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Abstract:
Denne artikel kombinerer to felter. Dels tages der udgangspunkt i gruppen af børn i alderen 3 til 12 år, der
kaldes Kidds n’Tweens (KnT). Dels fokuseres der på samarbejde om udvikling af nye løsninger på børns
behov for leg og læring. Kombinationen fører til en granskning af de udviklingsprojekter, der er
gennemført i et erhvervsudviklingsprogram rettet imod udvikling af nye løsninger til børns leg og læring.
Erfaringer fra programmet stilles op mod to teoretiske modeller for henholdsvis innovation og
netværksudvikling for på denne måde at diskutere den model, der er valgt i KnT. Heraf fremkommer en
analyse af faser i udviklingsmodellen, af ledelsen af netværksprocesserne og alternativer til den valgte
model præsenteres.

Indhold:
1. Indledning.
2. Samarbejde om innovation.
2.1. Innovation på modelform – ”stage gate modellen” og alternativer.
2.2. Indplacering af Projekt KnT i stage-gate-modellen.
2.3. Udvikling af stage-gate-modellen.
2.4. Netværkssamarbejde som en ramme om innovation.
2.5. Indplacering af KnT delprojekter i en netværksudviklingsmodel.
3. Samarbejde om innovation i KnT – resultater.
4. Konklusion.
5. Referencer
Bilag.

Samarbejde om innovation indenfor området Leg og Læring

1. Indledning.
Projekt Leg og læring eller Kids n’Tweens1 er et erhvervsfremmeprogram for aktører i Region
Syddanmark, der arbejder med de 3 til 12 åriges leg og læring. Målsætningen i programmet har været
gennem udvikling af nye produkter – eller mere generelt; nye løsninger – indenfor området Leg og
Læring, at bidrage til at gøre Region Syddanmark til børnefamiliernes foretrukne sted, hvad angår
bosætning, skolevalg, fritidsaktiviteter og valg af feriemål. Ca. 130 aktører, hvoraf omtrent halvdelen er
private virksomheder, har været i kontakt med programmet i den forløbne tre års periode.
Formålet med denne artikel er at perspektivere den udviklingsmodel, der er anvendt i KnT. Data fra
programmets administration, midtvejsevaluering og slutevaluering er stillet til rådighed for
artikelskrivningen. Hertil er der foretaget en række telefoninterviews, for at validere øvrige data.
Artiklen er bygget op som en sammenligning mellem den adfærd, der har udfoldet sig i KnT, og
anbefalinger fra innovationslitteraturen – herunder især Coopers innovationsmodel og en simpel
netværksudviklingsmodel. Sammenligningen er et stilistisk greb, der er valgt uden at give præference til
hverken erfaringer eller teoretiske modeller. Hensigten har derimod været at lade begge ”sider” stå for
sig, som to ligeværdige bud på et meget kompliceret fænomen; nemlig samarbejde om innovation.
Erfaringer eller empiri har betydelig vægt, men kan også være en vanskelig størrelse at håndtere. Ofte
viser det sig, at erfaringer kan tolkes på mere end en måde og derfor vil det i høj grad være op til
fortolkeren at vælge mellem mulige konklusioner. Det kan være for tidligt eller det kan være at strække
erfaringer for langt at uddrage håndfaste konklusioner. Det samme kan konstateres om teoretiske
modeller – også dem der bringes i spil her. Ofte er modeller en temporær syntese af store mængder af
både teoretisk og empirisk arbejde og det kan være vanskeligt at kontrollere, om den proces, der fører
til syntesen er entydig eller om der er foretaget valg hen ad vejen. I den bedste af alle verdener bør de
valg, der foretages, lægges frem for læseren.
Her er foretaget det valg at understrege, at der er tale om en perspektivering, en måde at se på et
fænomen på, der ikke afkræver mere respekt eller foregiver at være mere sandhed end andre
perspektiver. Det har været målsætningen, at perspektiveringen er relevant, men det er i sidste instans
op til læseren at afgøre.
2. Samarbejde om innovation.
Der er i disse år en næsten grænseløs interesse for innovation. Denne interesse udfolder sig på alle
niveauer i samfundet. På det nationale plan er der stribevis af politiske initiativer, der igangsættes med
det formål at forbedre virksomheders, offentlige institutioners, arbejdskraftens og sågar børns evne til
at være innovative ud fra den opfattelse, at innovation er nøglen til at kunne bevare og videreudvikle
den relative velstand, der har præget det danske samfund i årtier. Med en tidligere statsministers ord
”skal vi (i Danmark) være bedre (dygtigere), hvis de andre (i de lande vi konkurrerer med) er billigere”.
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En grundig præsentation af Projekt Leg og Læring (Kids n’ Tweens) findes i Teknologisk Institut(2012) og på
projektets egen hjemmeside: http://www.kidsntweens.dk/.
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Den store interesse for innovation har bl.a. medført erhvervsfremmeinitiativer, der har som formål at
forøge evnen til innovation i virksomheder og offentlige institutioner.
Sideløbende med fokus på innovation er det blevet klart, at det at fremme innovation ikke er så enkelt.
Det er f.eks. ikke sådan, at 1 mia. kr. ekstra i forskningsbevillinger til universiteter mv. med sikkerhed
medfører en markant stigning i innovation. En tidligere forskningsminister måtte sande, at der kan være
rigtigt langt fra ”forskning til faktura”, som det hed2. En af årsagerne til, at der kan være langt fra en
forskningsindsats til en faktura er, at det skal lykkes at kombinere viden og kompetencer fra mange
forskellige aktører. Den opfattelse, at virksomheder eller andre aktører der arbejder med innovation,
kan nøjes med at trække på egne ressourcer og dermed privatisere resultatet, er dybt forældet. Selv
meget store virksomheder har for længst indset, at innovation er en så kompleks aktivitet, at man må
inddrage eksterne parter.
Inddragelse af eksterne parter i innovationsprocessen har fået mange betegnelser: producent-brugerrelationer (Lundvall, 1985), brugerdreven innovation og åben-innovation (Chessbrough, 2003). Selvom
der er mange fælles elementer i de nævnte tre versioner af samarbejdsorienteret innovation er der også
forskelle. Mens interessen for producent-bruger-relationer er forholdsvis snæver, men dækker mange
aspekter af samarbejde mellem en producent og dens brugere, er teorien om åben innovation meget
bredere og kan omfatte virksomheders etablering af f.eks. online-brugerfællesskaber.
Selvom det for længst er gået op for de fleste virksomheder, at den næste nye ide for en virksomhed
med stor sandsynlighed kommer fra en ekstern kilde, så er etableringen og udviklingen af samarbejde
med eksterne kilder til innovation ikke helt enkelt. Der er meget på spil, når en virksomhed åbner for
samarbejde. Vil vi være i stand til at holde de vigtigste ideer for os selv? Vil vore samarbejdspartnere få
mere ud af det end os selv? Hvordan sørger vi for, at samarbejdet faktisk fører til noget, så vi kan
retfærdiggøre, at vi bruger så mange ressourcer på det? Hvordan fordeler vi udbyttet af de fælles
bestræbelser? Spørgsmålene er mangfoldige og ikke alle virksomheder besidder kompetencerne til at
styre processen, hvori man åbner til omgivelserne3.
For at kunne gå nærmere ind i diskussionen af hvordan virksomheder og andre aktører kan samarbejde
om innovation præsenteres nedenfor en model for innovationsprocessen og en model for et
samarbejdes udvikling.
Samarbejde om innovation kan antage mange forskellige former. Grundlæggende står en virksomhed
overfor følgende beslutning, når den ønsker at lave innovation: skal den ”gå selv” og dermed lade sig
begrænse af egne ressourcer? Skal den købe en grydeklar innovation ved f.eks. at købe et patent eller
en virksomhed, der har gennemført innovationen helt eller delvist – og dermed igen være begrænset af
egne ressourcer? Eller skal virksomheden vælge en ”tredje vej”, hvor den samarbejder med andre
suveræne virksomheder/organisationer. Den tredje mulighed omfatter bl.a. netværkssamarbejdet, hvor
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Helge Sander
Se f.eks. Lars Gelsing (2013): ”Virksomheders anvendelse af åbne innovationsprocesser
– modstand mod forandringer” i Allan Næs Gjerding (red.):”Ledelse i morderne organisationer”, DJØF-forlag, 2013.
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der i udgangspunktet ikke afgives suverænitet og hvor hver deltager indgår af interesse for det
overordnede formål med samarbejdet.
Netværksalternativet er ofte attraktivt fordi de to førstnævnte muligheder ikke er til stede. Det er
oplagt, at det at købe retten til innovationer kan være en uoverkommelig løsning ligesom det kan have
lange udsigter, hvis en virksomhed vælger at begrænse sig til egne ressourcer i udvikling af en
innovation.
2.1. Innovation på modelform – ”stage gate modellen” og alternativer.
Innovation handler om fornyelse, der kan sælges på et marked. Fornyelsen kan udfolde sig som et nyt
produkt, en ny produktionsmetode, anvendelse af nye materialer, en ny organiseringsform og
inddragelse af nye markeder (Schumpeter, 1961). Fokus på den type fornyelse, der kan afsættes, skyldes
at det er her, fornyelse får afgørende økonomisk interesse. Andre typer af fornyelser, der ligger gemt i
udviklernes skuffer i laboratorier kan indeholde kimen til noget stort, men så længe de bliver i skuffen,
ser vi andre ikke meget til dem, og af den grund er de ikke så interessante.
”Marked” skal ikke tages alt for bogstaveligt. Der foregår også økonomisk interessant fornyelse indenfor
f.eks. den offentlige sektor og det kan foregå uden at disse fornyelser har været eller bliver testet på et
marked. Interessen for om noget kan afsættes er, at det så forventes at ske i konkurrence med i
princippet alle eksisterende løsninger og hvis den nye løsning står sin prøve, så har den sin berettigelse.
Også ”fornyelse” kan gradbøjes. Hvis en fornyelse er så banebrydende, at det kan forventes, at der vil
blive lavet efterligninger, der så vil gå ud over indtjeningen hos den, der har haft al besværet, kan der
ansøges om patent. Her vil det så være patentmyndigheden, der vurderer nyhedsværdien mv. i
ansøgningen. Langtfra alle innovationer egner sig til patentansøgning og det er der mange grunde til.
Her vil det række at konstatere, at innovation handler om fornyelse, hvoraf nogle bliver forsøgt
beskyttet gennem patentansøgning.
Gradbøjning af fornyelse er kendt indenfor f.eks. bilindustrien. Her tales om ”facelift”, når der er tale om
en ny model, der ikke voldsomt adskiller sig fra den tidligere. Omvendt skal bilindustriens
repræsentanter nok fortælle, når de mener, der er tale om en ganske ny bil. Det er ikke i alle tilfælde, at
motorjournalister er helt enige. Hvornår et nyt produkt er nyt er altså ikke så ligetil at afgøre.
Smith(2010) skelner mellem de små skridts innovationer (incremental innovation) og de banebrydende
innovationer (radikal innovation). Her er naturligvis ikke tale om absolutte definitioner, men om
retninger, der hver har sin berettigelse idet undersøgelser har vist, at mange virksomheder bruger
mange ressourcer på – og har betydelig succes med at udføre – småændringer, tilpasninger, der samlet
set bidrager til virksomhedens overlevelse, men måske aldrig når til at foretage en eneste radikal
innovation. Omvendt kan der også være betydelig økonomisk værdi knyttet til radikal innovation, så det
tiltrækker sig mere automatisk stor interesse.
Fornyelse har yderligere en dimension – en geografisk. En virksomhed kan med betydelig succes have
fået et gennembrud for et produkt på det lokale marked, mens det viser sig, at produktet allerede findes
på et fjernere marked. Hermed er nyhedsværdien begrænset i geografisk forstand, men ikke
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nødvendigvis uinteressant af den grund. Hvis nyhedsværdien omvendt er så begrænset, at ”den nye
løsning” kun er ny for virksomheden selv, er det oplagt, at den økonomiske interesse for denne nyhed er
begrænset.
Selvom begrebet innovation altså har en række svagheder, hvoraf nogle er nævnt ovenfor, er det stadig
en kendsgerning, at virksomheder, der ikke interesserer sig for at fornyelse, før eller siden vil blive
overhalet. Derfor kan man sige, at innovation er et eksistensvilkår for en virksomhed på lidt længere sigt
og dermed har vi en begrundelse for, hvorfor der er så stor interesse for at finde frem til, hvordan
innovationsprocessen ser ud.
Cooper (1990) formulerede en model for innovationsprocessen, der delte processen op i en række faser,
der hver blev fulgt op af en beslutning – typisk om enten at fortsætte med at bruge ressourcer på et
innovationsprojekt eller at stoppe det. Udgangspunktet for formulering af modellen var at beskrive,
hvordan store virksomheder satte udvikling af nye produkter i system. Det vurderes, at der ikke er noget
til hinder for at generalisere anvendelsen af modellen til innovation som sådan. Modellen er afbildet i
figur 1.

Figur 1: Stage-gate-modellen for produktudvikling.

Kilde: http://mastersonconsultingllc.com

Modellen beskriver hvordan en innovation fødes som en ide og hvilke faser der gennemgås før
dollarsækken er i behold. I løbet af den samlede proces skal der foretages en række screeninger, for at
undgå at svage projekter lægger beslag på virksomhedens ressourcer og for at prioritere blandt
projekterne. Indholdet i de enkelte faser præsenterer næsten sig selv i figuren ligesom typen af
beslutning, når en ”gate” skal passeres. Hvad der er mindst ligeså interessant er, at for at foretage
screeninger/prioriteringer skal der tilvejebringes et beslutningsgrundlag, der ikke er helt ligetil at
specificere. Hvad skal f.eks. en bilfabrikant vide for at afgøre om det er attraktivt at gå videre med et elbilprojekt? Hvad skal en kaffekædevirksomhed vide for at afgøre om det vil være interessant at
kombinere mere klassiske kaffeprodukter med chokolade? Eller med et mere nærliggende eksempel for
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KnT: Hvad skal en producent af legeredskaber vide om børns leg og motorik, for at kunne fremstille en
intelligent trampolin?
Hvis vi lader ”planlægningsudfordringen” ligge, fordi den i sig selv er ganske omfattende og i stedet
vender os til projekt KnT, så er hensigten med det følgende, at indplacere KnT i stage gate modellen for
derigennem at diskutere hvilken udviklingsprocesopfattelse, der må ligge i KnT og hvad man som følge
deraf kan forvente at der kommer ud af projektet.
2.2. Indplacering af Projekt KnT i stage-gate-modellen.
For deltagere i KnT er der flere forskellige roller. Nogle deltagere har primært benyttet sig af projektets
vidensdelingsaktiviteter (konferencer, seminarer mv.). Andre har tilmeldt sig et af de tre
udviklingslaboratorier og af dem har en del formeret samarbejdsprojekter. Enkelte af disse
udviklingsprojekter er ført så langt som til det, der i projektets egen terminologi kaldes en ”mock-up”. En
”mock-up” er en skitsepræget løsning på et opfattet behov eller en udformning af et produkt, der på en
række punkter tilnærmer sig en prototype, men som ikke er en fuldgyldig prototype med alle
dimensioner klar.4
Følger vi tankegangen i modellen, startes med at konstatere, hvordan ideerne produceres. Ideerne fødes
ind i KnT af i princippet alle deltagere. Det har været udgangspunktet for KnT, at deltagere kunne bestå
at både private virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder – også i det enkelte
delprojekt. Det må antages, at der produceres langt flere ideer end de, der når frem til laboratoriernes
udviklingsprojekter. Derfor anses denne fase for fuldt inddraget i KnT projektet. Dette er markeret med
et fuldt ”flueben”. Idefasen kan i relation til Coopers model kaldes fase 0.
Dernæst foretages en første bearbejdning af ideernes brugbarhed på flere forskellige måder i projektet
(fase 1). En måde denne indledende undersøgelse kan foregår på, er i laboratorierne, hvor virksomheder
og andre parter kan gå sammen om at undersøge et udviklingsprojekt. Da projekt KnT har eller kan
hjemtage midler til at facilitere en første undersøgelse, anses denne fase også at være fuldt inddraget i
projektet.
Den anden fase (fase 2) indeholder en ”business case”, der er et beslutningsgrundlag, der skal give et
grundlag for at vurdere attraktiviteten i et udviklingsprojekt f.eks. set fra en investors synsvinkel. Typisk
omfatter en business case dataindsamling, estimering, identifikation af markedet og risikoberegninger.
Det er ikke klart hvor i den samlede proces en egentlig ”business case” dannes og diskuteres i KnT, men
4

Wikipedia:” En mockup (eller: mock-up) er en model af et færdigt produkt til brug ved produktudvikling, design,
undervisning, præsentation, designevaluering, promovering og lignende.
En mockup er ikke nødvendigvis funktionsdygtig, men har den tilstrækkelig funktionalitet i forhold til
slutproduktet, taler man også om en prototype. Formålet med en mockup er at kunne vurdere udformningen af
det påtænkte produkt uden et for stort ressourceforbrug, således at uhensigtsmæssigheder kan tilrettes på et
tidligt tidspunkt, så antallet af fejl ved slutproduktet nedbringes.
Visse leksika fremfører, at en mockup er i fuld størrelse; men i praksis bruges ordet også om modeller i andet
målestoksforhold. En mockup af en bygning vil nok i almindelighed være en model i lette materialer i lille størrelse.
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den nedenstående illustration (figur 3) af hvordan delprojekterne har skredet frem, antyder, at det også
i den første indledende screening er inddraget overvejelser om økonomi. Derfor er det med nogen
usikkerhed at det vurderes, at denne fase er fuldt inddraget af KnT.
Når det kommer til udviklingsfasen, er det oplyst, at der ikke må udarbejdes en egentlig prototype, men
det forstadie til en prototype, som ovenfor blev benævnt mock-up. En egentlig prototype kan være en
bekostelig affære at udføre og derfor kan det give enkelte deltagende virksomheder et væsentligt
forspring i udviklingsprocessen, hvilket vil være i strid med rammerne for tilskud i projektet. Da
udviklingsprocessen ikke kan føre helt frem til en prototype, anses denne fase for delvist inddraget.
Derfor angives denne fase med et halvt ”flueben”.
Den følgende fase omfatter test før beslutning om at sende produktet på markedet. Det vil kræve at
produktet er klar til test i en næsten færdig form og således at samtlige funktioner kan evalueres. Da der
ikke fremstilles prototyper, men dog kan foretages præliminære test på mock-ups, anses denne fase for
delvist inddraget og er markeret derefter.
Endelig er der den kommercielle realisering af udviklingsprojektet, der nok er den langsigtede hensigt
med projekterne som helhed, men som ikke direkte understøttes af aktiviteter i projektet. Denne fase er
undersøgt ved at bede deltagerne i en spørgeskemaundersøgelse om at angive deres forventninger til
den kommercielle attraktivitet i projekterne. Det kommercielle udbytte af projekterne og dermed en
vurdering af om den erhvervsfremmemodel, der er anvendt i KnT leder til et kommercielt gennembrud
for en god del af projekterne undersøges nærmere i (Gelsing, 2013b).

Figur 2: KnT i forhold til stage-gate-modellen.

Projektledelsen i KnT har fået fremstillet en figur, der illustrerer, hvordan udviklingsprocessen fra behov
til mock-up af konkret ide er tænkt og har set ud. Figuren er fremstillet sent i processen (dec. 2012) på
baggrund af oplysninger fra projektets administrative leder til brug for ekstern kommunikation.
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Figur 3. Innovationsprocessen i KnT.

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

Processen starter med at enten forsker, virksomhed eller bruger identificerer et behov eller et problem
og henvender sig til en laboratorieleder for at få sparring på ideen og med henblik på at finde relevante
sparringspartnere fra producentsiden, brugersiden eller forskere, der kan være med til at videreudvikle
ideen. Herefter er der afholdt ”ideudviklings workshops”, hvor der i nogle tilfælde har deltaget børn fra
den primære målgruppe – i alderen 3 til 12 år og i de fleste tilfælde med deltagelse af to
laboratorieledere. Inden workshoppen har laboratorielederne med hjælp fra projektpartnerne
indsamlet data og erfaringer til belysning af fakta og problemstilling. Efterfølgende er ideer blevet
konstrueret om til fysiske eller virtuelle modeller i et samarbejde mellem den ansvarlige laboratorieleder
og projektdeltagerne. Denne model er så fremvist eller afprøvet med børn og andre brugere med
henblik på at diskutere design, holdbarhed, bevægelseseffekt, motivationseffekt og andre funktioner.
Figuren antyder en sekvens: først foregår der udvikling i forbindelse med at finde materialer,
funktionalitet og design. Dernæst udvikles en beskrivelse af f.eks. bevægelseselementer og endelige
udvikling og beskrivelse af læringselementer. I virkelighedens verden har den samlede udviklingsproces
ikke være slet så opdelt. Mange af projekterne har været igennem de overvejelser og
udviklingsprocesser, der ligger i hver af de tre ”loops”, men ikke nødvendigvis i den rækkefølge, der er
skitseret og ikke nødvendigvis som tidsmæssigt adskilte delprocesser. I en række tilfælde har
delprocesserne foregået parallelt, hvilket – som vi skal se – er helt i tråd med den videreudvikling af
modellen, der er beskrevet i litteraturen.
Den oprindelige figur indeholder også en illustration af slutmålet, der er præsenteret herunder.

Figur 4: Udviklingsprocessen tre langsigtede mål i KnT.
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De tre målsætninger er at udviklingsprojekterne skulle føre til 1)ny viden på området, 2) et kommercielt
gennembrud for den eller de parter, der valgte at producere produktet og endelig 3) bedre leg og læring
for de 3 til 12 årige. Denne sidste del af processen er illustreret med tre loops, der understreger, hvor
langt der er fra mock-up til en prototype og et forretningsmodnet produkt, som er klar til at blive sat i
produktion.
Det kan konkluderes, at KnT`s projektudviklingsmodel ikke omfatter alle stadier af stage-gate-modellen
hverken som beskrevet i de dokumenter, der har været tilgængelige om KnT’s udviklingsmodel eller i
den illustration, der er fremstillet af projektets administrative ledelse. Der har ikke været fokus på
udvikling af business cases i dybden, selvom der er inddraget økonomiske overvejelser i processen
ligesom der heller ikke har ikke været faciliteter, der kunne bistå virksomhederne frem mod et
kommercielt gennembrud i øvrigt. Det er bl.a. de formelle rammer for tildeling af tilskud, der sætter
nogle begrænsninger for sidstnævnte.
Tilsvarende er det heller ikke muligt i projektet at lave en egentlig prototype, der i mange
sammenhænge er nødvendigt for at kunne vurdere, om det er attraktivt at investere i et
udviklingsprojekt, ligesom det også er nødvendigt at foretage en række test på en prototype før
beslutningen kan tages.
2.3. Udvikling af stage-gate-modellen.
En forskningschef for et stort dansk medicinalfirma fremsatte for nogle år siden en kritik af stage-gate
modellen opfattet som en rigid sekventiel model. Han kritiserede bl.a. den opfattelse, at overvejelser
vedrørende markedsstrategi først skulle inddrages på et meget sent tidspunkt i den samlede proces, da
det så kunne være for sent at foretage nødvendige tilretninger af produktet. I stedet så han – og hans
virksomhed praktiserede – en mere parallel proces, hvor både udvikling, produktion og marketing var
indblandet i processen helt fra start men med forskellig vægt. Mens udviklingskompetencen handler om
at finde nye løsninger med nye materialer, nye designs, ny funktionalitet etc., så vil
produktionskompetencen se på produktionsapparatets kapacitet, omkostninger per produceret enhed,
logistik mv. Marketingkompetencen vil i stedet fokusere på målgrupper, prissætning, købsadfærd,
distributionskanaler og marketing Mix. Pointen var, at hvis disse tre kompetencer ikke bliver inddraget i
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et vist omfang fra processens start, så vil der kunne opstå meget bekostelige afbræk i processen på et
senere tidspunkt.
Cooper formulerede stage-gate-modellen tilbage i 1990. Siden har også Cooper præciseret, at man skal
være varsom med at fortolke og anvende modellen. I en nyere artikel (Cooper, 2008) understreger han
overfor dem, der ud fra den grafiske fremstilling har fortolket modellen som sekventiel eller lineær:
“They miss the point that although the stages are laid out in a sequential stepwise fashion,
within each stage activities are anything but linear. Indeed inside stages, there is much looping,
iterations and back and forth play as the project proceeds; some activities are undertaken
sequentially others in parallel, and others overlapping. Even the stages are allowed to overlap
(beginning one step before the previous is completed (…)”Cooper 2008, p. 216.
Cooper lægger altså op til en meget fleksibel fortolkning af modellem, hvilket er helt I tråd med den
anvendelse af KnTs udviklingsmodel, som nævnt ovenfor. Cooper præsenterer også i samme artikel
modificerede modeller, der fusionerer faser og dermed åbner mulighed for at gennemføre hele
processen på kortere tid. Det er dog bemærkelsesværdigt, at han fastholder, at der som fase 2 i den
detaljerede model eller som dele af fusionerede faser i de komprimerede modeller, skal gennemføres en
beskrivelse af en ”business case”. Det er et fortolkningsspørgsmål, men her er muligvis den største
forskel mellem den fremgangsmåde, der har været hovedreglen i KnT og så den, der anbefales af den
måske mest indflydelsesrige udviklingsmodel for innovation.
2.4. Netværkssamarbejde som en ramme om innovation.
Som nævnt kan den enkelte organisation (virksomhed, videninstitution eller offentlig myndighed) ikke
længere forlade sig på, at de gode ideer kommer fra organisationens egne medarbejdere. Når
ressourcerne ikke er til at købe grydeklare løsninger, kan netværkssamarbejde være en mulighed.
Virksomhedsnetværk dannes principielt på to måder. Nogle dannes alene fordi deltagerne af sig selv har
indset, at det er fordelagtigt for dem. Andre dannes fordi samarbejde er en integreret del af et
udviklingsprojekt (f.eks. et erhvervsudviklingsprogram), hvortil der ydes offentligt tilskud. Den generelle
årsag til, at der kan være behov for at yde offentlige tilskud til at etablere virksomhedssamarbejde er, at
virksomheder besidder begrænsede ressourcer. Her betyder det, at det ikke nødvendigvis er alle
fordelagtige samarbejdsrelationer, der bliver undersøgt af enhver virksomhed. Her er man nødt til at
prioritere og der vil derfor være nogle, der bliver overset eller på anden måde nedprioriteret.
Netværkssamarbejde med tilskud er en velafprøvet erhvervsfremmemetode i Danmark5. Virksomheder,
erhvervsfremmeaktører, videninstitutioner og offentlige myndigheder har alle en vis portion erfaring
med at indgå i netværkssamarbejde. Det er ikke alle erfaringer, der er lige positive, men når netværk
udvikler sig efter hensigten, giver det muligheder for alle eller dele af deltagerne, der ellers ikke ville
kunne nås med de givne ressourcer.

5

Eksempler på erhvervsfremmeprogrammer med netværksdannelse som delformål:
Turismenetværksprogrammet, Det Industripolitiske Netværksprogram, Netværk for Fødevareudvikling mv.
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I projekt KnT dannes grupper af flere aktører, der har interesse i at forfølge en idé i et udviklingsprojekt.
Sådanne projekter dannes indenfor rammerne af projektets tre laboratorier og det er typisk
laboratorielederen, der foreslår hvem der deltager. Projekt KnT etablerede en partnerbørs, hvor aktører
kunne stille sig til rådighed for samarbejde, så sammensætningen af aktører i et projekt ikke
nødvendigvis var styret af en laboratorieleder. Denne partnerbørs blev senere nedprioriteret.
Processen i projekterne tilknyttet laboratorierne har en række træk til fælles med en
netværksudviklingsproces. Deltagerne er i udgangspunktet uafhængige af hinanden. De har et fælles
mål, der er knyttet til den idé, der skal bearbejdes. Der er tale om udviklingsprojekter, hvor resultatet
langt fra er kendt fra starten, hvilket giver dynamik men også megen usikkerhed ikke mindst hvad angår
det udbytte, den enkelte deltager kan få ud af processen. Nedenfor vil udviklingsprojekterne i KnT blive
spejlet i en generel netværksudviklingsmodel, for at se nærmere på forskelle og ligheder mellem
projektpraksis og model. Først præsenteres netværksudviklingsmodellen kort.
Et netværkssamarbejde kan udvikle sig i principielt 4 faser (figur 3). Dannelsen af et
netværkssamarbejde starter med en søgeproces, der skal afklare hvad samarbejdet skal dreje sig om og
hvem, der skal være med. Når denne fase er gennemløbet, kan den mere konkrete etablering
påbegyndes. Her kan man f.eks. tage beslutning om hvilken adfærd, der er accepteret i netværket,
Figur 3: Netværksdannelsens principielle faser.

Frit efter Gustavsson (1991?)
hvordan fordeling af forpligtelser og udbytte skal foretages, hvilke roller de forskellige deltagere skal
have mv. Der er ikke faste formater for, hvordan netværkssamarbejdet etableres. I nogle tilfælde ønskes
nedskrevne regler i form af vedtægter. I andre tilfælde bygger samarbejdet på tillid og mundtlige aftaler.
Når de mere præcise rammer om samarbejdet er besluttet kan driften påbegyndes. I tilfældet KnT
består driften i første omgang af de udviklingsaktiviteter, der udfoldes i Projektet. Denne fase kan i
princippet fortsætte ubegrænset, men ofte sker der forandringer hos enkelte af deltagerne, i indholdet
af samarbejdsprojektet og/eller i omgivelserne, der nødvendiggør en justering eller en mere omfattende
omorganisering. Den sidste fase kan omfatte fusion mellem parter eller anden opløsning af den
oprindelige organisation. Hvis det viser sig, at interessen for at fortsætte er faldet bort og der ikke er
mulighed for at integrere projektet i andre aktiviteter, kan projektet afvikles. Endelig kan projektet
sættes på pause indtil bedre forudsætninger er tilvejebragt.
I KnT’s delprojekter fortsætter processen indtil der er fremstillet en ”mock-up”. Herefter er det op til
parterne at afgøre, om de vil gå videre i udviklingsforløbet frem mod en kommerciel afprøvning af
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resultaterne. Som nævnt indeholder KnT ikke værktøjer til at understøtte denne sidste fase, selvom det
er defineret som et af slutmålene for KnT som helhed. I snæver forstand er kommerciel succes ikke et af
resultatmålene for projektet.
En af de vigtigste udfordringer i netværkssamarbejde er at skabe momentum og resultater. Da der i
KnT`s tilfælde er tale om egentlige udviklingsprojekter, er det som nævnt ikke muligt i detaljer at
forudse, hvilke resultater der kommer ud af samarbejdet og hvornår. Det kan i sig selv skabe
udfordringer især for de deltagere, der ikke får indfriet deres forventninger til samarbejdet. I
forlængelse af denne usikkerhed hvad angår resultater, er det også en udfordring, at samarbejdet
mellem suveræne parter kan være meget tidskrævende. Hvis der er tale om samarbejde mellem parter,
der har forskellige organisationskulturer, kan det i sig selv kræve tid.
I KnT`s tilfælde har laboratorielederne som nævnt bistået med at finde relevante samarbejdspartnere.
Samtidig har der også været en forventning til, at laboratorielederne havde en tung faglighed indenfor
det pågældende område. Målsætningen om tung faglighed har betydet, at laboratorielederne typisk er
rekrutteret fra videninstitutioner: I laboratoriet for Arkitektur og Design, har den ene laboratorieleder
sin baggrund i en stilling på Arkitektskolen i Århus, mens den anden laboratorieleder har mere end 10
års erfaring fra den private sektor. Hvad angår laboratoriet for Krop og Bevægelse kommer de to
laboratorieledere fra henholdsvis Syddansk Universitet og University College Lillebælt. I de tredje og
sidste laboratorium for Turisme og Oplevelse har lederne haft marketinguddannelser og praksiserfaring
fra turismesektoren. I de to førstnævnte laboratorier har der således været en forankring i relevante
videninstitutioner, mens sidstnævnte har haft mere fokus på udvikling af konkrete projekter med et
kommercielt sigte. KnT’s projektledelse er opmærksom på denne forskel mellem laboratorierne og
oplyser, at det har givet udfordringer at have ledere med så forskellige baggrunde. Forskelligheden har
dog ikke udelukkende været negativ. Mens fokus hos de to førstnævnte laboratorier har været på
vidensudvikling, har fokus i sidstnævnte været mere på anvendelsesaspektet.
2.5. Indplacering af KnT delprojekter i en netværksudviklingsmodel.
Perspektivering af aktiviteterne i KnT og her især laboratorieprojekterne i forhold til en
netværksudviklingsproces kan forstås på mindst to måder. En forståelse er at se hele den proces, der er
foregået i delprojekterne under laboratorierne som en hel netværksudviklingsproces, hvor starten er en
søgning efter ideer og partnere og slutfasen er en opløsning, når projektet har nået sit mål indenfor
rammerne af KnT. Det har i denne forståelse i høj grad været op til laboratorielederne at drive
processen frem og resultater i evalueringen (Teknologisk institut, 2012) fortæller om hvor vanskeligt det
har været for laboratorielederne at guide først den ideudviklende proces, der i høj grad åbner fokus og
inddrager mange parter og senere den konkretiserende og prioriterende proces, hvor andre
kompetencer kommer i spil.
Den anden forståelse er at se netværksudviklingsmodellen som rammen om en proces fra idé til
kommercielt gennembrud, og hvor drift betyder produktion og salg af et produkt. I dette lys er det klart,
at KnT ikke har dækket meget mere end den første søgefase. Denne afgrænsning har givet passet godt
til de målsætninger, der må være hos en videninstitution, mens de deltagende virksomheder på
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forskellig vis har besværet sig lidt over, at der ikke var fremdrift nok i projekterne og flere ikke havde
ressourcer til at tage over, når KnT’s rolle var udspillet.
Det er nærliggende at antage, at KnT har kæmpet med den klassiske udfordring, der opstår i de fleste
netværksudviklingsprocesser, at der er behov for forskellige kompetencer hos netværkskoordinatoren –
i dette tilfælde laboratorielederen – i forskellige faser af et netværks udviklingsforløb. I startfasen
handler det om at drive ideudvikling, hvilket bl.a. kan sikres ved at koordinator selv har en dyb faglighed
indenfor det relevante område og samtidig er åben overfor andres ideer. I en senere fase er der behov
for gedigne projektlederegenskaber, hvor processen drives stramt og hvor der tages beslutninger, der
kan gå lidt på tværs af enkelte deltageres forventninger. Mens det er få forskere, der besidder
iværksætter kompetencer er det tilsvarende vanskeligt at finde tålmodige iværksættere, der har
interesse for generel videnudvikling. I den ideelle verden kunne man derfor ønske et koordinator team,
der indeholdt flere forskellige kompetencer eller – som anbefalet i projektets slutevaluering(Teknologisk
Institut, 2012) – en tværgående servicefunktion, der kunne inddrages der, hvor koordinators egne
kompetencer ikke rakte.
3. Samarbejde om innovation i KnT – resultater.
Ovenfor er udviklingsprocesserne i KnT perspektiveret ved at indplacere KnT’s arbejdsmetoder i
henholdsvis en klassisk innovationsmodel og en simpel netværksudviklingsmodel. Hidtil har denne
diskussion foregået i alt væsentlighed uden at inddrage resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse,
der er foretaget forud for udarbejdelsen af projektets slutevauering. Nedenfor vil resultater af denne
undersøgelse blive inddraget hvad angår netværksdannelsen i projektet.
Samarbejde mellem parter fra forskellige sektorer (private producenter, videninstitutioner og offentlige
institutioner/kunder) har været en prioritet i projektet fra dets start. Denne triple-helix tankegang er
relevant ikke mindst fordi målgruppen; børn mellem 3 og 11 år, tilbringer en meget stor del af deres
vågne timer i dagsinstitutioner, skoler, fritidshjem, sportshaller, der ofte i Danmark er drevet af det
offentlige, der så køber bygninger, møbler, legeredskaber, materialer etc. hos private virksomheder og
som endelig i et vist omfang er afhængige af uddannelses- og forskningsinstitutioner.
Spørgsmålet er så, om det er lykkedes at skabe sådanne samarbejder og især, om disse samarbejder har
haft relevante resultater? Slutevalueringen har i den sammenhæng undersøgt i hvilken grad
virksomhederne har oplevet, at de har forbedret deres innovationskapacitet gennem samarbejdet.
Hertil svarer 56 % af de adspurgte, der har deltaget i laboratorieaktiviteter, bekræftende, hvilket må
siges at være pænt. Hvad angår de virksomheder, der kun har deltaget i arrangementer/konferencer, er
det 33 %, der svarer bekræftende, mens hele 47 % svarer benægtende og 20 % svarer ”ved ikke”.
Det er næppe overraskende at laboratoriedeltagerne med større hyppighed oplever et positivt resultat
på innovationskapaciteten end øvrige deltagere, men dog værd at bemærke som et resultat, der peger
på, at laboratoriedeltagelse har en positiv effekt. Der er i slutevalueringen rapporteret om 15
udviklingsprojekter i laboratorierne.
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Når det gælder KnT’s netværkseffekter svarer godt halvdelen (52 %) af alle adspurgte, at de har fået nye
samarbejdspartnere gennem projektet. Godt en tredjedel (36 %) af de adspurgte svarer benægtende.
Om den opnåede effekt er som forventet eller ej er vanskeligt at afgøre. Her skal man tage i betragtning,
at blandt de mere end 100 deltagere i projektet, har der været meget forskellige motiver for at indgå.
Nogle har haft en målsætning om at være med i udvikling af konkrete produkter, mens andre har været
med for at suge noget af den nyeste viden på området til sig.
Hvis man skal forsøge at kvantificere samarbejdsomfanget, som er skabt i løbet af projektet kan det
opgøres således: blandt de adspurgte er der registreret i alt 170 nye samarbejdspartnere. Heraf er 83
”uforpligtende erfaringsudveksling” – hvilket måske er at strække samarbejdsbegrebet en smule. I 51
tilfælde har der været tale om samarbejde om udvikling af produkt/koncept mens der i forhold til 43 nye
samarbejdspartnere er lavet en skriftlig aftale om samarbejde.
På det generelle plan må det således konstateres, at det med projektmodellen i KnT er lykkedes at skabe
nye relationer mellem relevante parter og at disse parter selv vurderer, at det har påvirket deres evne til
at innovere positivt i godt halvdelen af tilfældene. Om denne oplevede forøgede innovationskapacitet
materialiserer sig i kommercielle produkter, er behandlet i (Gelsing, 2013b).
4. Konklusion.
Formålet med denne artikel er, at sætte aktiviteter, der er foregået indenfor projekt Leg og Læring i
perspektiv. Mens de mere præcise målsætninger med erhvervsudviklingsprogrammet KnT er evalueret i
projektets slutevaluering (Teknologisk Institut, 2012), så er målet her, at spejle innovationsmodellen i
KnT i henholdsvis en klassisk innovationsmodel udviklet af en af de mest indflydelsesrige/citerede
teoretikere på området; R.G. Cooper og en netværksudviklingsmodel. Herigennem kan forskelle og
ligheder konstateres ligesom det har medvirket til at indkredse hvilke forventninger man med
rimelighed kan have til resultaterne af KnT’s aktiviteter.
Perspektiveringen af innovationsmodellen i KnT tog udgangspunkt i en illustration udviklet af projektets
administrative ledelse. Sammenligningen viste dels at økonomiske overvejelser tilsyneladende er mere
sporadisk inddraget i forhold til anbefalingerne i Coopers model. Desuden var det med nogen tøven, at
fasen omhandlende test af innovationen blev vurderet fuldt inddraget i KnT. For begge forskelle gælder,
at de i nogen grad kommer af de formelle rammer for den type erhvervsudviklingsprogrammer som KnT
er en del af. Her tænkes på, at der er begrænsninger hvad angår hvor langt man kan gå i fremstilling af
en prototype. Der må tilsvarende heller ikke gives tilskud til egentlige marketingaktiviteter.
Selvom der har været formelle begrænsninger for, hvor langt man kunne gå i at gennemføre de sidste
faser frem mod en produktion og markedsføring af det nye produkt/den nye løsning, så kunne man godt
forstille sig, at økonomisk screening var levnet mere interesse og måske sat mere i system, så alle
projekter en eller flere gange i udviklingsforløbet skulle gennemføre en økonomisk screening med
bistand fra økonomisk ekspertise.
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Perspektiveringen af samarbejdsmodellem i KnT inddrager en simpel netværksudviklingsmodel. I
relation til modellen kan sammenligningen foretages på to måder. Dels kan man opfatte
udviklingsarbejdet i KnT-projekterne som driftsfasen. Desuden kan man opfatte netværksudviklingen
som en hel proces fra idé til produktion. I relation til det første perspektiv er det bemærkelsesværdigt,
at KnT har valgt laboratorie-metaforen som ramme om etablering af mere forpligtende
samarbejdsprojekter. I tilknytning hertil er det også værd at bemærke, at det er valgt at lade personer
med baggrund i videninstitutioner lede to ud af tre laboratorier. Den valgte model sikrer faglighed,
momentum og kontinuitet, hvilket taler for at modellen har været velvalgt. På den anden side er det
ikke sikkert, at videninstitutioner og deres ansatte besidder de rette kvalifikationer til at forberede
projekter på en markedsintroduktion og dermed har gennemgangen af modellen i KnT også
understreget, hvor vanskelig kalibreringen af koordinatorfunktionen er i samarbejde om innovation.
Fagligheden er vurderet som en nøglekompetence, hvis der skulle komme noget interessant ud af
projekterne. Momentum, der er den store udfordring i en netværksproces, har været sikret idet
laboratorielederne blev givet den opgave. Endelig er kontinuitet sikret, idet der er lavet kontrakt med
videninstitutionerne om at løfte laboratorieledelsesfunktionen og således er denne funktion mindre
afhængig af de tilknyttede personer, der i denne model bedre ”kunne komme og gå”.
På det overordnede plan er der ingen tvivl om, at den model for samarbejde om innovation indenfor
børns leg og læring, der har været anvendt i KnT-projektet har virket. Både i de enkelte delprojekter
under de tre laboratorier og mere generelt som erhvervsudviklingsmodel. Det er dokumenteret
igennem den store tilfredshed, der er oplyst fra deltagerne i projektet. Der er dog ingen garanti for, at
en bestemt andel af samtlige projekter – eller for den sags skyld samtlige ideer udviklet i projektet – der
bliver til noget økonomisk målbart. Hvordan man kan nå det sidste stykke frem mod en
markedsintroduktion er i fokus i (Gelsing, 2013b).
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Bilag 1: Yderligere en definition på Mock-ups fra:
http://www.interaction-design.org/encyclopedia/mock-ups.html

Mock-ups
Mock-ups are used by designers mainly to acquire feedback from users about designs and
design ideas early in the design process. Mock-ups are 'very early prototypes' made of
cardboard or otherwise low-fidelity materials. The user, aided by the designer, may test the
mock-up (imagining that it works) and thus provide valuable feedback about
functionality/usability/understanding of the basic design idea/etc.
The advantages of mock-ups (and prototypes) are numerous. For example:


Mock-ups incite criticism from users because they are low-cost (can be made of
cardboard) and low-fidelity. If a user is presented with an early version of a system
that has required substantial work, he/she is likely to be more reluctant (as well as
able) to critise it.



When using mock-ups of cardboard or similar materials, the user and designer can
collectively change the design using familiar tools such as pens, scissors etc. As such,
mock-ups are a discussion medium and a discussion facilitator between designer and
user.



Not only can the mock-up function as a discussion medium between designer and
user but also between the members of the design team. Thus, mock-ups may help
facilitate work across disciplinary borders, bringing together a disparate team.



Mock-ups make it possible to do usability testing early in the development process.



Mock-ups incite and legalise experimentation as they are inexpensive to alter.



Mockups focus on content and functionality and turn attention away from details of
graphic design.

Mock-ups address the idea captured in a popular engineering one-liner:
You can fix it now on the drafting board with an eraser or you can fix it later on the
construction site with a sledge hammer.

