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Abstract:
Formålet med denne artikel er at undersøge, hvad der skal til før samarbejdsorienterede
udviklingsprojekter får et kommercielt gennemslag. Dette gøres ved at trække på de erfaringer, der er
opsamlet i erhvervsudviklingsprogrammet ”Kidds n’ Tweens” i Region Syddanmark. Først undersøges
hvilke motiver deltagere har for at deltage i henholdsvis vidensnetværk og kommercielle netværk.
Dernæst fokuseres der på, hvilke kvalifikationer, man må forvente, der vil fremme et kommercielt
gennembrud for en innovation. Disse generelle forventninger til forudsætninger for at gennemføre
kommercielle forløb sammenlignes med erfaringer opsamlet i KnT. Konklusionen er, at faglig begejstring
og faglig tyngde ikke er tilstrækkelige betingelser for at nå et kommercielt gennembrud endsige at
komme tæt på. Selvom KnT har levet under nogle klare begrænsninger for hvad man kunne give tilskud
til, herunder at der ikke kunne gives tilskud til egentlig produktudvikling, er det konklusionen, at nogle af
de udfordringer, som deltagerne i udviklingsprojekterne har stået over til sidst i processen, hvor
beslutning om kommercialisering skulle foretages, kunne have været reduceret. Hertil skulle
kompetencer indenfor kommercialisering have været introduceret stærkere og tidligere end tilfældet
har været.
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1. Indledning.
Innovation er i disse år på alles læber. Virksomheder, medarbejdere og institutioner skal alle præstere
innovationer. Innovationsbegrebet bliver alene af den grund brugt i mange forskellige sammenhænge. I
denne artikel vil der blive taget udgangspunkt i, at innovation handler om den form for fornyelse, der får
et gennembrud på et marked. Det er i den forstand at begrebet får en relevans for økonomisk udvikling
og ikke mindst erhvervsudvikling.
Mange ønsker at fremme innovation. En væsentlig del af den samlede erhvervsudviklingsindsats i
Danmark er lagt i hænderne på landets 5 regioner og de regionale vækstfora. Region Syddanmark har
valgt at udbyde et erhvervsudviklingsprogram med det formål at forbedre vilkårene for Børns leg og
Læring også kaldet Kids n’ Tweens (KnT). Hensigten med KnT har været at etablere en platform for
udveksling og udvikling af viden, så børn, virksomheder, offentlige institutioner og vidensinstitutioner i
samarbejde tilbydes muligheder for at udvikle nye produktkoncepter/løsninger indenfor feltet.1 Den
overordnede målsætning har været at skabe rammer for udviklingsprojekter, der på et tidspunkt kunne
få et kommercielt gennembrud. Projektets resultatmål har mere præcist været at skabe forudsætninger
her for i form af at give adgang til nye markeder, ny viden og nye netværk som forudsætning for at
opbygge en ny produktlinje bl.a. via nye metoder til at inddrage brugere.
KnT har på grund af begrænsninger i delfinansiering fra EU, ikke haft mulighed for at yde tilskud til
egentlig produktudvikling. På grund af denne begrænsning og set i lyset af de aktiviteter der er foregået i
programmet (seminarer, workshops, temaartikler, projekter tilknyttet programmets tre laboratorier) vil
programmet i det følgende blive kaldt et vidensnetværk. Hvis der omvendt var valgt terminologien
”innovationsnetværk” ville det være misvisende, da programmet som ovenfor nævnt ikke må yde tilskud
til projekter, der foretager egentlig produktudvikling. Som også nævnt er synsvinklen her, at innovation
kun er interessant, når der opstår et salg af en løsning/produkt på markedsvilkår. KnT har økonomisk
effekt som sin overordnede og langsigtede målsætning og programmet har desuden genereret
erfaringer med de udfordringer, som virksomheder og andre aktører står overfor, når det nye skal
kommercialiseres.
Hvad vil det så sige, at en nyhed opnår et kommercielt gennembrud? Der er ikke faste standarder for
hvad et kommercielt gennembrud er, men et krav må være, at produktet har opnået så stor en interesse
fra aktører på markedet, at det er blevet solgt til en eller flere kunder på markedsvilkår. Med
”markedsvilkår” menes, at køber har haft et frit valg til at foretage købet overfor eventuelle alternativer
eller overfor den mulighed at undlade at foretage købet. Hvis køber og udviklervirksomhed er forbundet
inden købet foretages, vil der ikke ifølge denne opfattelse være tale om et reelt kommercielt
gennembrud på markedsvilkår.
Fokus i denne artikel er at holde innovationslitteraturens modeller for processen fra ide til kommercielt
gennembrud op mod de erfaringer, der er indhøstet i denne sammenhæng i KnT. KnT har arbejdet
systematisk med de tidlige faser af innovationsprocessen i projekter indenfor rammerne af
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programmets tre laboratorier og har i forbindelse med projektets slutevaluering indsamlet oplysninger
om potentialet for investering og kommercialisering i en række af projekterne.
Det er bemærkelsesværdigt, at der er forsket så forholdsvis lidt i hvilke betingelser, der skal til, for at en
innovation går hele vejen eller som Aarikka-Stenroos og Sandberg (2012) bemærker: ”forskning i
Forsknings- og Udviklingsnetværk er rigelig men netværksrelationer i kommercialisering af innovationer
tiltrækker overraskende lidt interesse” (p. 198). Tilsvarende har en tidlig dansk undersøgelse af udvikling
af virksomhedsnetværk (Gustafsson et. al., 1991) også en betydelig distance til det forhold, at
virksomheder indgår i samarbejder for at blive bedre til at tjene penge – måske mere på lidt længere
sigt, men alligevel. Og det aspekt har hverken litteraturen om innovationsnetværk eller
virksomhedsnetværk for alvor taget livtag med.
En af grundene til, at denne problemstilling er så forholdsvis begrænset udforsket, er måske at måling af
økonomiske effekter af vidensnetværk er så kompliceret. Først skal det afklares, hvad der forstås ved
økonomiske effekter. Hvor mange produkter skal der sælges, før man kan tale om et gennembrud på
markedet? Hvor stor en økonomisk værdi skal være skabt på baggrund af innovationen, før der kan tales
om et gennembrud. I produktudviklingssammenhænge anvendes ofte terminologien ”at nå break even”,
hvilket er det tidspunkt, hvor de omkostninger, der er medgået til udvikling af det nye produkt, netop er
tjent hjem. Skal et nyt produkt have nået ”break even” før der er tale om et kommercielt gennembrud?
Dernæst kommer spørgsmålet om økonomisk effekt for hvem (Child m.fl., 2005) Vil vi måle den
økonomiske effekt af at deltage i et vidensnetværk for den enkelte virksomhed? Vil vi måle på samtlige
deltagere i netværket? Vil vi måle på en evt. fælles enhed – et netværk, en strategisk allience, et joint
venture i forhold til effekterne hos den enkelte deltagervirksomhed? Eller vil vi også se på de effekter,
der forplanter sig til et netværks omgivende samfund?
Aarikka-Stenroos og Sandberg vælger at fremlægge data fra to cases: udvikling og kommercialisering af
stænger til stavgang og udvikling og forsøg på kommercialisering af instrument til måling af knoglemasse
i forbindelse med træning. På baggrund af en gennemgang af de to cases og med støtte i den refererede
litteratur, der hovedsagligt består af marketingorienteret netværkslitteratur, præsenteres en model for,
hvordan et innovationsnetværk skal have tilført nye kompetencer, hvis det skal have mulighed for at nå
et kommercielt gennembrud. Denne pointe vender vi tilbage til nedenfor.

2. Processen fra vidensudveksling til kommercielt gennembrud.
Der er flere måder at forestille sig processen fra ide til faktura på. En ofte anvendt måde er at fremstille
processen som bestående af en række trin eller faser, der skal gennemføres i en bestemt rækkefølge for
at nå til slutmålet. En tidlig fasemodel er præsenteret af Cooper (Cooper, 1990) og er gennemgået i
(Gelsing, 2013).
I KnT’s tilfælde har projektledelsen fået fremstillet en tegning af innovationsprocessen, sådan som den
er foregået i laboratorierne. Denne tegning er gengivet i figur 1 herunder.

Figur 1: Innovationsprocessen i KnT.

Kilde: Figur stillet til rådighed af Katrine Holm Kanstrup, Projektleder, KnT.

Tegningen illustrerer det overordnede udgangspunkt og mål med processen og eksempler på de trin,
som indgår i den. De sidste krøller illustrerer, at der kun er tale om mock-ups og at der derfor stadig
forestår adskillige iterative processer i forhold til at stå med et kommercielt gennembrud. Der forestår
bl.a. test og udvikling i forhold til holdbarhed og design og endvidere kapitalisering, opbygning og
tilpasning af produktionsapparat, markedsføring mv.
Figuren er i sin helhed gennemgået i (Gelsing, 2013a) og skal derfor ikke her analyseres i dybden. Her er
det tilstrækkeligt at konstatere, at der er flest detaljer i figurens venstre side og at det overlades til
virksomhederne og at det ligger udenfor KnT-programmets område, hvad der skal ske, når en ide er
modnet så meget, at man skal til at overveje et kommercielt projekt.
2.1. Vidensnetværk og kommercielle netværk.
For at kunne analysere, hvori forskellen mellem et vidensnetværk og et kommercielt netværk består,
kan vi se nærmere på de motiver, virksomheder typisk har for at indgå i de to typer netværk. Vi kan
beskrive de to netværk efter deltagernes placering i egen organisation, deres engagement og
tålmodighed.
Et vidensnetværk er typisk mindre forpligtende for deltagerne. Det kan være åbent for alle eller mange
og det kan være relativt billigt målt i ressourcer at deltage for den enkelte. Driften af vidensnetværk sker
i dansk sammenhæng ofte med offentligt tilskud og en væsentlig del af aktiviteterne er spredning af

viden mellem personer med høj grad af faglighed og faglig interesse for indholdet. Deltagerne er
sjældent topbeslutningstagere og har som følge heraf ikke mulighed for at træffe beslutninger, der har
store økonomiske konsekvenser for deres modervirksomhed. Der er ofte tale om personer med et højt
engagement i dele af indholdet, men der er også en risiko for, at dette engagement tørrer ud, hvis
indholdet i netværket tager en uforudset drejning. Engagementet kan til tider også være begrænset til,
at nogle deltagere er med for at holde øje med andre deltagere, men i øvrigt ikke ønsker at bidrage med
noget positivt. Et sådant motiv for deltagelse vil man kunne kalde opportunistisk. I hovedsagen vil det
være sådan, at så længe det faglige indhold er tilstrækkelig interessant for deltagerne, er tålmodigheden
stor.
Det kommercielle netværk derimod, hvor parterne har valgt at være sammen med det klare formål, at
bringe noget nyt til markedet, har andre kendetegn. Her er meget mere kontrol med, hvem der er med
og hvem der er udenfor. Her skal der ressourcer i spil, og derfor er det også repræsentanter fra de
respektive organisationers topledelser, der deltager. Her er engagementet højt, men kan ikke holdes
over en længere periode, med mindre der produceres resultater. Topledere kan ikke tillade sig den
luksus at beskæftige sig med noget, der blot er udefineret interessant. Det skal kunne forsvares i forhold
til virksomhedens drift og indtjening. Tålmodighed er i det kommercielle netværk en knap ressource.
En beskrivelse af deltagernes motiver i de to netværkstyper har sin parallel i at undersøge, hvilke
kompetencer, der er brug for i de to netværk. I den forbindelse har Aarikke-Stenroos og Sandberg
præsenteret en beskrivelse af kompetencer i forsknings- og udviklingsnetværk (FoU-netværk), der skal
indeholde teknologiske ressourcer, videnressourcer og innovative virksomheder. FoU-netværket har
f.eks. fokus på at skabe et nyt produkt.
I det følgende vil betegnelserne ”FoU-netværk” og ”vidensnetværk” blive anvendt om den type netværk,
der ikke har som sin udtrykkelige målsætning at skabe økonomisk værdi for deltagerne på kort sigt.
Heroverfor sættes det kommercielle netværk, der har som formål at skabe et marked for det nye
produkt. Hertil er der brug for kompetencer såsom at kunne…








skabe opmærksomhed om innovationen
skabe (yderligere) tillid og troværdighed til producent og produkt
kommunikere anvendelighed og fordele for såvel mulige investorer som for kunder
organisere afprøvning og distribution af innovationen
producere understøttende sideprodukter
oparbejde forhandlingskraft overfor kunder, distributører og myndigheder
lede til internationalisering (udvidelse af markedet).
(Aarikke-Stenroos og Sandberg, 2012)

Hverken tekniske eksperter, forskere eller innovative virksomheder besidder disse kompetencer i
forhold til en ny løsning. Ikke engang den eller de innovative virksomheder kan nødvendigvis bringe

erfaringer i spil, da de kan være indhøstet på et andet område. Det ligger i, at innovationen også har en
væsentlig nyhedsværdi i forhold til de deltagende virksomheder.
Hvordan kan man så undersøge en nyheds kommercielle potentiale? Ja, i kort form og i høj grad
inspireret af Michael E. Porters omfangsrige arbejde om virksomheders konkurrencestrategi (Porter,
1980 og 1985), handler det om at undersøge produktet/løsningen i sine tidlige former i forhold til
markedet og konkurrenterne. Her ønskes svar på følgende spørgsmål:
Produktet:





Hvad er kundens værdi/pris ved at købe ”vores” produkt i forhold til konkurrenternes?
Hvilke produktionsomkostninger kan vi forvente?
Hvilke underleverancer er mulige?
Hvilken prisstrategi skal vælges?

Kunden:





Hvilken kundetype sigtes mod?
Hvilken købsbeslutning kan forventes?
Hvordan kan mulige kunder opdeles i segmenter?
Med hvilken distributionsmodel forventes det at kunne nå kunden?

Markedet (hvis det findes):



Hvilken struktur har markedet?
Hvor stor er markedets samlede værdi

Konkurrenter:



Hvilken adfærd kan forventes af de nærmeste konkurrenter?
Hvilke ressourcer råder konkurrenter over?

Etablering/finansiering:




Hvilke investeringer i produktmodning forventes?
Hvilke investeringer i opbygning/tilpasning af produktionsapparat forventes?
Hvordan fordeles investeringen mellem deltagerne?

Man kan indvende mod denne liste af spørgsmål, at det ikke nødvendigvis er noget, private
virksomheder vil afgøre i samarbejde med andre aktører, enten fordi virksomhederne er bange for at
videregive følsomme oplysninger om egen virksomhed, eller fordi de ikke har tiltro til, at aktører fra
offentlige institutioner har kompetencerne til at bidrage til besvarelsen. Ikke desto mindre er det
centrale spørgsmål at søge svar på, hvis det skal afgøres om et projekt har et kommercielt potentiale. Vi
vender tilbage til denne udfordring, men først skal vi dog se nærmere på størrelserne ”marked” og
”konkurrenter” i en innovations sammenhæng.

Når der er tale om nyheder, er det ikke sikkert at begrebet ”marked” giver mening. Hvis man f.eks. skulle
afgøre om der var behov for et elektronisk rejsekort, som det, der er indført i visse dele af Danmark
siden 2012, var der ikke et etableret marked for lige netop det produkt. Der var beslægtede produkter
(periodekort, klippekort mv.), men fordelen ved det elektroniske rejsekort er, at man ikke skal købe og
betale for mange rejser på forhånd og at der ikke skal foretages en tidskrævende søgning på nettet
efterfulgt af en købsbeslutning med indtastning af kreditkortoplysninger, hver gang der skal foretages en
rejse. I stedet fungerer rejsekortet – når det virker efter hensigten - som et dankort bare til rejser, hvor
beløbet for rejsen trækkes fra kortet og dets bagvedliggende konto, så snart rejsen er foretaget, men
netop ikke før, som med klippekortet/periodekortet. Samtidig kan man fylde penge på kortet ved at
overføre penge til det fra egne konti og på den måde kun have den mængde penge ståede klar til rejser,
som man ønsker. Den ydelser fandtes ikke før rejsekortet blev indført og derfor kan der ikke tales om, at
man kan undersøge markedet for produktet. Omvendt, hvis rejsekortudbyder har sikret sig imod, at der
fortsat vil være konkurrerende produkter i markedet samtidig, og hvis kortet kommer til at fungere efter
hensigten, og hvis brugeren ikke glemmer at stemple ud med rejsekortet, når rejsen er slut, og dermed
undgår at få for mange forøgede rejsepriser, så vil der være en god sandsynlighed for, at mange vil
bruge det.
Ligesom det ikke i alle tilfælde vil give mening at tale om et marked, når vi ser på de kommercielle
muligheder for en nyhed, så giver det heller ikke nødvendigvis mening at tale om konkurrenter. Her skal
vi dog skelne mellem aktuelle og potentielle konkurrenter. Hvis vi kun betragter de aktuelle
konkurrenter, bliver tankegangen for statisk. Det er også værd at overveje, hvad de potentielle
konkurrenter vil gøre, hvis ”vi” går i markedet med ”vores produkt”.
Med ovenstående undersøgelse af hvilke spørgsmål, der bør afklares i den proces, hvor en gruppe af
aktører i det, der er benævnt et kommercielt netværk, vil undersøge en nyheds potentiale, er det
forsøgt illustreret, at der skal bestemte kompetencer til at drive denne proces, der ikke nødvendigvis
besiddes af deltagere i et vidensnetværk. Hvordan disse kompetencer bliver bragt i spil i forhold til
vidensnetværket kompetencer og hvor tidligt i den samlede proces er en overvejelse værd. Cooper, der
ofte betragtes som innovationsprocesmodellernes grand old man, har selv det hovedsynspunkt, at
kommercialiseringskompetencerne skal være til stede helt fra starten, og skal have lov til at blande sig i
alle faser, dog med forskellig vægt i de forskellige faser.

3. Erfaringer med kommercialisering i tilknytning til KnT. 3 eksempler.
Programmet KnT har ifølge slutevalueringsrapporten haft en række positive effekter på deltagernes
evne til at bedrive udvikling. Der er rapporteret om at få nye samarbejdspartnere, at deltagerne har
forbedret deres evne til at innovere gennem programmets aktiviteter, at arbejdet med at fremstille
tidlige modeller af de nye løsninger – de såkaldte ”muck-ups”- har forbedret deltagernes muligheder for
at gennemføre lignende projekter i fremtiden mv. Alle disse i øvrigt meget positive effekter af
programmet vil vi lade ligge og i stedet vende os til kun at se nærmere på de forventninger, som
deltagerne har til den efterfølgende kommercialisering.
Ud af det totale antal registrerede deltagere har 33 oplyst, at de har deltaget i konceptudviklingsforløb i
regi af programmets tre laboratorier. Af disse 33 deltagere oplyser 24, at de har medvirket til at
frembringe koncepter/produkter med et kommercielt potentiale. Af de 24 vurderer 9 deltagere, at der
vil blive investeret i kommercialisering, men dog uden at oplyse, hvem der evt. vil foretage denne
investering. Det er uvist, hvor mange forskellige projekter de 9 deltagere repræsenterer. De 9 deltagere
er blevet bedt om at skønne over, hvor store beløb, der i givet fald skulle investeres før en
markedsintroduktion er mulig. Der er oplyst beløb mellem 50.000 kr. og 1 mio.kr med et gennemsnit på
456.000 kr. pr. skøn. Der er ikke foretaget skøn over den forventede værdi af investeringen. På
nuværende tidspunkt er det ikke muligt at bedømme, om disse skøn faktisk har ført til investeringer.
Deltagerne er desuden blevet bedt om at bedømme, om der er opstået udfordringer eller oplevet
barrierer for at kommercialisere det udviklede koncept/produkt. Det bekræfter 42 % af deltagerne og
giver følgende eksempler på sådanne udfordringer:







Færdigudvikling forventes for dyr
Ressourceknaphed hos kunder og mangel på investorkapital
Manglende analyse af behov for produktet fra start
Manglende analyse af markedet for skoleinventar
Usikkerhed om produktets konkurrenceevne overfor lignende produkter i markedet
Usikkerhed om skalering af produktion og markedsføring2

Her er tale om barrierer, der har at gøre med investeringens størrelse formodentlig i forhold til det
forventede udbytte og om undersøgelser af behov og marked for det færdigudviklede produkt, der ikke
er blevet foretaget i tide eller på det tidspunkt, hvor slutevalueringen har bedt deltagerne om
tilbagemeldinger.
Hvad er så ”i tide”, kunne man med god grund spørge. Det er ikke muligt at være meget præcis på dette
punkt. Det korte svar er ”tidligere” i forhold til det tidspunkt, virksomhederne er spurgt. En hurtig
undersøgelse af tre projekter og deres kommercielle potentiale (tabel 1) viser, at nogle problemstillinger
så som undersøgelse af mulige distributionskanaler med fordel kunne være undersøgt tidligere.
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Slutevalueringen har endvidere spurgt deltagerne, om de ville være interesseret i at betale for en række
ydelser, der generelt har med videreførsel af KnT at gøre i fremtiden. Her fremtræder det klare billede,
at så længe det handler om aktiviteter, der har at gøre med videnspredning (seminarer, konferencer og
lignende arrangementer) og kursus i inddragelse af børn i udviklingsprocessen, så er der en pæn
interesse, idet halvdelen og en tredjedel af de adspurgte svarer bekræftende. Det vurderes at være
acceptabel respons i forhold til hvad man kunne forvente. Hvad der derimod er mere nedslående, er at
så få vil være interesserede i at betale for ydelser, der har at gøre med matchmaking i forhold til nye
projekter indenfor området (produktudvikling til børn), nyhedsbreve og hjemmeside. Kun mellem 10 %
og 24 % vil være interesseret i sidstnævnte og det vurderes at være magert. Det kan være et udtryk for,
at virksomheder og andre deltager generelt set er tilbageholdende med at udtrykke interesse for at
betale for ydelser, de enten har været vant til at modtage gratis eller har forventning om stilles til
rådighed gratis.
Slutevalueringen tegner det generelle billede af deltagernes oplevelse af at anvende programmet. Nu vil
vi se på tre eksempler, for at sammenholde dem med evalueringens resultater om hvilke barrierer, der
opleves i forhold til en kommerciel udnyttelse af projekterne. Slutevalueringen nævner 16 projekter,
hvoraf nogle var afsluttede og 5 stadig var i gang på tidspunktet for dataindsamling. Nedenfor er tre
projekter præsenteret i kort form med forventninger til den efterfølgende kommercialisering, set fra en
laboratorieleders synspunkt.
Tabel 1: Tre projekter og perspektiverne for kommerciel udnyttelse.
Projektnavn: Mee Wee Room.
Kort projektbeskrivelse:
Indretning af sanserum i institutioner, som understøtter børnehavens pædagogik, hvorved der lægges op
til en ny form for sanse- og værerum, som idet de ikke er statiske, kontinuerligt understøtter børnenes
kreativitet og innovationskompetence.

Forventninger om kommerciel udnyttelse:
Det er usikkert om, der bliver et kommercielt produkt ud af processen. Det skyldes mest, at de
virksomheder, der har størst umiddelbar interesse i at gå videre med kommercialisering er små og under
et vist økonomisk pres. Der er dog mulighed for at en ansøgning til fornyelsesfondes fremsendes.
Bevilges denne, vil det kunne give nyt liv til projektet og den videre kommercialisering.
Projektnavn: Digimovez
Kort projektbeskrivelse:
Kvalitetsløft af idrætsundervisning ved brug af digitale hjælpemidler. Skoleelever bruger mobiltelefoner
mv. til at uploade små videoer.

Forventninger om kommerciel udnyttelse:
Kunderne for dette produkt er skolerne. Her har det vist sig at være et must at få åbnet en salgskanal
gennem UNI-C, hvilket ikke er lykkedes endnu. Dermed er det ikke lykkedes at få et gennembrud i
forhold til skolemarkedet.
Softwareproduktet har også en bredere potentiel brugergruppe og der arbejdes videre med at lancere
produktet som en kommunikationsplatform til brug på Århus Universitet og Via Århus. Det er uvist, om

dette forsøg har ført til resultater.
Projektnavn: Triim
Kort projektbeskrivelse:
Udvikling af træningsredskaber til halvsidet-lammede børn til skoler.
Forventninger om kommerciel udnyttelse:
Her er deltagerne fortsat meget begejstret for samarbejdsmodellen, men det er uvist hvorvidt man er
kommet nærmere en kommerciel udnyttelse af produktet.
Kilde: Oplysninger fra Aviaja Borup, Laboratorieleder for Arkitektur og Design.
Opsummerende om perspektiverne for kommerciel udnyttelse i tre projekter under Arkitektur og
Design, kan det konstateres, at der fortsat er et stykke vej, før projekterne udviser resultater. Der er
flere typer forhindringer, der også blev rapporteret til projektets slutevaluering – herunder
virksomheder med stærkt begrænsede ressourcer, et marked, der er vanskeligt at finde fodfæste på og
et meget smalt marked (legeudstyr til børn med delvis lammelse).

4. Diskussion af KnTs erfaringer i relation til generelle vilkår for kommercialisering.

Projektets slutevaluering præsenterer oplysninger om de barrierer og udfordringer som deltagerne er
løbet ind i, når de har prøvet kræfter med kommercialisering af nye løsninger. Holdes disse oplysninger
op mod de generelle betingelser for kommercielt gennembrud, der blev præsenteret i afsnit 2 er det
muligt at drage den konklusion – om end det er i bagklogskabens uendeligt klare lys – at hvis der havde
været kommercialiseringskompetencer inddraget på tidligere stadier i udviklingsprojekternes liv, så
kunne nogle af de oplevede barrierer være reducerede. Her tænkes på manglende analyse af behov for
nyheden, manglende analyse af det relevante marked, usikkerhed om produktets konkurrenceevne. Det
skal dog tilføjes, at bevidsthed om en udfordring og adgang til relevante kompetencer til at bearbejde
den ikke nødvendigvis er en tilstrækkelig betingelse for at fjerne den. Med andre ord: uanset hvor meget
man har arbejdet med at trænge igennem til f.eks. skolernes indkøb, så er det ikke givet, at det var
lykkedes at få adgang til den markedsføringsplatform eller at skolerne ville have haft lyst til eller råd til
at købe produktet alligevel.
Når innovation som i KnT foretages i samarbejde – eller rettere, når den efterfølgende
kommercialisering på baggrund af en udviklingsproces skal foretages i samarbejde – er der særlige
udfordringer, der har at gøre med netop samarbejdet. Her er det især rapporter om uklarhed om
hvordan man afgør, hvilken rolle deltagere skal have i kommercialiseringsprocessen, hvordan
forpligtelser og udbytte skal fordeles og hvordan man håndterer, at være sammen med dybest set
konkurrerende virksomheder, der springer i øjnene. Sådanne udfordringer er klassiske i
udviklingsprojekter, der er sat i gang med offentlige tilskud og hvor der er krav om
samarbejde/netværksdannelse. Læren, der kan uddrages af disse formuleringer er på den ene side, at
hvis der skal være stor sandsynlighed for at projekter, som i KnT, får et vist kommercielt gennemslag, så
skal der stilles kommercialiseringskompetencer til rådighed fra et relativt tidligt tidspunkt i processen. På
den anden side, kan det diskuteres om de aktører, der har udgjort deltagerne i projekterne, har været
klar til at modtage den form for rådgivning, hvis den var blevet tilbudt fra KnT.
Når aktører, med forskellig tilgang til og prioritet til at noget skal kunne kommercialiseres, bringes
sammen, kan der opstå spændinger. Et eksempel på sådanne spændinger kan ses periodevis i forholdet
mellem laboratorielederne. Mens lederne af to laboratorier har en baggrund i relevante
vidensinstitutioner, har den tredje haft en mere praksisorienteret tilgang. Det har iflg. projektets
administrative leder givet anledning til en del diskussioner. Uden at kunne gå ind i de konkrete
diskussioner, der har fundet sted i mellem laboratorielederne, titter der her måske en indikation frem af
at når man udpeger laboratorieledere ud fra faglige kvalifikationer og ud fra tilhørsforhold til relevante
vidensinstitutioner, så får man også hvad man beder om: en kompetence, der ikke er særligt optaget af
at nå det kommercielle gennembrud eller i det mindst ikke har kvalifikationer til at guide processen.
Når der gennemføres evalueringer af erhvervsudviklingsprogrammer er valget af tidspunkt næsten altid
til diskussion. Der kan være mange hensyn at tage højde for. Set ud fra en evalueringsfaglig synsvinkel er
det et tungtvejende hensyn at tage, at sætte evalueringen i gang, når det er sandsynligt at der kan findes

oplysninger til at besvare om målsætningen i programmet er opfyldt. Dertil kan der komme andre
legitime hensyn såsom at resultater fra evalueringen skal bruges i en ekstern politisk proces, at
resultaterne skal bruges til at justere den fortsatte indsats på området etc.
I tilfældet med KnT var der gode grunde til at sætte slutevalueringen i gang nu – eller i realiteten i
efteråret 2012. Også selvom der var projekter, der ikke var afsluttede. Men den dimension, der i denne
sammenhæng er særlig spændende; nemlig om det så lykkes for nogle af projekterne at arbejde sig helt
frem til et kommercielt gennembrud, må nødvendigvis blive dårligt belyst. Som nævnt er der
dokumenteret adskillige andre umiddelbart positive resultater i KnT, så denne problemstilling er langt
fra en ”øm tå”. Og som nævnt er der indsamlet oplysninger om forventningerne til den efterfølgende
kommercialisering, der peger på nogle væsentlige udfordringer for denne type af programmer
fremadrettet. Men det er samtidig klart, at det er for tidligt at skønne over den samlede kommercielle
effekt af en satsning som KnT, da der er flere processer i gang, og da kommercielle gennembrud med
finasiering, skalering af produktion og markedsadgang mv. kan kræve flere års forberedelse.

5. Konklusion.
Artiklen har vist, at selvom økonomisk effekt af nye ideer for børns leg og læring har været det
overordnede mål med KnT lige fra starten, har kommercialisering været en relativt lavt prioriteret
aktivitet i tilknytning til de projekter, der har udfoldet sig indenfor programmets tre laboratorier. Det er
ikke givet, at denne prioritering har været helt bevidst, set i relation til de kvalifikationer, der må
forventes at fremme kommerciel udvikling af nye ideer, såsom præsenteret kort i denne artikel.
Det skal også nævnes, at programmets finansiering med delvis EU finansiering, har lagt nogle
begrænsninger for, hvor langt man har kunnet gå frem mod egentlig produktudvikling i fuld skala. Dvs.
at bearbejdningen af de efter alt at dømme mangfoldige ideer, der er produceret i projekterne, har
stadig manglet en hel del på det tidspunkt, hvor programmets finansiering er ophørt, før den endelige
beslutning om, en investering kunne tages.
Når virksomheder i fællesskab skal tage stilling til, om det er attraktivt at investere i et nyt tiltag, så er
beslutningen på samme tid mindre usikker og mere kompleks. Den formindskede usikkerhed kommer
af, at ens samarbejdspartnere må formodes at besidde kritiske ressourcer, som sammen med
virksomhedens egne kan støtte projektet. Den øgede kompleksitet kommer fra forskelligheden hos
samarbejdsparterne hvad angår kultur, størrelse, erfaringer, koncerntilhørsforhold etc. Især mindre
virksomheder kan have vanskeligt ved at afsætte ressourcer til at gå med i projekter, hvis tilbagebetaling
er usikker og har lang tidshorisont. Mere generelt kan det især for små og mellemstore virksomheder
være vanskeligt at finde en balance mellem at udvikle effektiviteten i virksomheden og samtidig at have
kræfter til at udvikle nye løsninger. Denne vanskelige balance hvad angår at finde ressourcer til
innovation kan benævnes en ”innovationsklemme” (Gelsing, 2012). KnT har oplevet, at virksomheder
har måttet afstå fra at gå videre med en udviklingsproces, fordi de har været i en klemt økonomisk
situation. Hvis man er bevidst i sådanne vilkår, har man som programdesigner mulighed for at tage
højde for disse udfordringer i hvordan finansieringsmodellen sammensættes og hvordan
samarbejdsprojekterne dannes.
Der er ikke nogen veletableret ”manual” for, hvordan man driver nye ideer frem til kommerciel succes.
Faktisk er det meget begrænset viden, der er tilgængelig, når det handler om projekter, der er opstået i
et (tripple-helix) samarbejde mellem flere parter. Den viden, der er på området, er meget vanskelig at
generalisere, fordi der er måleproblemer, når vi skal se på effekter af samarbejdsprojekter. Derfor er det
også nødvendigt at opsamle erfaringer fra initiativer som KnT, for at kunne gøre det bedre fremover.
Hvis der overhovedet er mulighed for det, så burde denne interesse udmøntes i at undersøge
laboratoriernes projekter om en årrække for da at afgøre, hvilke der blev til et kommercielt gennembrud
og hvordan den videre proces fra KnT til kommerciel effekt har forløbet. Først da kan der skønnes mere
endeligt over, om programmets overordnede målsætning er indfriet.
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