er udvalgt på baggrund af deres faglighed og professionelle netværk. Deres opgave består i
at samarbejde med AAU´s Netværkscenter at vejlede og guide virksomhederne videre til relevante
studerende, forskere, testfaciliteter, netværk, mv.
Der er certificeret i alt 77 eksterne matchmakere. Netværkscentret står for at uddanne matchmakerne og
udbyder forskellige arrangementer, hvor matchmakerne løbende introduceres til AAU’s forskning og nye
tiltag inden for vidensamarbejde.
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5. Konklusioner og anbefalinger
5.1 Konklusioner

Sammenfattende viser kortlægningen af økosystemet for vidensamarbejde i Øresundsregionen at:
•

De mange videninstitutioner i regionen besidder mange forskellige typer af viden, ekspertise og
kompetencer, der er relevante for erhvervslivet. Der er derfor et stort potentiale for at styrke
videnoverførslen til de små og mellemstore virksomheder. Men videninstitutionerne har begrænset
viden og kapacitet til at nå ud til SMV’erne og forstå deres behov, identificere muligheder og etablere
de første samarbejdsrelationer.

•

Der findes forskellige videnmediatorer i regionen (primært klynger og netværk), der har fokus på at
styrke vidensamarbejdet, men de arbejder på fagligt afgrænsede områder og deres ressourcer er
generelt forholdsvis begrænsede.

•

Der er i dag ingen aktør, der har det samlede overblik over og har til opgave at sikre koordineringen af
vidensamarbejdsopgaven - hverken samlet set i Øresundsregionen eller på henholdsvis dansk og svensk
side. Dog er der i Region Sjælland etableret et tiltag ("ViiRS"), der varetager koordineringsopgaven i
regionen.

•

Der er derfor behov for en mere effektiv koordinering om vidensamarbejdsopgaven - både
"horisontalt" mellem de forskellige videninstitutioner, og "vertikalt" i det samlede økosystem mellem
videninstitutioner, videnmediatorer og erhvervsfremmeaktører.

•

Det kan således konstateres, at der i dag ikke findes en tydelig vej ind i vidensystemet for SMV’er, som
er interesserede i at få adgang til viden og FoU-ressourcer. Og der henvises ikke systematisk fra
erhvervsfremmesystemet til videninstitutionerne. SMV-brobygningen er således en opgave, der ikke
bliver løftet tilstrækkeligt i dag.

•

Endelig er det vigtigt at være opmærksom på, at der på visse områder er forskelle i økosystemets
organisering og aktørkreds på henholdsvis den svenske og danske side af Øresund. Det gælder bl.a. i
forhold til erhvervsfremmesystemet, hvor man i Danmark har et andet set-up end i Sverige, hvilket
giver forskellige muligheder for at involvere lokale og regionale erhvervsfremmeaktører.

De gennemførte interviews og den afholdte workshop med videninstitutioner, videnmediatorer og
erhvervsfremmeaktører viser endvidere at:
•

Videninstitutionerne finder, at samspillet med SMV'er vigtigt, men der er forskel på, hvor langt de
forskellige institutioner er nået på området. Det er en stor udfordring, at institutionerne typisk ikke har
særskilte ressourcer til at prioritere denne opgave - især ikke til at opsøge SMV'erne og modne
samarbejdsprojekter, hvilket er særdeles ressourcekrævende.

•

Nogle uddannelsesinstitutioner har en "naturlig" SMV-kontakt gennem de studerendes obligatoriske
praktikforløb. Men denne kontakt bliver ikke udnyttet i dag til at afklare og følge op på
virksomhedernes behov for yderligere viden og samamarbejde.

•

Der er en tendens til, at videninstitutionerne - bevidst eller ubevidst - tager udgangspunkt i
institutionens egne videntilbud, når de er i kontakt med virksomhederne.
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•

Her spiller det også ind, at videninstitutionerne mangler kendskab til hinandens tilbud og aktiviteter og de store uddannelsesinstitutioner har endda vanskeligt ved at få overblik over egne
samspilsaktiviteter i de forskellige afdelinger og fakulteter i organisationen.

•

Der er stor interesse og ønske fra videninstitutionerne om i fælleskab at styrke indgangen til
vidensamarbejde for SMV'erne. En fælles indgang vil kunne løse udfordringerne med det manglende
overblik og indbyrdes kendskab. En forudsætning for at indgangen kan realiseres er dog, at den tilføres
yderligere ressourcer, da ingen i økosystemet i dag råder over de fornødne ressourcer.

Endelig viser de to beskrevne best practice tiltag fra henholdsvis Skotland og Nordjylland, at det er muligt at
etablere velfungerende og effektive indgange for virksomheder til vidensystemet.
Særligt Interface Scotland viser værdien af, at opgaven løses af neutral og professionel enhed, der skaber
overblik, koordinering og sammenhæng i økosystemet og tager udgangspunkt i SMV'ernes behov fremfor i
videninstitutionernes udbud. Denne løsning forudsætter imidlertid at de forskellige aktører samarbejder og
medvirker aktivt.
AAU Match viser værdien af at opbygge tætte relationer mellem videninstitutioner og de lokale
erhvervsfremmeaktører, der har den tætte, daglige kontakt med SMV'erne. Det forudsætter imidlertid, at
der arbejdes systematisk med at opbygge kapacitet og kendskab til hinanden hos aktørerne, sådan som
man har gjort i Nordjylland.

Sammenfattende peger analysen på, at der i Øresundsregionen er behov for:
•
•
•
•
•
•

Et styrket SMV-opsøgende arbejde, der omfatter behovsafklaring og modning af samarbejdsprojekter
At skabe et bedre overblik over videntilbud i regionen
At styrke samarbejdet og sammenhængen mellem erhvervsfremmeaktører og videninstitutioner
At etablere en struktur af eksisterende aktører, så der sikres en stringent og effektiv vej, hvor dem som
i det daglige har kontakt til virksomheder, henviser videre til videninstitutionerne
En ekstern/neutral matchmaker-funktion, der kan skabe det rette samarbejdsmatch, som skaber værdi
for begge parter, og som tager udgangspunkt i SMV'ernes behov fremfor i videninstitutionernes udbud.
Kapacitetsopbygning hos både erhvervsfremme- og videninstitutioner - bl.a. at øge kendskab og viden
om hinanden

5.2 Anbefalinger
Etablér en fælles indgang til vidensystemet
På baggrund af analysens konklusioner anbefales det, at der arbejdes henimod at etablere en samlet, fælles
indgang for SMV'erne til vidensystemet i Øresundsregionen.
Det anbefales, at funktionen får et klart formål og fokus på at få flere SMV'er til at indgå i vidensamarbejde.
Der bør være én primær funktion: Nemlig konkret og operationelt at forbinde SMV'er med
videninstitutioner.
Funktionen skal være god til at screene SMV'erne, så de bliver matchet med de rette forskere/undervisere
eller studerende. Den skal være i stand til at segmentere SMV'erne - og den skal også turde at sige "nej" til
nogle, hvis det ikke relevant med et vidensamarbejde. Og så skal den sikre, at der er "no wrong door" ind i
økosystemet for virksomhederne - og skal derfor kunne henvise til andre relevante aktører.
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Funktionen bør samarbejde tæt med erhvervsfremmeaktører, da de kan fungere som døråbner til
SMV'erne. I den forbindelse er der behov for at styrke erhvervsfremmeaktørernes kapacitet og
kompetencer i forhold til at fortolke og "oversætte" SMV'ernes udfordringer til et konkret behov for viden
og hvilke forskellige former for videntilbud, der findes i vidensystemet.
Figuren nedenfor illustrerer, hvordan den fælles indgang/matchmaking-funktion foreslås indplaceret i det
samlede viden-økosystem og skaber sammenhæng og samarbejde med de øvrige centrale viden- og
erhvervsfremmeaktører. Det skal bemærkes, at der her er tale om en ideal-model, og at det i praksis vil
være muligt at anvende modellen fleksibelt og tilpasse den de regionalspecifikke forhold.
Figur 6: Den fælles funktions placering i videnøkosystemet
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Nedenfor er oplistet fem centrale forhold, som det anbefales at tage i betragtning ved etableringen og
udformningen af funktionen:
1. En unik rolle i videnøkosystemet
Funktionen skal fungere som samlet indgang for virksomhederne. Samtidig skal funktionen også
understøtte sammenhængen i hele viden- og erhvervsfremmesystemet ved at fungere som knudepunkt for
matchmakingen i regionen. På det mere operationelle plan er der naturligvis behov for at fastlægge
en mere klar opgavefordeling mellem den nye funktion og de øvrige erhvervsfremmeaktører, der også
udfører matchmaking som en del af deres aktiviteter.
2. Tæt samarbejde med videninstitutioner, erhvervsfremmeaktører og klynger
Det er afgørende for initiativets succes, at der etableres et godt og tæt samarbejde til alle regionens
videninstitutioner. Videninstitutionerne skal opleve at funktionen yder dem kvalificeret hjælp med at få
etableret kontakt og samarbejde med SMV’erne – noget som ellers kan være meget ressourcekrævende.
Det er ligeledes afgørende, at funktionen får etableret et godt og tæt samarbejde med de lokale og
regionale erhvervsfremmeaktører og klynger, der har det tætte kendskab til virksomhederne og deres
udfordringer og behov. Mange af virksomhedshenvendelserne vil komme via de lokale/regionale
erhvervsfremmeaktører. Erhvervsfremmeaktørerne skal derfor også opleve, at funktionen kan yde ”deres”
virksomheder værdifuld support. Der bør derfor udpeges eksterne matchmakere i den lokale
erhvervsservice og klynger, og etableres en løbende kontakt, information og vidensopbygning, som
muliggør et værdifuldt samarbejde og skaber ejerskab.
3. Stærke kompetencer i funktionen
Funktionen skal besidde stærke matchmaking-kompetencer og have et indgående kendskab til den viden
og ekspertise, der findes på de forskellige videninstitutioner i regionen. Samtidig skal funktionen have
kendskab til og forståelse for virksomhedernes – særligt SMV’ernes - udfordringer og behov, ogkunne tale i
et ”sprog”, som virksomhederne forstår. Endelig forudsættes naturligvis også et indgående kendskab til og
overblik over hele regionens erhvervsfremmesystem og dets aktører.
4. En organisering der understøtter funktionens virke
I og med at funktionen skal agere som neutral matchmaker, bør den ideelt set fremstå som en selvstændig
enhed. Det behøver dog ikke nødvendigvis være i form af en selvstændig juridisk enhed, men funktionen
bør i det mindste have et eget navn, der signalerer uafhængighed af enkelte institutioner.
Endvidere kan man lade sig inspirere af de gode erfaringer fra Skotland med at udpege en ansvarlig
kontaktperson for funktionen på videninstitutioner, erhvervsfremmeaktører og klynger, som har til opgave
at understøtte matchmaking-processen og sikre et tæt samspil og dialog. Det er vigtigt, at kontaktpersonen
har ledelsesmæssig opbakning til at anvende ressourcer på kontakt- og matchmakingfunktionen. Endvidere
kan der nedsættes en styregruppe for funktionen, hvor de relevante stakeholdere – videninstitutioner og
erhvervsfremmeaktører – naturligt bør være repræsenteret og ad den vej få medejerskab til funktion.
5. En incitamentsstruktur der understøtter funktionens virke
Endelig er det vigtigt, at der i de aftaler og kontrakter, som indgås med de forskellige aktører, er indbygget
stærke incitamenter til at samarbejde med den nye funktion. Incitamenterne skal indbygges i enkelte
institutioners interne strukturer, for at sikre den nødvendige prioritering og ressourceallokering. Men
det bør også søges med tiden at få funktionen indbygget i institutionens rammeaftaler/ resultatkontrakter
med de ansvarlige myndigheder, og dermed sikre en høj grad af strategisk og ledelsesmæssig
opmærksomhed og prioritering af matchmaking-funktionen.
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Mulige opgaver for den fælles indgang/supportfunktion
I boksen nedenfor er listet en række opgaver, som det kan være relevant for supportfunktionen at løfte.
Det anbefales dog, at der i opstarten fokuseres på de centrale kerneopgaver i forhold til at udfylde
matchmaker- og koordineringsfunktionen i videnøkosystemet.
På sigt kan der efter behov udvides med flere aktiviteter, som eksempelvis at opbygge og sammensættte
fælles videntilbud, baseret på flere videninstitutioner, henvise til relevante finansieringsmuligheder og
følge op efter projekternes afslutning med henblik på at afklare hvordan virksomheden kan komme videre i
sin udvikling.
Mulige opgaver for den fælles indgang/supportfunktion
Matchmaking
• Hjælpe virksomheder, der henvender sig (direkte eller via erhvervsfremmeaktører) med at screene
og finde den rette ekspert og samarbejdspartner blandt videninstitutionerne (en metode er
Interface’s skriftlige udsendelse af virksomhedens problem).
• Være i stand til at sammensætte relevante "pakker" af forskellige videntilbud (evt. fra flere
videninstitutioner), for at dække virksomhedens behov bedst muligt
• Hjælpe forskere/undervisere med at finde relevante SMV’er til samarbejdsprojekter
• Matche studerende og SMV’er
• Afholde netværksdage/temadage, hvor SMV’er og forskere/studerende mødes
• Afholde solution camps, hvor forskere/studerende kan arbejde med virksomheders udfordringer
Information/markedsføring
• Etablere brugervenlig hjemmeside, der giver overblik over videninstitutionerne. Kan evt. udbygges
med diverse features, fx projektbørs, oversigt over testfaciliteter i regionen mv.
• Opbygge know-how om videninstitutionernes ekspertiseområder, evt. i databaseform
• Deltage i informationsmøder for virksomheder og evt. opsøgende arbejde (i samarbejde med
erhvervsfremmeaktører og klynger mv.) og udbrede og formidle kendskabet til mulighederne for
vidensamarbejde og den support man kan få fra funktionen
• Udarbejde og formidle casehistorier – herunder på de sociale medier
Facilitere og supportere samarbejdsprojekter
Nedenstående skal ses som supplement til videninstitutionernes interne supportfunktioner og
erhvervsfremmeaktørernes virksomhedsdialog og udføres i tæt samarbejde med disse.
• Supportere/facilitere ved samarbejdets etablering (hvis nødvendigt), fx ved at deltage i første
møde, hjælpe med samarbejdsaftale
• Evt. hjælpe SMV’erne med fundraising til samarbejdsprojekter (fx Innobooster)
• Evt. følge og supportere samarbejdet undervejs i projektet (hvis behov herfor)
• Følge op på afsluttede projekter og afdække om der er behov for yderligere tiltag/opfølgning og
supportere/facilitere denne opfølgning
Koordinering og samarbejde i økosystemet
• Koordinere samarbejdet ml erhvervsfremmeaktører og videninstitutioner
• Løbende opdatere samarbejdspartnerne med relevante nyheder/ændringer
• Medvirke til kompetenceudvikling af aktørerne i forhold til at indgå i matchmaker-samarbejdet
• Arrangere årlig ”videndag”, hvor alle aktørerne mødes og opdaterer hinanden
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Anbefalinger til den videre proces og næste skridt
Som nævnt er økosystemerne på den danske og svenske side temmelig forskellige. Derfor anbefales det i
første omgang at udvikle og teste fælles indgange på hver side af Øresund. I hver af de tre regioner ligger
der fortsat et arbejde i styrke relationer og det indbyrdes kendskab blandt aktørerne samt skabe overblik
over videntilbuddene.
Som tidligere nævnt er der forskel på, hvor langt man er nået på området i de tre regioner. I Region
Sjælland har man allerede gjort sig erfaringer med en fælles indgang til centrale videninstitutioner i
regionen (VIIRS), som de andre regioner kan hente inspiration og læring fra.
I Region Hovedstaden er der i foråret 2019 nedsat en arbejdsgruppe, der undersøger samarbejdsmuligheder mellem regionens uddannelsesinstitutioner og erhvervshuset om at nå SMV'erne. I
arbejdsgruppen deltager alle regionens universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakadamier samt
Erhvervshus Hovedstaden og REG LAB.
I Region Skåne har Lunds Universitet og RISE (sammen med regionens klyngeintiativer) fået mandat af
Region Skåne til at indlede dialog om måder at hjælpe SMVer ind i vidensystemet og finde og drage nytte af
viden og forskningsinfrastruktur.
Parallelt med udviklingsarbejdet i hver af de tre regioner, anbefales det at fortsætte og udbygge dialogen
og samarbejdet henover Øresund, så man dels lærer af hinandens erfaringer undervejs, og dels på et
senere tidspunkt - når man har flere erfaringer med, hvilke modeller, der virker bedst - kan udvide med et
egentligt, struktureret matchmaker-samarbejde henover Sundet.
De tre projektpartnere - REG LAB, LU og RISE - vil arbejde videre med at udvikle forslag til konkrete
samarbejdsmodeller, som kan afprøves i de tre regioner, samt undervejs facilitere videndeling og
erfaringsudveksling mellem de regionale tiltag, der igangsættes.
I den forbindelse arbejdes der på at søge relevante programmer (fx Interreg ÖKS) om at udvikle og teste
konkrete samarbejdsmodeller for en fælles SMV-indgang i Øresundsregionen, idet der som dokumenteret i
denne analyse, ikke findes ressourcer i økosystemet til at løfte denne opgave.
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Bilag 1. Oversigt over gennemførte interviews og dialogmøder
Videninstitutioner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KU
DTU
CBS
Professionshøjskolen Absalon
Erhvervsakademi Zealand
Lunds Universitet
Malmö Universitet
Högskolan i Kristianstad (HKR)
RISE

Erhvervsfremmeaktører og videnmediatorer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erhvervshus Hovedstaden
VIIRS i Region Sjælland/DTU Link
ALMI
IUC Syd
Krinova
Mobile Heights
Lunds Kommun
Helsingborg Stad
Malmö Stad
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Bilag 2. Program og opsamling på workshop om styrkede SMVvidenbroer i Øresundsregionen

Opsamling på workshop d. 26. august 2019
Hvordan styrker vi SMV-videnbroerne i Øresundsregionen?
Tid: Den 26. august 2019 kl. 10-14 Sted: REG LAB, Pakhus 49, Sundkaj, 2100 Nordhavn, DK.
Arrangør: REG LAB, Lunds Universitet og RISE
Workshoppen afholdtes som led i Interreg-forprojektet "Stærke Videnbroer over Øresund", som REG LAB, Lunds
Universitet og RISE gennemfører i perioden 01.05 - 30.11. 2019.

Baggrund og formål
Den 26. august 2019 afholdte partnerne i interreg-forprojektet Stærke Videnbroer over Øresund en
workhop i København. I workshoppen deltog repræsentanter for centrale uddannelses- og
forskningsinstitutioner og erhververvsfremmeaktører fra både den svenske og danske del af
Øresundsregionen samt relevante regionale myndigheder (se bilag for deltagerlisten).
Forud for workshoppen har partnerne gennemført interviews med en række centrale uddannelses- og
forskningsinstitutioner og erhververvsfremmeaktører fra den svenske og danske del af Øresundsregionen.
Her fremgik det, at der er stor interesse hos aktørerne for at øge og systematisere samarbejdet om at
styrke SMV-videnbroerne og -matchmakingen.
Formålet med denne workshop var derfor at samle en række af de relevante viden- og
erhvervsfremmeaktører for i fællesskab at drøfte og konkretisere, hvordan samarbejdet om SMVmatchmakingen kan udformes i praksis. Og i forlængelse heraf drøfte, hvordan vi kan tage de første
konkrete skridt til at realisere samarbejdet.
Programmet for workshoppen var som følger:
1. Velkomst og introduktion til dagens formål og fokus
2. Introduktion til forprojektet og status på, hvad der aktuelt pågår af initiativer i Øresundsregionen inden
for samarbejde om videnbroer
3. Workshop session A: Drøftelse af:
• Hvordan bør den fællles SMV-matchmaking supportfunktion ideelt set se ud?
• Hvilke forudsætninger skal være til stede for at den kan realiseres?
4. Lunch
5. Workshop session B: Drøftelse af:
• Hvordan bør SMV-matchmaking supportfunktionen organiseres?
• Hvordan kan vi teste en model for supportfunktionen i et pilotprojekt? Og hvilke konkrete skridt
kan tages?
6. Opsamling og videre forløb
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Opsamling:
Ad 2. Introduktion til forprojektet og status på, hvad der aktuelt pågår af initiativer i Øresundsregionen
inden for samarbejde om videnbroer
REG LAB introducerede baggrunden for forprojektet, herunder hvorfor der er behov for at styrke
strukturerne for SMV-videnbroerne og - matchmakingen. Endvidere blev den skotske fælles indgang til
videninstitutionerne - Interface - præsenteret som en mulig inspirationskilde for en fælles indsats i
Øresundsregionen.
Herefter blev der kort redegjort for status på igangværende drøftelser og arbejde i de tre regioner
vedrørende styrkede koblinger mellem SMV'erne og vidensystemet.
I Skåne har Region Skåne i slutningen af 2018 bedt RISE och Lunds Universitet om (sammen med regtionens
klyngeintiativer) at indlede dialog om måder at hjælpe SMVer ind i vidensystemet og finde og drage nytte
af viden og forskningsinfrastruktur.
I Region Hovedstaden er der i foråret 2019 nedsat en arbejdsgruppe, der undersøger muligheder for at
samarbejde mellem regionens uddannelsesinstitutioner og erhvervshuset om at nå SMV'erne. I
arbejdsgruppen deltager regionens universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakemier samt
Erhvervshus Hovedstaden og REG LAB.
I Region Sjælland har fire centrale videninstitutioner i regionen siden 2014 samarbejdet om VIIRS-projektet,
der tilbyder SMV'erne en samlet indgang til de fire institutioner. De fire videninstitutioner er DTU, RUC,
University College Absalon og Erhvervsakademi Zealand. I VIIRS-projektet - som har modtaget
regionaludviklngsmidler - hjælper sekretariatet SMV'erne med at finde og etablere relevante samarbejder
med forskere eller studerende fra de fire videninstitutioner. VIIRS søger pt. om midler til at forlænge og
udbygge den fælles indgang i de kommende år.
Der er således forskel på, hvor langt man er nået på området i de tre administrative regioner i
Øresundsregionen. Det fremgår, at man I Region Sjælland - med en fælles indgang for fire
videninstitutioner - er nået længst. Erfaringerne herfra kan derfor også give inspiration til indsatsen i de
øvrige dele af Øresundsregionen.
Ad 3. Workshop session A: Ønsker til funktionen og forudsætninger
I den første session brainstormede deltagerne om, hvilke ønsker de har til matchmaking-funktionens rolle
og funktioner. Her blev nævnt mange ting, bl.a.:
• Funktionen skal have et klart formål og fokus: Nemlig at få flere SMV'er til at samarbejde
• Skal have én primær funktion: Nemlig operationelt at forbinde SMV'er med videninstitutioner - et godt
sted at starte er fokus på studenterprojekter.
• Den skal have et proaktiv approach - evne til at nå ud og fortolke/oversætte SMV'ernes udfordringer til
et konkret behov for viden
• Den skal være god til at screene SMV'erne, så de bliver matchet med de rette forskere/undervisere
• Skal kunne segmentere SMV'erne - og skal også turde at sige "nej" til nogle, hvis det ikke relevant
• Den skal sikre, at der "no wrong door in" - og henvise til andre aktører
• Den bør bruge erhvervsfremmeaktører som døråbner til SMV'erne
• Den skal kunne opbygge fælles tilbud, baseret på flere videninstitutioner
• Den bør kende til og kunne henvise til finansieringstilbud - det er lokkemad for SMV'erne
• Godt hvis funktionen kan følge op efter projekternes afslutning med henblik på at afklare hvordan
virksomheden kan komme videre i sin udvikling.
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Herefter drøftede grupperne, hvilke forudsætninger, der skal være tilstede for at funktionen kan virke
effektivt og få den ønskede effekt. Her blev bl.a. fremhævet.

Ad 5. Workshop session B: Drøftelse af organisering og næste skridt
I anden workshop-del drøftede deltagerne i grupper, hvordan SMV-matchmaking supportfunktionen
konkret kan organiseres. Her kom der bl.a. følgende input:
• Kommunerne møder SMV'erne, og bør derfor informere om videninstitutionerne (i SE)
• Funktionen bør være proaktiv, skabe kontakt, og identificere behov
• Funktionen bør være en uafhængig og en neutral platform
• Erhvervshusene kan være koordinerende knudepunkt for matchmakingen/kontakten (i DK) og evt.
ALMI i Sverige.
• Der bør udpeges en ansvarlig kontaktperson på hver institution
• Funktionen bør udvikle et (digitalt) overblik over økosystemet (a la Borgerservice i DK))
Grupperne drøftede endvidere, hvordan vi kommer videre med realiseringen af funktionen og hvad de
næste skridt bør være. Her blev bl.a. fremhævet:
• Identificere relevante kontaktpunkter hos kommuner, erhvervshuse, klynger, science parks mv., som
kan markedsføre funktionen
• Teste forskellige konkrete alternativer (mindre piloter)
• Afdække hvordan der kan skabes et digitalt overblik over udbuddet
• Afdække behovet for kapacitetsopbygning og kompetenceudvikling, både hos erhvervsaktører og
videninstitutioner
• Afdække ressourcebehovet - herunder for tilførsel af ekstra midler
• Fortsætte drøftelserne og dialogen aktørerne imellem.
Ad 6. Opsamling og videre forløb
Workshoppen bekræftede, at der blandt aktørerne er stor interesse og opbakning til at styrke samarbejdet
om SMV-matchmakingen. Og aktørerne kan også se et potentiale i, at samarbejdet favner hele
Øresundsregionen.
Men en væsentlig konklusion var også, at økosystemerne på den danske og svenske side er meget
forskellige. Og på den danske side er der tilmed også forskelle på økosystemerne i Hovedstadsregionen og i
Region Sjælland.
Det blev derfor konkluderet, at vejen frem er i første omgang at søge at udvikle og teste fælles indgange i
hver af de tre delregioner. Og parallelt hermed fortsætte og udbygge dialogen og samarbejdet på tværs af
de tre delregioner, så man dels lærer af hinandens erfaringer, og dels på et senere tidspunkt - når man har
flere erfaringer med, hvilke modeller, der virker bedst - kan udvide med et egentligt, struktureret
matchmaker-samarbejde henover Sundet.
Som tidligere nævnt, har man allerede etableret en fælles indgang i Region Sjælland - VIIRS - som forventes
videreudbygget i de kommende år. De to andre regioner kan derfor hente inspiration og læring fra de
sjællandske erfaringer, og VIIRs deler gerne deres erfaringer. Konkret holder VIIRS en Videndag den 24.
oktober i Sorø, hvor alle de sjællandske aktører i økosystemet samles. Her er der mulighed for at
koordinerende aktører fra Hovedstaden og Skåne kan deltage og blive inspireret af de sjællandske
erfaringer.
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De tre projektpartnere - REG LAB, LU og RISE - vil henover efteråret 2019 arbejde videre med at udvikle
forslag til konkrete samarbejdsmodeller, som kan afprøves i de tre regioner, samt sørge for, at der sker en
videndeling og erfaringsudveksling mellem de regionale tiltag, der igangsættes.
Projektpartnerne vil endvidere søge at identificere mulige finansieringskilder til at finansiere test af de
konkrete samarbejdsmodeller, da der pt. ikke er den fornødne finansiering til stede til nye tiltag.
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Deltagere i workshoppen
Videninstitutioner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KU - Annette Fløcke Lorenzen
DTU - Dorthe Poulsen MacKay
CBS - afbud
RUC - Jens Hald
Lunds Universitet - Lisa Thelin
Lunds Universitet - Emily Wise
Malmö Universitet - Charlotta Nordenberg
Malmö Universitet - Therése Nordström
RISE - Anders Persson
RISE - Bengt Malmberg
RISE - Anna Alexandersson
GTS - Lars Fremerey
Professionshøjskolen Absalon - afbud
Erhvervsakademi Zealand - Jonas Ørts Holm
Erhvervsakademi Zealand - Anders Ullerup Torpegaard

Erhvervsfremmeaktører:
•
•
•
•
•
•
•

Erhvervshus Hovedstaden - Jacob Clausager Johansen
Erhvervshus Sjælland - afbud
ALMI - Johan Olsén
Lunds Kommun - Anders Bengtsson
Helsingborg stad - afbud
Malmö stad - afbud
IUC Syd - afbud

Offentlige myndigheder:
•
•
•
•

Greater Copenhagen - afbud
Region Skåne - Christian Österlind
Region Skåne - Krisztina Anderberg Halasz
Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmark - afbud
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