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Abstract 
This bachelor thesis is a preliminary study on a potential pilot project between UNDP and 

HelloScience. It seeks to uncover whether the SDG accelerator program for SME’s can be 

organized on Novozymes’s digital platform HelloScience. 

 

The results of this preliminary study have been obtained through three qualitative interviews 

with UNDP, Novozymes and a startup. According to the analysis, both organizations 

complement each other on many levels. In other words, a pilot project would potentially benefit 

both parties. One of the most important factors in the execution of the pilot project would be 

to have the various elements incorporated with each other in a way that supports the needs of 

the stakeholders. For HelloScience, this means that the platform must be willing to adapt or 

expand to incorporate UNDP’s various Toolboxes, preferably to lift the content and make it 

easier to use, as a minimum for SME’s, but potentially for startups and students too. The thesis 

presents a vision of change based on the results. The vision includes thoughts on how a 

preliminary study could move forward and what further steps need to be taken before launching 

a pilot project. Specifically this means developing prototypes for the incorporation of the 

various tools available to be tested in an onboarding of a few SME’s on the HelloScience 

platform. Especially to make sure the SME’s can take full potential of the storytelling element 

on the platform. Finally it is concluded that further steps need to be taken and the two involved 

parties (UNDP & Novozymes) should discuss the thesis results to see if they find these accurate 

and work out how they wish to move forward. 
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0. Indledning 

0.1 Problemfelt 

Store dele af verden står overfor en række alvorlige problemer, hvor ekstrem fattigdom, 

hungersnød, klimaforandringer, krig m.m. finder sted og opstår. For at afvikle nogle af disse 

alvorlige problematikker har FN, under et topmøde i 2015, vedtaget en række mål, der kaldes 

for de 17 verdensmål (UNDP - United Nations Development Programme, n.d.). 

Verdensorganisationen forsøger at skabe handleplaner der skal sikre opretholdelse af 

menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø og klima m.m. med henblik på at 

skabe bæredygtige løsninger på tværs af geografiske lande og sektorer. Disse universelle 

verdensmål kaldes også for SDG-målene, som står for Sustainable Development Goals (sdg-

accelerator, n.d.-b). UNDP ønsker at SDG-målene skal forstås som en samlet vision, der 

gennem kollaborativt arbejde og bæredygtige løsninger kan sikre verdensbefolkningen en 

potentielt bedre fremtid, med bedre levevilkår, der ikke afgrænser sig til geografiske lande eller 

sektorer (UNDP - United Nations Development Programme, n.d.). 

 

Flere af FN’s medlemslande har underskrevet og forpligtet sig til at opfylde disse verdensmål 

der løber frem til 2030 dog uden juridiske bindinger (UNDP - United Nations Development 

Programme, n.d.). FN’s udviklingsprogram (UNDP) har derfor lavet flere tiltag og et af dem 

er et såkaldt SDG-accelerator program, som UNDP har gennemført af flere omgange på små 

til mellemstore virksomheder (SMV). Formålet er at få SMV’er til at arbejde på et eller flere 

SDG-mål med bæredygtige forretningsløsninger (sdg-accelerator, n.d.-b). SDG-acceleratorens 

formål er dermed at accelerere SMV’er til at arbejde med bæredygtige løsninger (sdg-

accelerator, n.d.-b). 

 

For at skabe bæredygtige løsninger mener UNDP, at den private sektor er en vigtig aktør at 

involvere, og UNDP ønsker at tiltrække forskellige virksomheder til at deltage i SDG-

accelerator programmet (Bilag #1). Virksomhederne kan herigennem opnå 

konkurrencedygtige evner på national og global plan. Derudover giver accelerator programmet 

virksomhederne en mulighed for at styrke deres bæredygtige løsning i form af storytelling, 

hvor de kan tiltrække samarbejdspartnere og investorer på sigt (sdg-accelerator, n.d.-b). 

 

Uafhængigt af UNDP eksisterer der en online SDG-fokuseret innovationsplatform ved navn 

HelloScience, der er initieret og fondet af Novozymes i 2017 (HelloScience, n.d.). 
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HelloScience rummer et netværk af mennesker og, bygger på principper omkring kollaboration 

og åben forskning. HelloScience har rettet opmærksomhed mod SDG-målene og forsøger 

gennem deres netværk, at opfordre individer med forskellige kompetencer til at samarbejde 

omkring SDG-målene.  

 

UNDP og HelloScience har været i tæt kontakt omkring et eventuelt samarbejde (UNDP 

Accelerates SDG Business Innovation, 2019). Dette samarbejde omhandler, hvorvidt UNDP’s 

SDG-accelerator program for SMV’er kan organiseres på HelloScience. Formålet ville være at 

implementere SDG-acceleratoren, så platformen kan støtte op om programmets aktiviteter for, 

at organisere, strukturere og facilitere forløbet med SMV’erne. Dette kan blandt andet hjælpe 

med at vokse den pågældende SMV´s forretning. UNDP´s tilgang er unik idet de forsøger at 

skabe en forbindelse mellem SMV’er og SDG-mål, og samtidig er HelloScience unik da de 

faciliterer et pre competitive space hvor virksomheder kan få lov at udvikle, teste og skabe i et 

kollaborativt  rum, som især har fokus på storytelling i virksomhedens arbejde med SDG-

målene.  

 

Derfor ønsker projektgruppen at undersøge gennem vores indsamlede empiri, hvilke 

muligheder og forudsætninger der kunne være for et samarbejde mellem UNDP og 

HelloScience. Formålet er at støtte UNDP i deres arbejde med at give nystartede virksomheder 

og SMV’er en strategisk udvidelse af deres forretning rettet mod SDG-målene. Vi vil se på,  

hvordan et eventuelt kollaborativt arbejde kan finde sted mellem UNDP og HelloScience, og 

hvordan disse to parter kan komplimentere hinanden. Derudover bliver 

udviklingsmulighederne af SDG-accelerator programmet for SMV’er anskuet for, hvorledes 

HelloScience kan bruges som et økosystem, hvor SMV’er og startups kan oprette forbindelser 

og partnerskaber på tværs af forskellige fagligheder, geografi og sektorer. 

 

0.2 Problemformulering 

Hvordan kan en forundersøgelse af UNDP’s og HelloScience’s potentielle pilotprojekt 

afdække om SDG-accelerator programmet kan organiseres på HelloScience platformen? 

 

0.2.1 Arbejdsspørgsmål 

o Hvordan fungerer accelerator programmet? 

o Hvordan fungerer HelloScience? 
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o Hvorfor anvende en kollaborativ tilgang til at skabe ny viden og innovation? 

o Hvorfor er det vigtigt at virksomheder arbejder med SDG-målene? 

o Hvordan kan UNDP og HelloScience komplimentere hinanden? 

o Hvilke muligheder er der for at parternes værktøjer bedst muligt inkorporeres i 

hinanden?  

 

0.3 Begrebsafklaring 

Critical mass: Kritisk masse er den mindste mængde af noget påkrævet, for at det kan 

opretholde sig selv. 

 

CSR: Corporate Social Responsibility, virksomhedens sociale ansvar og bæredygtighed. 

 

Joint venture: Et samarbejde mellem to virksomheder, f.eks. på tværs af geografiske grænser. 

 

Multilevel netværksfunktion: Er den netværksfunktion som er tilstede i de beskrevede 

netværksgrafer i rapporten. I multilevel netværksfunktion kan der være hetoregene elementer 

f.eks. både brugere og virksomheder. 

 

Netværksfunktion: Er den funktion som der er valgt til, at visualisere dataen i en 

netværksgraf.  

 

Netværksgraf: Er et værktøj der er tilstede på HelloScience platformen, som strukturerer og 

visualiserer de udvalgte elementer i en interaktivt netværksgraf. 

 

Onboard: Omhandler processer der skal sikre at individider eller virksomheder, tilegner sig 

viden eller adfærd i overensstemmelse med f.eks. virksomheden eller et program. 

 

Open challenge: Er en funktion på HelloScience, hvor der bliver sat udfordringer op som alle 

kan deltage i at løse og definere. 

 

Pre competitive space: Er en betegnelse for et “fri rum” for virksomheder der ønsker at 

arbejde med projekter, i et ikke konkurrencepræget rum. 
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SDG: Sustainable Development Goals, også kendt som FN’S 17 verdensmål, som er skabt med 

henblik på at bekæmpe nogle af verdens aktuelle problematikker. 

 

SDG-accelerator program: Er et UNDP- program, i samarbejde med bl.a. Novozymes, der 

skal fremskynde forretningsløsninger med formålet, at styrke bæredygtig udvikling for små til 

mellemstore virksomheder som ønsker at arbejde med SDG-målene. 

 

Startup: Nystartet firma, som er i sin tidlige fase for virksomheden. 

 

SME / SMV: Small-to-medium enterprises, Små til mellemstore virksomheder. 

 

Storytelling: En visuel fortælling, en måde at videreformidle information gennem virkemidler 

som ord, billeder, lyde og andet. 

 

Strategic roadmap: Er en mapping af; produkt, finansiering, salg og marketing.  

 

Timeline: Tidslinje, et visuelt formidlingsværktøj på HelloScience. 

 

Toolbox: UNDP’s værktøjskasse, som anvendes under SDG-accelerator programmet. 

 

UNDP: United Nations Development Programme (FN’s udviklingsprogram). 

 

0.4 Redegørelse for UNDP & SDG accelerator-programmet 

0.4.1 UNDP som organisation 

UNDP er en af FN's største udviklingsorganisationer der befinder sig i ca. 170 lande (Undp.org, 

n.d). I de enkelte lande er UNDP ansvarlig for, at overvåge og gøre status over opfyldelsen af 

FN’s udviklingsmål og udgiver deraf årligt rapporter, den såkaldte Human development report, 

om tilstanden på verdensudviklingen. De spiller dermed en central rolle i koordinationen af 

FN´s udviklingsindsatser der hører under de 17 SDG-mål. UNDP har fire fokusområder, som 

omhandler; bæredygtig udvikling, demokratisk regeringsførelse, fredsbyggelse/skabelse samt 

klima og miljø (Undp.org, n.d). UNDP har på deres 50 års erfaring opnået mange 

succeshistorier rundt omkring i verden, som kan ses på: https://www.undp.org/results.  
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UNDP har blandt andet samarbejdet med en lang række lande, virksomheder (private og 

statslige) og andre aktører, for at opnå mange af deres resultater. Det må siges at det ligger i 

UNDP´s natur at tænke kollaborativt, da det bygger på traditionen om “de forenede nationer” 

(FN), hvor alle lande skal hjælpe til for at sikre menneskers ret og velvære. Netop kollaboration 

er en af UNDP´s styrker, da de har et bredt netværk spredt over hele verden. Som UNDP selv 

nævner er deres styrke, netop de mange mandater de har:  

“Vi er til stede i 177 lande og territorier i verden og vi er den ledende FN-organisation inden 

for det der hedder FN’s udviklingssystem. Der er 32 organisationer i FN’s udviklingssystem 

som arbejder med et mandat inden for den brede udviklingsdagsorden.“ (Bilag #1, s.2).  

Udover det stærke netværk, har UNDP en lang historie med at arbejde med klima, og var tilbage 

i 2015 med til at udvikle de 17 SDG-mål. Det ledte senere hen til at de startede SDG-accelerator 

programmet, som en tilgang til at hjælpe virksomheder som arbejder med SDG-målene. 

 

0.4.2 SDG-accelerator programmet 

SDG-acceleratoren er et program af UNDP, med formålet at understøtte SMV’er i arbejdet 

med SDG-målene. UNDP ser en mulighed i at den private sektor, kan levere en stor del af de 

løsninger, som skal sikre os en bæredygtig udvikling mod en bedre verden. (SDG Accelerator 

for SMV’er, 2021). SDG-målene fungerer som et grundlag for problemløsning og innovation, 

hvor virksomhederne herigennem opnår konkurrenceevne nationalt og globalt. Derudover 

giver målene virksomhederne en mulighed for at styrke deres fortælling og tiltrække talentfulde 

medarbejdere, kunder og investorer. 

 

I forløbet skal virksomhederne som minimum udvikle et produkt, en tjeneste eller en 

forretningsmodel med udgangspunkt i SDG-målene. Til dette får virksomhederne hjælp 

gennem et 6 måneders forløb, hvor de bliver introduceret til metoder til udvikling af produkter, 

adgang til rådgivning forretningsstrategieksperter, adgang til rådgivning fra frontrunner 

virksomheder i at integrere kommunikation og bæredygtig innovation. Derudover har de 

adgang til et rådgivende panel af direktører og ledere i en række store virksomheder i Danmark. 

 

Forløbet tager afsæt i fem faser, der indebærer tre individuelle møder med virksomheden af en 

halv dags varighed og to fælles heldagsmøder med deltagelse af; alle virksomhederne i 

programmet, globale FN-eksperter, relevante partnere, fageksperter og investorer (SDG 

Accelerator for SMV’er, 2021).  
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Forløbet illustreres i denne model: 

 

(Hentet fra: https://www.sdg-accelerator.org/content/sdg-accelerator/en/home/about.html) 

 

Udover SDG -acceleratorens arbejde med de individuelle virksomheder, ønsker programmet 

at styrke den generelle viden om, hvordan virksomheder kan anvende bæredygtig innovation 

og arbejde med social og miljømæssig bæredygtighed. Dertil, skabes en model der inspirerer 

andre virksomheder udenfor programmet til at arbejde med SDG-målene. 

 

0.4.3 Toolboxen 

I dette afsnit vil der blive gennemgået UNDP´s Toolbox til accelerator programmet, herunder 

forskellige trin, centrale pointer, værktøjer og gode råd. Der vil blive set på agendaen og 

værktøjerne, samt gennemgang af dette. Toolboxen er en del af accelerator programmet, som 

det også kan ses af Bilag #5. Toolboxen og dets værktøjer skal forsøge at sikre, at deltagerne 

opnår mest muligt i løbet af de forskellige trin og at virksomhederne prøver at arbejde med 

SDG-målene. 

 

SDG Toolbox: 

Dette afsnit tager udgangspunkt i Bilag #5. 

1. Introduktion 
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UNDP indleder med at køre en kort networking-session, hvor deltagerne kan lære hinanden at 

kende. Dette binder sig op på det kollaborative aspekt af accelerator programmet. Ved at 

deltagerne lære hinanden at kende, åbner det op for muligheden for at de kan samarbejde 

sammen og danne relationer i løbet af accelerator programmet, og muligvis efter programmet. 

2. Introduktion til SDG – introduktion til mål og delmål 

Her introducerer UNDP de forskellige SDG-mål og de forskellige delmål. Dette punkt er for 

at gøre det klart allerede tidligt i workshoppen, at der arbejdes med SDG-mål og deres delmål. 

At virksomhederne selv vælger mål, kan gøre at virksomheden bliver opmærksom på de 

forskellige delmål, der hører til SDG-målene og derfor opnår en større forståelse for de 

forskellige aspekter af arbejdet med dem. 

3. Brainstorm problemer og ideer 

Herunder er hovedpointen at få snakket omkring de forskellige mål, deres udfordringer og 

delmål. Ved at gennemgå de forskellige mål og udfordringer, kan virksomhederne begynde at 

tænke på løsningsforslag, metoder og designforslag i forbindelse med deres ideer. UNDP 

kommer selv med et eksempel på, hvordan en færdig brainstormet idé kunne se ud. 

4. Prioriter idéer 

I dette punkt skal virksomhederne vælge de idéer, som bedst egner sig til ‘SDG innovation 

journey´, som er det videre arbejde med SDG-målene. Det er her virksomhederne vælger de 

idéer fra brainstormen, som de ser som den bedste kandidat til videre forarbejdelse med SDG-

målene. UNDP understreger vigtigheden af at diskutere og prioritere i dette punkt, da der kan 

være mange gode idéer, som for virksomheden kan være en god idé, men i arbejdet med SDG-

målene kan være begrænset, da de måske ikke lægger sig op af delmålene. 

5. Case for change 

Her er ideen, at virksomheden, efter at have gennemgået de andre punkter, skal vælge den idé  

virksomheden vil fortsætte med. Virksomheden starter med at forklare idéen og hvad den er. 

Dernæst skal de belyse, hvad idéen løser af problemer. Herefter skal de forklare, hvilken værdi 

det har forretningsmæssigt og til sidst specificeres den indvirken som SDG arbejdet har på 

henholdsvist; samfund, mennesker og miljø. 
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6. Forberedelse til step 2: Vælg idé før innovation lab 

Det sidste punkt binder sig op til innovations lab, som er trin 2 i de fem trin i accelerator 

programmet. Punktet omhandler transitionen fra idé & brainstorm fasen (trin 1), videre til 

innovations lab (trin 2).  Punktet er omfattende, da det inkluderer skemaer over de to dage, 

læringsmål, begreber og værktøjer. Projektgruppen har valgt at udarbejde et skema over de 

forskellige dage, samt formål med de individuelle punkter (se Bilag #4). 

 

Efter de tre trin i Toolboxen, skal virksomhederne over til det næstsidste trin, som er 

acceleration workshop (trin 4). Her bliver virksomhederne først introduceret, dernæst går de 

igang med yderliggående “expert deep dive session” (Bilag #5). Her får virksomheden sparring 

og feedback på deres business model, tekniske løsninger og SDG indvirkning. Der vil i løbet 

af sessionen være partnere, interessenter og eksperter på forskellige områder, som er med til at 

evaluere på virksomhedernes løsninger. Der bliver evalueret på følgende områder; SDG 

Impact, Partnerships, Piloting & testing, Consumer behaviour, Commercial viability, 

Storytelling og Financing. 

 

Til sidst skal virksomhederne integrere deres løsnings- og designforslag, i deres egne 

forretningsaktiviteter (operative business, eng. red). Her skal virksomheden udføre et strategic 

roadmap, hvor de skal koble løsningen med virksomhedens overordnede strategi. Dernæst skal 

de udvikle en projektplan, hvor en detaljeret beskrivelse af aktiviteter, komponenter til 

løsningsforslag, ansvar, progression og budget skal inkluderes. 

 

0.5 Redegørelse for HelloScience 

HelloScience’s oprindelse 

HelloScience blev i 2017 initieret og fondet af Novozymes, som er en anerkendt, stor 

bioteknologisk virksomhed, der opererer i 30 lande med ca. 5400 medarbejdere på tværs af 

afdelingerne. Novozymes beskæftiger sig med bioteknologi og sælger primært deres ydelse til 

industriel anvendelse, især indenfor enzym og mikroorganisme, biofarmaceutiske ingredienser 

produktion (Novozymes, 2021). Novozymes er en virksomhed, der investerer i bæredygtig 

forskning og ønsker at støtte op omkring SDG-målene, for at løse nogle af de globale 

udfordringer (Novozymes, 2021). 
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HelloScience – ”Enabling collaboration to accelerate SDG impact” 

HelloScience er en SDG-fokuseret innovationsplatform, hvis formål er at løse mange af de 

skitserede udfordringer der hører under SDG dagsorden i 2030. HelloScience er drevet af et 

netværk af mennesker, her i blandt -  forskere, advokater, forretningsudviklere, startups, 

tænkere m.m. der alle har en fælles interesse for åben vidensdeling og innovation. Hertil 

forsøger HelloScience at styrke overgangen til en grønnere og mere bæredygtig udvikling, som 

forsøger at realisere nogle af SDG-målene igennem kollaboration (About - HelloScience, 

2019). Platformen tager form på hjemmesiden: www.helloscience.io. 

 

“We began with the question: Can we use the SDGs as a springboard for innovation and 

entrepreneurship? The SDGs cannot be solved in isolation and require cross-cutting and radical 

collaboration.”(About - HelloScience, 2019, s. 4). Som citatet belyser, skal platformen indlede 

kollaboration der resulterer i entreprenørskab, der arbejder med specifikke SDG-mål. 

HelloScience forsøger at skabe samarbejdsprojekter på tværs af aktører der eksisterer i et 

dynamisk levende netværk. Deres mål er, at strukture og kommunikere progression i de 

forskellige udviklingsfaser, det strækker sig fra idé generering fra universiteter til reelle 

prototyper, pilot testninger m.m. der netop skal løse disse problemer der finder sted i den 

virkelige verden (About - HelloScience, 2019).  Ingen organisation kan løse SDG-målene alene, 

og hvis  SDG-målene skal indfries inden 2030, er det nødvendigt at der tænkes i nye retninger. 

Derfor opfordres adskillige aktører til, at gøre et bidrag og fokusere deres kompetencer i en 

bæredygtig retning, og samarbejde omkring SDG-målene og som Alfred Birkegaard leder af 

HelloScience siger: “Our aim is to connect a strong tie network of collaborators willing to take 

risks, willing to share, to solve some of the biggest and worthiest challenges we face” 

(Birkegaard et al., 2019, s.11). 

 

HelloScience’s opbygning 

Platformen er opbygget af en række elementer. Hoveddelen er bygget op omkring tre  

sammenhængende elementer hhv. Open challange, LiveLab og Incubation. Forløbet er 

opbygget med følgende model (Birkegaard et al., 2019). 
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(Redigeret model hentet fra: Birkegaard et al., 2019, s. 16) 

 

Modellen er en visualisering over de tre faser, Open challenge, LiveLab, Incubation, hvor 

prikkerne repræsenterer antallet af deltagere, i de pågældende faser, som uddybes i 

nedenstående afsnit. 

 

Modellen starter fra venstre side og forløber hen mod højre side, hvor antallet af deltagere 

indsnævrer sig fra et week-tie netværk til et strong-tie netværk, hvilket vil sige at relationerne 

blandt deltagerne går fra få interaktioner til relationer med mange interaktioner. Dette forløb 

strækker sig over processerne Open Challenge, LiveLab og Incubation, som er det forløb 

HelloScience har designet til at tackle SDG-målene gennem kollaboration, entreprenørskab, 

åben forskning & innovation (About - HelloScience, 2019). 

 

Open Challenge 

Open Challenge, er et værktøj, hvor medlemmer af HelloScience, kan foreslå problemer eller 

udfordringer relateret til de 17 SDG-mål. HelloScience vurderer og udvælger, hvilke 

problemstillinger der skal arbejdes videre med. HelloScience og de som har foreslået 

problemstillingen sender en åben invitation til alle på platformen omkring, at deltage i en Open 

Challenge, hvor problemstillingen uddybes og udfordringens SDG-mål defineres (Birkegaard 

et al., 2019). 
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LiveLab 

Det næste skridt i processen er LiveLab, hvor netværket indsnævres. Her inviteres de mest 

engagerede og relevante kandidater, fra Open Challenge, til at arbejde videre med de definerede 

udfordringer. HelloScience’s LiveLab beskrives således: “LIVELAB: Facilitates events that 

bring together the most promising ideas with partners and collaborators who can support their 

growth” (About - HelloScience, 2019). Formålet med LiveLab, er at skabe et rum, hvor face-

to-face kollaboration kan finde sted. Arrangementerne er forskellige i deres udformning, men 

de har det tilfælles at være fysiske og har fokus på at bygge samarbejder mellem lokale startups 

og globale kollaboratører (About - HelloScience, 2019). I Arctic Opportunity Explorers 

projektet blev LiveLabet faciliteret ved at 34 studerende af 9 grupper blev inviteret til at deltage 

i en konkurrence om at udforme løsninger til påvirke befolkningen i det arktiske område 

positivt (Arctic Opportunity Explorers (CLOSED), 2020). 

 

Incubation 

Incubation er det sidste element i HelloScience modellen. Det er her hvor de nye projekter 

bliver søsat og går gennem alle faserne fra startup til skalering. Faserne som kan facilitere 

inkubationen på HelloScience platformen er idé, prototype, pilot og skaleringen. Søsætninger 

af startup projekter kan faciliteres i en joint venture, hvor flere parter kollaborerer om at løse 

et behov og drive forretning ofte gennem et nystartet selskab. Parterne bringer hver deres 

kompetencer og ressourcer til bordet i et omfang defineret i en kontrakt. 

 

HelloScience faciliter denne proces gennem deres profiler og timeline værktøj. I timeline 

værktøjet dokumenteres projektets proces og fremgang gennem en tidslinje udført med 

processens milepæle. Den eksemplariske startup inkubation baseret på HelloScience’s koncept 

illustreres i følgende model (About - HelloScience, 2019): 
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(Birkegaard et al., 2019, s. 18) 

 

Første trin er idéfasen, hvor problemet defineres og løsningsforslag fremstilles og den 

nuværende forretningsplan udvikles. I andet trin forsøger arbejdsgruppen sig med 

løsningsforslag bestående af prototyper. I denne del af processen illustrerer modellen at der 

kan indgås et joint venture for at arbejde videre og komme længere med projektet. I tredje trin 

testes produktet eller servicen, for om hvorvidt, det besluttets om produktet skal skaleres til 

flere markeder, som det bliver gjort i sidste trin som er skalerings fasen. Hvert specifikke trin 

bliver udformet på en individuel timeline (Collaborative Incubator, 2019). 

 

Timeline værktøjet 

Timeline værktøjet er en central del i HelloScience’s inkubations model. Her har de involve-

rede grupper mulighed for at dokumentere deres milepæle i deres forskellige faser. Ved 

udformningen af projektets fremgang gennem tidslinjen, får aktørerne af projekterne mulighed 

for at formidle deres process gennem storytelling. Dette gør det let for mentorer og andre 

mulige samarbejdspartnere som investorer, at få et indblik i projektets process og hvilke 
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resultater de opnår og hvilken indflydelse de har på SDG-målene. Et eksempel på en 

udformning af timeline værktøjet illustreres i følgende figur (SolarSack: Phase 2 –, 2019): 

 

(SolarSack: Phase 2 –, 2019) 

 

Processen dokumenteres på tidslinjen med milepæle der udfyldes med billeder, videoer, artik-

ler m.m. Der fastlægges en startdato og en slutdato på fasen. Øverst til venstre er kernedelta-

gerne af projektet og øverst til højre er de tilknyttede mentorer på projektet. HelloScience 

indeholder også en interaktiv netværksgraf som kortlægger alle brugere og andre elementer på 

platformen, netværksgrafen, bliver beskrevet i ”Netværksgraf & AI teknologi” afsnittet. 

 

1. Metode 

1.1 Semesterbinding 

Projektrapporten er forankret i den Humanistisk-Teknologiske bacheloruddannelses tre basis 

dimensioner: Design & Konstruktion (D&K), Subjektivitet, Teknologi & Samfund (STS) og 

dimensionen Teknologiske Systemer & Artefakter (TSA). 

 

D&K dimensionen er forankret i projektet gennem analysen, som analyserer behov, risici, m.m. 

Formålet er at understøtte og organisere designprocessen i forhold til den forandringsvision 

forundersøgelsen skal resultere i. 

 

STS dimensionen er forankret i projektet gennem en del af den anvendte teori blandt andet 

omkring kollaboration, som relaterer sig i analysen såvel som diskussionen for at komme 
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nærmere en forståelse mellem den pågældende teknologi og mennesket som skal benytte 

denne. Hertil spiller den videnskabsteoretiske tilgang anvendt i projektet, postfænomenologi, 

også en væsentlig rolle for at undersøge teknologiens påvirkning på mennesket og omvendt. 

 

TSA dimensionen er forankret i projektet bl.a. til at opnå en forståelse og indsigt i det 

teknologiske system der ligger til grund for intelligente netværksanalyseværktøjer heriblandt 

NORA værktøjet. TSA er desuden forankret ved en analyse af det teknologiske system bag 

HelloScience og hvordan denne platform er opbygget. 

 

1.2 Forundersøgelsens metoder 

I følgende afsnit vil de metoder som er typiske for en forundersøgelse og som projektgruppen 

har anvendt, blive beskrevet og forklaret. Afsnittet giver først en kort forklaring på begrebet 

forundersøgelse, efterfølgende præsenteres princippet om den samlede vision og til sidst slutter 

afsnittet af med en gennemgang af metoderne til; kvalitativt interview, SWOT-analyse og 

dybdeanalyse. 

 

Afsnittet benytter teori om forundersøgelsen fra bogen ”Professionel it-forundersøgelse - 

grundlag for brugerdrevet innovation” af Keld Bødker, Finn Kensing, Jesper Simonsen 

(Bødker et al., 2008). 

 

1.2.1 Hvad er en forundersøgelse? 

I bogen ”Professionel it-forundersøgelse - grundlag for brugerdrevet innovation” (2008) af 

Bødker, Kensing og Simonsen, beskrives en forundersøgelse som værende en afdækning af 

kundens behov og ønsker. ”En forundersøgelse indgår således som et vigtigt element i en 

organisatorisk afklaringsproces, som leder efter en beskrivelse af en eller flere bæredygtige IT-

anvendelser.” (Ibid., s. 27). Under en forundersøgelses proces ses potentialet i en IT-

anvendelse, og hvilke muligheder der er for at indfrie problemstillingen virksomheden står 

med. Gennem flere iterationer i forundersøgelsen, kan designeren specificere, hvilken form og 

funktion IT-implementeringen skal tage. IT-designeren er hermed en person der i samarbejde 

med virksomheden gennemfører en forundersøgelse (Ibid.). 

 

Forundersøgelsen skal opsætte de bedst mulige betingelser for at de involverede parter kan tage 

de mest kvalificerede beslutninger for virksomheden/organisationens potentiale. Det vil sige 
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anskue muligheder for implementering af IT-løsninger eller andre løsninger i forhold til den 

aktuelle problemstilling (Ibid.). Forundersøgelsen slutter med en rapport af forundersøgelsens 

resultat og eventuelle prototyper, som testes af i løbet af forundersøgelsen. Efter 

forundersøgelsen tager kunden, altså virksomheden, stilling til forundersøgelsens resultater og 

indgangsvinkler for implementering. Næste skridt er selve implementeringen både teknisk 

såvel som organisatorisk af én eller flere løsninger (Ibid.). 

 

1.2.2 Princippet om den samlede vision 

Den samlede vision er et princip der omhandler tre elementer: IT-udvikling, organisatorisk 

udvikling og kvalifikationsudvikling (Ibid.). For at en ny innovativ idé skal kunne udføres i 

praksis i en virksomhed, er det nødvendigt at sammentænke idéen i forhold til 

arbejdsorganisering, IT og kvalifikationsudviklinger hos de ansatte for, at indgå i den nye 

arbejdsorganisering eller anvende det nye IT-system. Afhængigt af den enkelte idé og omfanget 

af den pågældende forandring skal alle elementer ikke nødvendigvis vægtes ligeligt. Det er 

vigtigt ikke kun at fokusere på IT, selvom der er tale om en implementering af et IT-system. 

Hvis fokusset er for ensidigt fra projektgruppen kan det lede til at systemet ikke anvendes som 

det er designet til (Ibid.). 

 

Det er vigtigt at projektgruppen undervejs forsøger at skabe så meget åbenhed fra de 

involverede parter som muligt. Altså er det nødvendigt med en forståelse af at der kommer til 

at være forskellige interesser fra de involverede, i dette tilfælde de to forskellige organisationer, 

og også gøre de involverede parter opmærksomme på dette fra start af (Ibid.). Det er 

projektgruppens opgave at forsøge at skabe et solidt beslutningsgrundlag for prioriteringen af 

de forskellige interesser. Den endelige forundersøgelse skal vurdere fordele og ulemper, ved 

implementering af visionen, og gerne også foreslå mulige måder at håndtere ulemperne på 

(Ibid.). Ligeledes er det projektgruppens ansvar at udvikle en vision som tager højde for alle 

de tre elementer og sammenhængen imellem dem. Forundersøgelsens resultater og vision 

præsenteres for virksomheden gennem feedback (Ibid.). 

 

1.2.3 Kvalitativt interview 

Formålet for det kvalitative interview er at indsamle empiri fra relevante informatner. 

Projektgruppen har valgt at få indsigt i informanternes arbejdsprocesser og behov. Under denne 

interviewform fokuseres der ofte på informanternes subjektive svar, der senere skal bruges til 
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en dybdegående analyse for forskningsprojektets tema. Interview teknikken kan opdeles i tre 

faser; forberedelse, gennemførelse og efterbearbejdning (Ibid.). 

 

Under første fase udarbejdes der en interviewguide, som er en detaljeret spørgsmål-og-svar-

form guide der bruges, som rettesnor til interviewets tema og fokus område. Til dette har 

projektgruppen udarbejdet en individuel interviewguide til vores tre informanter, som er 

repræsentanter fra UNDP, Novozymes og en Startup virksomhed. Informanterne fik mulighed 

for at se interviewguiden inden interviewet blev udført. Under forberedelsesfasen beslutter 

forskeren, hvem der skal interviewes, hvad interviewets formål er, og dermed organiseres, hvor 

og hvordan interviewet tilrettelægges. Her har projektgruppen valgt at benytte Microsoft 

Teams og Zoom, som medier til at interviewe og optage vores tre informanter, dels grundet 

geografisk afstand, men også grundet restriktionerne forbundet med Covid-19 pandemien. 

 

Under gennemførelsesfasen, foregå selve interviewet indenfor en tidsramme. Hertil benyttes 

der lydoptagelser og notering af det der bliver sagt, og fungerer som en hjælp til at huske det 

der bliver sagt. Dertil er der ofte en til to medlemmer af projektgruppen til at interviewe og 

strukturere gennemførelsen af interviewet, dels til at støtte hinanden, men også til senere at 

diskutere den indsamlede empiri. 

 

I forarbejdningsprocessen transskriberes lydoptagelserne af interviewet, så det kan skriftligt 

dokumenteres. Optagelsen gennemlyttes og anses for at være en effektiv teknik at bearbejde 

interviewet på. I denne fase udarbejdes de væsentlige pointer, og under denne proces er der 

mulighed for at notere, hvad der er relevant og vigtigt at inddrage i opgaven (Ibid.). 

 

1.2.4 SWOT-analyse 

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), er et analyseværktøj der ofte 

anvendes i forberedelsesfasen og kan være en rettesnor til at analysere videre på virksomhedens 

styrker, svagheder, muligheder og trusler. Denne form for brainstorming danner et overblik 

over forundersøgelsens risikofaktorer, hvor der identificeres kritiske faktorer for 

virksomhedens forretningsplaner (Ibid.). 

 

Styrker og svagheder kan belyse strukturelle forhold eller evner til at gennemføre 

forandringsprocesser i organisationen. I denne fase beskrives interne forhold der ofte vedrører 
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projektdeltagerne og interessenterne (Ibid.). Styrkerne kan være særlige fordele der får 

organisationen til at fremstå stærk i forhold til andre virksomheder. Det kan være en ydelse der 

får organisationen til at fremstå anderledes end de andre og som konkurrenterne ikke kan 

efterligne (Ibid.). Svaghederne kan være at organisationens personale ikke er kompetente, 

mangel på erfaring, at der er stor konkurrence eller  mangel på markedsføring. 

 

Muligheder og trusler belyser ofte de eksterne forhold og beskriver omverden, som 

organisationen befinder sig i. Mulighederne kan præsentere de nye muligheder i forbindelse 

med et nyt IT-system, der eksempelvis kan give virksomheden et økonomisk opsving. 

Muligheder kan være tendenser fra omverden der kan bringe virksomheden til nye og stærkere 

markeder. Det kan være nye teknologier der kan skabe større muligheder for at styrke 

virksomheden og eskalere dens netværk (Ibid.). 

 

Truslerne kan omhandle risikoen for at samme idé findes i forvejen, dårligt omdømme, 

økonomiske kriser, nye konkurrenter der truer, dermed kan dette true virksomheden (Ibid.). 

 

1.2.5 Dybdeanalyse 

Dybdeanalysen er som navnet antyder en dybtgående analyse. Det er en fordybelse i 

forundersøgelsen af virksomhedens arbejdspraksis, organisering, strukturering og andre 

relevante elementer som spiller en rolle i udformningen af den forandringsvision 

forundersøgelsen skal ende i (Ibid.). Formålet med analysen er altså, at opnå indsigt i rationalet 

bag den nuværende arbejdspraksis/organisering, hvilke udfordringer/problemstillinger denne 

står overfor og derfor hvilke behov eller kravspecifikationer der er til en ny implementering til 

ændring eller optimering af arbejdspraksis (Ibid.). 

 

Dybdeanalysen skal gennem bearbejdning af den indsamlede data ved feltarbejde bruges til at 

udvinde en form for resultat, som kan formidles tilbage til de involverede parter. Analysens 

resultater kan med fordel præsenteres i form af problemstillinger, behov, mål og til sidst idéer 

til mulige løsninger, som kan opnås ved en implementering af den vision projektgruppen 

opsætter på baggrund af analyse resultatet. 
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2. Teori 

2.1 Videnskabsteori (postfænomenologi) 

I dette afsnit vil projektgruppen redegøre for centrale begreber, teorier og teoretikere inden for 

postfænomenologi. Der vil blandt andet blive gennemgået begreber som: mediering, 

amplification/reduction og multistabilitet. 

 

Afsnittet skal forsøge at belyse den indvirkning som HelloScience platformen har på de 

deltagende parter, hvordan deres oplevelse af platformen og dens brug, afspejler sig i deres 

eget arbejde med SDG-målet. 

 

2.1.1 Kort introduktion til centrale begreber 

Postfænomenologi ser på relationen mellem mennesker, teknologi og de fænomener og 

relationer, som sker her imellem. Særligt har postfænomenologien fokus på, hvordan 

teknologien påvirker menneskers syn på verden, og de fænomener der opstår og ikke hvad de 

er (Videnskab.dk, 2015). Verdensbilledet og synet på teknologien, i et postfænomenologisk 

perspektiv, er derfor at mennesket aldrig helt er forbundet til den objektive ´virkelige verden´, 

men i stedet ser verden igennem en subjektiv optik eller en teknologisk medieret anskuelse 

eller som Ihde beskriver det “The human-world relation typically is a human-technology-world 

relation” (Ihde, 1990: som referet af: Ihde et al., 2015, s. 12). Ifølge Ihde, har teknologien altså 

en måde at ekspandere og udvide vores sanser og indsigt i den verden vi lever i, hvis vi ser på 

relationerne mellem mennesket og den teknologi vi lever med. Ihde argumentere derfor, i en 

kritik af fænomenologiens mere kritiske syn på teknologi at: 

“(…)the idea that technology alienates human beings from the world and from themselves it 

places the idea that technologies help to shape human subjectivity and the objectivity of the 

world.” (Ihde et al, 2015, s. 12). 

For at forstå hvordan fænomener opstår, må vi både forstå intentionaliteten, som omhandler 

formålet med f.eks. teknologien. Intentionaliteten er den tænkte måde hvorpå teknologien 

bruges, dette kan f.eks. være en kop, som bruges til at drikke eller holde på vand, dens 

intenderede formål er altså at holde på vand og bruges derudover også til at drikke fra (mere 

om dette senere i teoriafsnittet). Derudover er det vigtigt at redegøre for, at der ikke skelnes 

mellem subjekt og objekt, men at der netop gøres en lige stor vigtighed af begge aktører, 

humane eller non-humane, netop som man ser det i Latour & Callon´s Actor-Network Theory. 
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Dog adskiller postfæmenologien sig fra aktør-netværks teori (ANT) på en række punkter, 

særligt ved at postfæmenologien ikke kan bruges, som en metode og som Ihde (2015) skriver 

”Postphenomenology is the practical study of the relations between humans and technologies, 

from which human subjectivities emerge, as well as meaningful worlds” (Ihde et al., 2015, s. 

12-13). Forskellen ligger altså også i, at hvor at der i ANT perspektiv, vil ses på årsag og 

sammenhæng og den translation der sker i det sociale netværk. Fra et postfænomenologisk 

perspektiv vil der ses nærmere på den subjektive relation ud fra et menneskeligt perspektiv set 

gennem teknologien, eller som Ihde skriver det “ (…) subject and object are constituted in their 

mediated relation (…)” (Ihde et al., 2015, s.12), hvilket betyder, at subjekt og objekt er 

gensidigt påvirkelige, gennem deres relation til hinanden. Dette term kaldes også for 

embodiment (kropsliggørelse, red.). Et eksempel på dette er briller, som bruges til at styrke 

synssansen. Der ses altså ikke med brillerne, men igennem brillerne, som forstærker subjektets 

synssans.  

 

2.1.2 Mediering 

Mediering handler om, hvordan vi som mennesker, bliver påvirket af teknologi. I dagligdagen 

bliver vi påvirket af alle mulige forskellige teknologier, som påvirker os i større eller mindre 

grad. Et eksempel kunne være et termometer, som viser hvor koldt det er, og derfra kan vi 

udlede, at vi bør tage mere eller mindre tøj på til den pågældende dag. Dog skal det nævnes, at 

der også kræves en form for hermeneutisk indsigt i teknologien, da brugen af et termometer, 

forudsætter at folk forstår, hvad celsius er. Van Den Eede (2015) forklarer det med følgende 

citat “Nothing is ever perceived in isolation. One may focus on it, but it is always there in 

relation to a ground or field.” (Van Den Eede, 2015, s.3). Set i relation til termometeret, kan vi 

anskue det på forskellige måder, men vores menneskelige perception af det bygger på a priori 

viden. Vi har, som mennesker allerede en anelse om brugen af teknologien, og skaberen af 

teknologien har også en intenderet brug af selve teknologien, som går forud for subjektets brug 

af teknologien. Den forudindtaget viden bygger på vores erfaring, som mennesker, men også 

kulturelle fænomener. Ihde forklarer dette ved at gøre brug af termerne mikro og makro 

perception. Makro omhandler den kulturelle kontekst, det vil sige det eksterne miljø. 

Mikroperception omhandler det sanselige, det vil sige den naturlige verden. Til 

mikroperception knytter der sig to yderligere termer, som amplifikation og reduktion. 

Amplifikation, er som navnet antyder, en forøgelse i sansning af den `naturlige verden´. Dette 
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kan f.eks. inden for postfænomenologi, ske ved hjælp af en teknologi. Reduktion er det 

modsatte af amplifikation, og kan også ske ved brugen af en teknologi, hvor den kan reducere 

vores syn af verden. Van Den Eede (2015), forklarer reduktion og amplifikation med 

artefaktet/teknologien brillen i følgende citat:  

“Nonetheless, it remains the case that at any time, that is, in any one of such trajectories, a 

technology can exhibit certain “instrumental inclinations” (1993, 54), as Ihde puts it. It is non-

neutral. More precisely, it can be seen to amplify or enhance something, and to reduce 

something else. Glasses for example, enhance eyesight but reduce, for one, mobility and 

flexibility when doing sports” (Van Den Eede, 2015, s. 7) 

Ihde (2015) forklarer mediering som en naturlig forlængelse af den menneskelige krop og sind, 

at vi som mennesker altid `ser´, `hører´ eller `tænker´. Modsat mennesker, tænker, ser og hører 

teknologier ikke naturligt, og derfor hvis et menneske tænker over en teknologi, f.eks. dets 

brug, vil vi naturligvis begynde at integrere det i vores egne tanker og dermed vores syn på 

brugen af netop den teknologi. Ihde forklarer det i følgende citat:  

“The human subject is always directed at objects: we cannot just “see, “hear,” or “think,” but 

we always see, hear, or think something. Similarly, the objects “in themselves” will probably 

exist, but it does not make much sense to think about them, because as soon as we do that, they 

become things-for-us, things as disclosed in our relations with them.” (Ihde, 2015, s. 11-12) 

Derfor er mediering en af de centrale pointer i postfæmonologi. Det danner ramme for at forstå 

forholdet mellem mennesker og teknologi, hvordan vi påvirker teknologien, men samtidig også 

hvordan vi bliver påvirket af teknologien. Et eksempel kunne være et billede, som bliver taget 

i øjeblikket, en situation som ellers havde været utænkelig for andre personer, som ikke var til 

stede. Gennem billedet kan de personer, som ikke var til stede, tolke og analysere på baggrund 

af billedet. Det er altså selve kameraet der her skaber en menneskelig-teknologisk relation, 

eller, som Ihde forklare det “an imaging device transforms an otherwise imperceptible aspect 

of the world into a readable form - an image” (Ihde et al., 2015, s. 33). Her bliver teknologien 

altså til en mediator af den menneskelige oplevelse (mediator of human experience) (Ihde et 

al., 2015, s. 33-34). Dog skal det nævnes at selve billedet og kameraet, samt de mennesker som 

der bliver taget billede af, ikke udgør en mediering. Mediering sker altid forud, for den 

egentlige handling. Dette kan forklares ved at bruge Ihde (2015) som refereret af Van Den Eede 

(2015), teori om mikro og makro perception. 
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2.2 Kollaboration 

2.2.1 Åben forskning (Open Science) 

Åben forskning, som et begreb er et udtryk for en forandring indenfor organiseringen og 

udviklingen, der foregår i videnskab i øjeblikket. Åben forskning kan siges at være en 

‘bevægelse’ i forskningsverdenen, hvis tilhængere har en fælles vision. Tilhængerne af åben 

forskning ønsker; at anvende teknologi, innovation og viden, som instrumenter til at kreere en 

åben og mere transparent, samt demokratisk kultur omkring forskning. Der er altså tale om en 

ny måde at tilgå produktion og spredning af forskning/viden. Denne nye tilgang er et resultat 

af internettet, samt informationsteknologi og kommunikationsteknologi (Budtz Pedersen, D., 

Martiny, K. M., Hansted, A. B., & Wested, J., 2019). 

 

Tendensen mod åben forskning har fundet sted, som følge af udviklingen mod open source og 

open data. Disse modeller for, at samarbejde er blevet standarden indenfor software, digital 

innovation og bioteknologi (Hilbert 2013; Gurin 2015; Perkmann og Schildt 2015, som refere-

ret af Budtz et al., 2019). I forskningsverden kommer tendensen mod åben forskning fra et 

ønske om en bredere, eller mere åben adgang til publikationer, hvad der kaldes open access 

(Budtz et al., 2019). Der er tale om et generelt ønske om åbenhed og deling af viden i mange 

forskellige discipliner, men også på tværs af disse discipliner. Åben forskning har haft 

omfattende indflydelse, bl.a. i den måde merit og anerkendelse tildeles. Tidligere hvor 

publikationer næsten udelukkende kunne publiceres i store privatejede tidsskrifter for, at være 

meriterende, så fokuserer mange universiteter, såvel som fonde, i dag på at deres forskere skal 

publiceres i åbne tidsskrifter. Samtidig er der et større fokus på at anvende og anerkende andre 

former for videnskabelig formidling end blot forskningsartikler. Desuden er der fokus på at 

dokumentere forskningens samfundsmæssige indflydelse (Ibid.). 

 

Ønsket bag åben forskning er ikke blot at give fri adgang til forskningens resultat, men også til 

selve forskningsprocessen. For på denne måde at åbne op for mulige samarbejdspartnere langt 

tidligere i processen, og på en helt anden måde end det tidligere har været muligt. Dermed ikke 

sagt at alle og enhver kan være en del af den videnskabelige proces. Det kræver selvfølgelig 

stadig at have de relevante kvalifikationer. Tanken er derimod, at selve den videnskabelige 

proces kun er én del af et netværk eller økosystem, bestående af vidensproducenter, 

interessenter og brugere. Tilsammen opdyrker disse videnskabelig viden. Dermed er der altså 

ikke tale om færre stillede krav til evidens, validitet eller objektivitet (Ibid.). Derimod er 
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argumentet for åben forskning, at data skal være tilgængeligt for reproduktion, revision og 

undersøgelse tidligt i processen, således forskningen kan forsøges reproduceret andetsteds. 

Hvilket nemlig har vist sig problematisk ved rekonstrueringen af mange traditionelle studier 

(Ibid.). 

 

Ovenstående har ført til en mangel på mulighed for reproducerbar forskning, hvilket virker 

kontraintuitiv, derfor baner åben forskning hurtigt vej frem i den videnskabelige verden. 

Samtidig er der dog som så meget andet i den vestlige verden en tendens til kommercialisering 

og industrialisering af institutioner, og videnskaben er ingen undtagelse. Derfor kan der 

samtidig med åben forsknings gevind være tale om en privatisering af viden ved patenter, forlag 

og teknologioverførsel, hvilke har ført en konkurrencelogik med sig. Eftersom gennembrud 

inden for bioteknologi eller kunstig intelligens formodentlig ville føre en vældig pengesum, 

såvel som andre gevinster med sig til den pågældende virksomhed eller universitet (Ibid.). 

 

2.2.2 Kollaborativ problemløsning 

Kollaborativ problemløsning er en nødvendig kompetence i det 21. århundrede. Kritisk 

tænkning, evnen til at løse indviklede problemstillinger, at kunne indgå i et netværk og 

organisere sociale processer, kreativitet, menneskelig forståelse osv. er ifølge en analyse fra 

2016, foretaget af World Economic Forum (WEF), de kompetencer som ville være mest 

eftertragtede i 2020 (WEF 2016, som refereret i Budtz et al. 2019). Alt sammen kompetencer 

som er bestanddelene af kollaborativ problemløsning. Kollaborativ problemløsning handler om 

problembaseret læring (PBL). Især inden for globale og sociale udfordringer, hvilket relaterer 

sig til projektet i forbindelse med SDG-målene. De store globale problemstillinger, vi står 

overfor i dag, er af så kompleks struktur, at traditionel tilgang eller måde at tænke 

problemløsning på ikke kan relateres. 

 

Mange tidligere kognitive studier, der har søgt at udvide forståelsen af problemløsningsevnen, 

bærer præg af et lukket forskningsdesign kun aktuelt i laboratoriet. Så derfor fortæller disse 

undersøgelser os ikke meget om, hvordan kognitiv problemløsning foregår i den virkelige 

verden, og slet ikke når det kommer til kollaborativ problemløsning. Problemerne i laboratoriet 

er statiske og veldefinerede, hvilket fører til et resultat af samme karakter (Kirsh 2009, som 

refereret af Budtz et al., 2019). Problematikker som klimaforandringerne eller immigrations 

problemet kan ikke siges at være af denne samme veldefinerede struktur, eftersom der ikke er 
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ét klart mål eller én konkret løsning. Derfor bliver det her helt essentielt, med den kollaborative 

tilgang til problemløsning. Dette bakkes yderligere op af Michael Tomasello primatforsker og 

udviklingspsykolog, hvis forskning peger i retning af at mennesket er et samarbejdsvæsen, når 

det kommer til de kognitive evner (Budtz et al., 2019). 

 

Hvis problemer løses i fællesskab (en social proces), hvad er så fordelen ved det kollaborative 

fremfor til det kooperative? Kooperation gør sig gældende, når problemet trods dets 

kompleksitet er veldefineret. I kooperation er der tilpas viden omkring målsætningen, et team 

med klare delte roller/arbejdsopgaver og en klar plan for processen. Kollaboration bliver 

nyttigt, når et komplekst problem ikke er veldefineret, der ikke er tilpas viden, der er usikkerhed 

omkring den egentlige målsætning, hvilke evner/roller der skal være i teamet osv. Så er 

kollaboration tilgangen til at nå skridtet videre med problematikken (Ibid.). 

 

I kollaboration handler det for teamet om en delt forståelse af problemet snarere end en delt 

forståelse af målet. Det kaldes et fælles problemfelt (Ibid.). Når teamet har problemfeltet 

tilfælles, kan de sammen gå i gang med forskningen og undervejs opdage samt tilegne sig de 

relevante og nødvendige kompetencer, som er nødvendige for at nå en løsning på problemet. 

Rollerne er således ikke klart fordelt i et kollaborativt samarbejde, sådan som de vil være i 

kooperativt samarbejde. Fælles for de involverede i et kollaborativt samarbejde er ønsket om 

løse det samme problem, derfor bliver relationerne altafgørende i kollaboration. Til at 

opretholde relationerne, skal der naturligvis bruges et medie til kommunikation (se afsnit om 

videnskommunikation), ikke mindst, så andre med samme ambition eller med relevante 

kompetencer kan involveres i processen. På den måde opstår også en vi-bevidsthed og et fælles 

engagement, hvorimod rollerne er meget klart fordelt i kooperation, og dermed ikke bygger på 

en vi-bevidsthed. Kollaboration kan siges ikke at handle om at nå en specifik løsning, men 

snarere at skabe rammerne for at processen der er nødvendig for, at nå en løsning kan få lov at 

finde sted (Ibid.). 

 

Belønningen i kollaboration ligger altså ikke i at nå et bestemt resultat, men i den viden og de 

erfaringer som gøres undervejs. Eftersom problematikkerne i kollaborativt samarbejde er af så 

kompleks karakter, kan det ikke garanteres at der nås en konkret løsning. Så selvom 

resultaterne af et givent projekt måske er negative, er der alligevel ny viden og erfaringer 

indenfor problemet. Derved er det overordnet set et skridt i den rigtig retning imod løsningen 
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af et kompliceret problem. Med andre ord hjælper det negative resultat, forskningen på rette 

spor i dens langsigtede udvikling (Ibid.).  

 

For at opnå et fælles engagement omkring løsningen af et problem, kræver det en symmetri i 

teamet i forhold til viden, status og handling (Dillenbourg 1999, som refereret af Budtz et al., 

2019). Symmetri i viden skal forstås således, at deltagerne har cirka den samme viden om 

problemet. Tilgangsvinklerne kan være vidt forskellige og mangfoldige, men der er en fælles 

forståelse af problemets hovedsagelige faktorer, som definerer problemet samt motivationen 

for at løse dette. Symmetrisk viden skal forstås som denne mangfoldighed af tilgangsvinkler, 

og ikke som en mangel på variation i perspektiverne der anskuer problemet (Budtz et al., 2019). 

 

Endnu en vigtig faktor for en vi-bevidsthed er tillid. I forskningsverden forstås tillid begrebet 

som essentielt for at håndtere usikre situationer. Hvorfor det ikke bør komme som en 

overraskelse, at tillid har en central rolle i kollaborationsprocessen (Becker 1996, som refereret 

af Budtz et al., 2019). Usikkerhed opstår nemlig fordi, der ikke er fyldestgørende viden til at 

forstå det pågældende problem, men når denne usikkerhed accepteres af de involverede parter, 

så opstår tilliden (Baier 1986, som refereret af Budtz et al., 2019). I praksis betyder det, for 

individet medvirkende i en kollaborativ proces, at kontrollen må opgives med de handlinger 

som foretages af andre parter i processen. Det fælles engagement betyder et stop med kontrol 

af hinanden og i stedet en oplevelse af fælles kontrol (Becker 1996, som refereret af Budtz et 

al., 2019). I den kollaborative proces er der derfor tale om et tillidsfuldt fælles engagement, 

hvorfor risici, fejltrin eller succeser deles blandt alle i teamet og dermed løses problemet i 

samspil (Budtz et al., 2019). 

 

2.2.3 Videnskommunikation 

Kommunikation er en essentiel del af den kollaborative proces (Ibid.). Moderne teknologi 

præsenterer helt nye muligheder for at producere ny viden kollaborativt. Trods dette er det dog 

stadig en nødvendighed, at de involverede parter kan vurdere den information og viden som 

deles. Samtidig er det nødvendigt at vurdere, hvilket format eller medie der er det bedst egnede 

til facilitering af den kollaborative problemløsning (Ibid.). 

 

Videnskommunikation er i dag en mere åben og involverende proces, hvor viden før i tiden tit 

er blevet anset som en langsommelig udviklingsproces, for derefter at skulle bearbejdes før den 
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kunne formidles videre ud i samfundet. Åbenhed og adgang til forskningsprocessen er i dag, 

helt centrale komponenter for en effektiv videnskommunikation ikke mindst i et kollaborativt 

samarbejde (Ibid.). For at kollaborative værktøjer effektivt skal kunne benyttes til 

kommunikation af forskningsprocessen, er det nødvendigt at efterlade idéen om én privilegeret 

afsender af information til en uvidende masse. Kommunikationen skal ske undervejs i 

processen og skabe en gensidig engageret forståelse (Ibid.). 

 

Den traditionelle måde at dele viden på har været gennem tidsskrifter og artikler, men i dag 

anvendes disse ikke som et redskab til at kommunikere ny viden, men anses som et mål i sig 

selv for anerkendelse og prestige (Ibid.). Der findes bl.a. eksempler på forskere som undlader 

visse resultater af deres forskning, mens de overdriver andre resultater. Samtidig er der som 

sagt også problemet med mangel på reproducerbarhed af diverse eksperimenter, eftersom 

adgangen til dataene er begrænset (Ibid.). 

 

Forskningen er dog også kommet på de sociale medier eller lignende. Moderne online 

værktøjer som disse gør det muligt for forskere, at dele viden langt tidligere i processen eller 

informere om ny publikationer, projekter osv. Denne nye form for mere åben kommunikation 

af forskning, til en bredere del af samfundet, har dog typisk ingen merit til sammenligning med 

en klassisk publikation af forskning (Ibid.). Disse nye platformer tilbyder derimod nye 

redskaber til at producere og kommunikere viden, dette kan være alt fra dokumentarfilm, 

podcasts, events osv. (Ibid.). Tidligere har formidling af viden været fra en forsker til andre 

forskere, hvorfor metoder og terminologi er indforstået, men gør at individer uden for 

fagområdet ingen mulighed har for at forstå, den viden der bliver formuleret (Ibid.). Fordi åben 

forskning tager til, er det dog ikke ensbetydende med at den klassiske videnskabelige 

publikation udgår. Den fungerer stadig som værktøj til videnskabelig udvikling og 

kommunikation, men er nu blot ét blandt flere værktøjer til dette (Ibid.). 

 

En fordel ved den klassiske videnskabelige publicering er, at der er klare krav for 

kvalitetssikringen af det endelige produkt. Dog er kollaborativ forskning også en god tilgang 

til validering, af de resultater der opnås i forskningen (Ibid.). 

”Konsistente datasæt og forudsigelser er gode indikatorer for robuste videnskabelige modeller, 

men sådanne repræsentative kvaliteter kan ikke stå alene. Validering af viden er en social 

aktivitet, hvor ”intersubjektiv validering” (Varela og Shear 1999:10) og ”intersubjektiv 

korroboration” (Gallagher og Zahavi 2008: 29-31) er afgørende.” (Ibid., s. 153). 
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Viden er altså noget, der opstår i samspil med andre. Det bør derfor opfordres til, at dem som 

bidrager til bedømmelsen, på den ene eller anden måde, af de pågældende videnskabelige 

resultater, gør dette drevet af interaktion, medinddragelse, medejerskab osv. (Ibid.). 

 

Kollaboration kræver et fælles medium, som skal sætte rammen for vi-bevidstheden, således 

at de involverede parter i samarbejdet kan, men også ønsker at dele viden, intentioner og 

handlinger i forsøget på at løse det fælles problem (Ibid.). For at opnå dette i kollaborativt 

arbejde med mange samarbejdspartnere kræver det, hvad der kaldes en shared service provider 

(Ibid., s. 155). Altså en infrastruktur for at kollaboration kan finde sted. Det kan med fordel ses 

som et rum, hvor alle kollaboratørerne har mulighed for at ”mødes”, så de kan dele/formidle 

viden/problemstillinger eller lignende (Ibid.). Her bliver det igen relevant med andre medier 

end skriftmediet, til at kommunikere, da store komplekse problemer vil kræve mange 

kollaboratører med vidt forskellige faglige ekspertiser og forståelser. Skriftmediet er heller ikke 

hensigtsmæssigt til at kommunikere, hvis ikke-fagfolk, som ikke er utænkeligt er en del af 

forskningsprocessen og skal have mulighed for at forstå projektets fremgang (Ibid.). 

 

2.3 Netværksgraf & AI teknologi 

2.3.1 Nuværende netværks graf på HelloScience 

HelloScience indeholder et netværksværktøj (se Figur 1), Dette netværk indebærer fire 

elementer nemlig; brugerne, færdigheder, SDG-mål og cases. I denne netværksgraf,  arrangeres 

brugerne, færdigheder, SDG-mål og cases i et multilevel netværk (Network Graph, 2019). 

Brugere af netværksgrafen har mulighed for at browse i netværket og udforske, hvordan de 

forskellige elementer relaterer sig til hinanden, det er f.eks. muligt at fokusere ind på én person 

i netværket. Her bliver brugeren præsenteret med de elementer som relaterer sig til denne 

person hhv. brugere, færdigheder, SDG-mål og cases (Figur 2). I netværket er det også muligt 

at fokusere på andre elementer, det er f.eks. muligt at fokusere på et af SDG-målene. Ved at 

fokusere ind på et SDG-mål præsenteres alle personer, cases og færdigheder der relaterer sig 

til dette SDG-mål (Figur 3). 

 

Denne funktion kan være gavnlig, hvis der ønskes at finde projekter eller brugere der arbejder 

med det specifikke SDG-mål. 
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(Model 1, indeholdende figur 1, 2, 3 & 4, redigeret model hentet fra: Network Graph , 2019) 

 

Dataen der udgør den nuværende netværksgraf på HelloScience, stammer fra et manuelt 

tagging system, hvor brugere af platformen manuelt indtaster, hvilke arbejdsområder, 

færdigheder og SDG-mål de opererer under. Disse tags indtastes under oprettelse af 

brugerprofil (J. Nielsen, e-mail, 03. juni, 2021). 

 

På brugernes profilside er der også visualiseret en netværksgraf, der visualiserer brugerens 

relationer til resten af platformens elementer (Figur 4). Netværket opdateres automatisk i takt 

med at platformen for flere brugere og andre elementer registreres (J. Nielsen, e-mail, 03. juni, 

2021). 

 

2.3.2 Pedro Parraguez: Projekter og forskning 

Pedro Parraguez er medstifter og CEO af virksomheden Dataverz, som er en teknologibaseret 

startup der udvikler beslutningsstøttende systemer til, at takle komplekse samfundsmæssige 

udfordringer (Parraguez, 2021). Før dette har han blandt andet været postdoc., forsker hos 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU), hvor han i 7 år udførte forsknings- og 
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udviklingsarbejde inden for komplekse socio-tekniske systemer (Decision Support Systems, 

2021). 

 

Parraguez er ansat hos The Collaboratorium til at udvikle netværksgrafen og den dertilhørende 

kunstige intelligens på HelloScience (Collaboratorium, 2020). Han har udviklet den nuværende 

netværksgraf og der er en intention om at videreudvikle netværksgrafen med mere data og flere 

funktioner drevet af AI (J. Nielsen, e-mail, 03. Juni, 2021). I Parraguezs virke har han været en 

del af en række projekter, hvor har han forsøgt at realisere hans forskningsresultater med en 

datadrevet tilgang, netværksanalyse og datavisualisering. Et af disse projekter resulterede i 

National Open Research Analytics-prototypen (NORA), som vi tager udgangspunkt i den 

tekniske beskrivelse af netværksgraf teknologien. 

 

2.3.3 Hvorfor Netværksgraf og datavisualisering? 

I dette afsnit bliver mulighederne ved at analysere netværksgrafer til, at støtte designprocesser 

diskuteret med udgangspunkt i artiklerne “Using Network Science to Support Design 

Research: From Counting to Connecting” og “Data-driven engineering design research: 

opportunities using open data” af Pedro Parraguez og Anja Maier. 

 

Ifølge den første tekst er mennesker ved at bevæge sig fra den traditionelle tilgang til design 

research, hvor der oftest fokuseres på data i statistiske udregninger, illustreret gennem tabeller 

og diagrammer, til en tilgang, hvor der ses mere på sammenhæng mellem de forbindelser der 

indgår i dataene under eksempelvis noget, som netværksgrafer. Med analyse af netværksgrafer 

argumenteres der for, at det er muligt at få adgang til værdifulde, praktiske og teoretiske 

indsigter, som der ellers vil have været uden for rækkevidde (Parraguez & Maier, 2016), ved 

at indsamle, strukturer og visualisere de elementer (designingeniører, projektinteressenter, 

design aktiviteter og produkt komponenter), som udgør designprocessen. Designprocessen 

struktureres som et netværk af interaktioner mellem elementerne, og her er der ifølge 

forfatterne af artiklen indsigter at hente. Forfatterne bruger en stor del af artiklen på at 

kortlægge, hvordan netværksgraf analyse bedst muligt anvendes, så der opnås størst udbytte af 

dens potentiale. 

 

Artiklen nævner seks forskellige netværksfunktioner, som kan benyttes til analyse af 

netværksgrafer, der vil dog i dette teoretiske afsnit tages udgangspunkt i multilevel funktionen, 
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da det er hvad Parraguez benytter i NORA-prototypen og det er den funktion der på nuværende 

iteration af HelloScience’s netværksgraf. Multilevel netværksfunktionen kan rumme 

forskellige heterogene elementer under samme netværksgraf, såsom publikationer, projekter 

og personer. Derudover kan der fokuseres ind og ud på forskellige elementer, der gør det muligt 

at studere præcis de enkelte dele af netværket der er relevante for sin egen agenda (Parraguez 

& Maier, 2016). 

 

Hovedpointen i Parraguez og Maiers artikel er, for at gøre succesfuld brug af netværksanalysen 

er det nødvendigt at definere det overordnede forskningsformål. De fremsætter 

fremgangsmåden i denne model (Parraguez & Maier,  s. 7, 2016). 

 

Som modellen illustrerer kan formålet beskrives som udforskende, beskrivende eller 

forklarende. Den førstnævnte metode er teoribyggende og den sidstnævnte er teoritestende. 

Netværksanalyse metoden bliver oftest brugt til den teoribyggende del, men i nogle tilfælde er 

metoden også blevet brugt under teori testning. Dette er en almindelig livscyklus for nye 

metoder belyser artiklen nemlig jo større fodfæste og jo mere metoden modner sig i feltet, jo 

oftere bliver metoden brugt til begge formål (Parraguez & Maier, 2016). 

  

Bagsiden af netværksgrafernes analyse er, at der opstår en risiko for at finde kausaliteter i 

netværket, som er et resultat af netværket og som måske ikke forholder sig således i 

virkeligheden. Derfor er det vigtigt for brugeren at have kendskab til feltet eller branchen der 

undersøges, da det her er muligt at skelne fra indsigter der et resultat, af netværkets 

strukturering og resultater (Parraguez & Maier, 2017). 
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Projektgruppen har eksperimenteret og afprøvet den nuværende HelloScience netværksgraf og 

NORA-prototypen og vi har deraf erfaret, at det hjælper, at have en åben og `legende´ attitude, 

i interaktionen med netværket, hvis der skal findes kausaliteter der kan blive til nye indsigter. 

 

2.3.4 Hvordan fungerer det? 

I dette afsnit vil der redegøres for, hvordan netværksgrafer fungerer teknisk med udgangspunkt 

i NORA. NORA-prototypen er et projekt der blev lanceret i november 2020, hvor de har skabt 

forskellige interaktive netværksgrafer, med et overblik over de danske universiteter og 

hospitalers forskningslandskab (NORA-About, 2020). Projektgruppen tager udgangspunkt i 

dette eksempel, da det er det seneste projekt Parraguez har været en del af og hvis den 

nuværende netværksgraf og AI maskinen bag platformen skal videreudvikles, går vi ud fra at 

det er de erfaringer og resultaterne fra dette projekt, som bliver implementeret på HelloScience. 

 

Dataindsamling, strukturering og visualisering er tre nøglebegreber til, hvordan analyse af 

netværksgrafer lykkes og fungerer. For at skabe en data visualisering af et netværk, skal der 

først og fremmest indsamles data. I NORA-prototypen har de indsamlet data fra open access 

databaser bl.a. Dimensions databasen (NORA-About, 2020). Den indsamlede data lagres i en 

data lake, hvilket er en datalagrings metode, hvor al dataen kan samles samme sted uanset 

filernes formater. Dette er fordelagtigt i netværksgrafer, der benytter netværksfunktion 

multilevel, hvor netværket består af heterogene elementer f.eks. både personer og 

virksomheder. 

 

Dernæst skal dataen struktureres, hvor de i NORA-prototypen benytter en open source 

softwaren VIVO. VIVO softwaren bygger på et semantic web perspektiv, som er et nyere 

koncept, der ønsker at gøre data på internettet læseligt for maskiner og ikke kun mennesker. 

Tilgangen bestræber sig efter at gøre det muligt for maskiner og algoritmer at håndtere og 

identificere heterogene datakilder (VIVO, 2011). Softwaren læser og strukturerer data således 

at, VOSviewer softwaren kan visualisere netværket, som er det sidste led i hvordan teknologien 

fungere. VOSviewer kreere interaktive netværksgrafer og er fordelagtigt for HelloScience, da 

den producerer dynamiske netværksgrafer. Dette vil sige at hvis der tilføjes nye elementer til 

netværket som f.eks. at en ny bruger oprettes til HelloScience platformen (NORA-About, 

2020), opdateres netværket automatisk, i reel tid. 
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For kort at opsummere hvordan analyse af netværksgrafer fungerer i form af data visualisering, 

er der nogle helt konkrete ting, der skal være tilstede. Den ønskede data skal indsamles og 

derefter skal den læses og struktureres af softwaren. Til sidst skal den strukturerede data 

visualiseres i en multilevel netværksgraf, hvor det er muligt for brugeren at interagere med 

netværket, ved at kunne fokusere ind og ud i dele af netværket. 

 

3. Analyse 

3.1 SWOT-analyse 

Ud fra de gennemførte interviews, har projektgruppen udarbejdet en SWOT-analyse på 

henholdsvis UNDP og HelloScience. Formålet med SWOT-analysen er, at danne overblik over 

de styrker, svagheder, muligheder og trusler der måtte være  hos både UNDP og HelloScience. 

Denne metode har projektgruppen brugt til at danne et overblik over interviewets indhold og 

som en måde hvorpå empirien lettere kan inddrages i projektets dybdeanalyse, såvel som 

diskussionen. 

 

SWOT-analyser laves ofte sammen med den pågældende virksomhed, men dette har ikke været 

en mulighed under dette projekt. Derfor vil projektgruppen fortolke på de udtalelser der er 

tilegnet gennem interviews og dermed udarbejde en SWOT-analyse. 

 

3.1.1 SWOT-analyse af UNDP 

Analysen vil trække på citater fra projektgruppens interview med UNDP (Bilag #1) og ud fra 

disse citater analysere på et af modellens fire punkter. 
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(Bilag #6, UNDP SWOT-analyse) 

 

Styrker: 

UNDP er en verdensomspændende organisation: 

En styrke for UNDP er organisationens størrelse. 

“Vi er til stede i 177 lande og territorier i verden og vi er den ledende FN-organisation indenfor 

det der hedder FN’s udviklingssystem.” (Bilag #1, s. 2) 

“Der har været 32 igennem i 18 og 19 samlet set. Vi har kørt programmet to gange og så har 

det efterfølgende også været piloteret, siger jeg nu, men det har været kørt i to gange 5 

virksomheder i Østeuropa, i Bosnien, i Hercegovina og i Moldova. Vi er i gang med nogle nye 

samarbejder forhåbentlig, blandt andet har vi lige sat i gang et med 10 virksomheder i den 

maritime sektor.” (Bilag #1, s. 5) 

Det fremgår af de to citater at UNDP er massivt til stede på verdensplan. Denne massive 

størrelse giver UNDP for det første et kendt navn, men for det andet også kredibilitet, hvilket 

gør at virksomheder på verdensplan ikke blot har mulighed, men også en interesse i at deltage 

i noget som accelerator programmet. Det ses også at virksomhederne som har deltaget i 

accelerator programmet er i flere forskellige industrier, bl.a. den maritime. UNDP har derfor 

pga. deres størrelse, mulighed for at nå enormt mange SMV’er og få sat SDG-målene på 

dagsorden på tværs af forskellige industrier. UNDP’s netværk er en styrke i muligheden for 
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signifikant indflydelse på den private sektors tilgang, til bæredygtighed. UNDP’s størrelse 

giver også organisationen nogle omfattende muligheder, som vil blive set på senere i analysen. 

 

Toolboxen: 

En anden styrke UNDP har, er deres Toolbox, som giver virksomhederne i accelerator 

programmet nogle konkrete redskaber til, at få sat SDG-målene på dagsordenen. (Bilag #1, s. 

11).  

 

De konkrete værktøjer der er til rådighed er en styrke for UNDP, da det gør det endnu mere 

attraktivt for virksomheder at indvirke i accelerator programmet, da de hurtigt og effektivt kan 

komme i gang med en mere bæredygtig dagsorden, men også selv holde styr på, hvilken 

indflydelse virksomhedens arbejde med denne dagsorden har på SDG-målene, ud fra de 

værktøjer UNDP har udviklet i deres Toolbox (Bilag #1, s. 6). 

 

Svagheder: 

Toolboxen mangler eksponering: 

Der tegner sig dog en svaghed ved UNDP’s Toolbox. Svagheden ligger i at denne Toolbox 

ikke er bredt nok tilgængelig: 

Derfor har vi også en ny ide om at vi gerne vil have fat i CBS studerende og andre studerende 

som potentielt set vil etablere virksomheder. Fordi hvis de kan få det her mindset, hvor det 

handler om at lave forretning og man måler på den impact der er på verdensmålene, så har vi 

da forhåbentlig et vækstlag der kan komme lidt længere end de virksomheder som er der i dag. 

(Bilag #1, s.6) 

Det fremgår tydeligt at UNDP selv har et ønske om at Toolboxen skal være bredere tilgængelig 

både for iværksættere og studerende, og ikke kun for SMV’er i accelerator programmet, men 

faktisk også enkeltindivider med potentiale til, at etablere en virksomhed med indflydelse på 

SDG-målene. For at UNDP kan komme tættere på en realisering af deres ønske om, at nå 

fremtidens virksomheder, så skal Toolboxen være bredere tilgængelig, for at ramme en bredere 

målgruppe. 

 

Kommunikation ophører efter programmet: 

Kommunikationen mellem UNDP og SMV’erne i accelerator programmet ophører 

umiddelbart når programmet når sin ende. Dette kan være en svaghed da en mindre formel, 
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men fortsat kommunikation ville holde dagsorden aktuel for virksomheden også efter 

accelerator programmets ende. Kommunikationen får selvfølgelig også en ende da det kræver 

tids investeringer fra begge parter. Tid som koster penge og kunne anvendes mere effektivt. 

Dog er der et ønske, i hvert  fald fra UNDP’s side, om at kommunikationen kunne fortsætte på 

en mindre formel måde. Derfor er det en svaghed at der ikke er en mere effektiv måde for 

SMV’erne og UNDP at kommunikere på efter accelerator programmet. 
“Vi forsøger at holde tråd i virksomhederne og have en relation til dem, så vi ved det, men 

programmet slutter jo og der slutter også den formelle support fra os. (...) Så kunne man holde 

tråd i dem på en anden måde, hvor virksomhederne måske ikke skal investere så meget i det 

(...).” (Bilag #1, s. 14). 

 

Muligheder: 

Mulighed for at få  SMV’er til at arbejde med SDG-målene: 

På grund af UNDP’s omfattende størrelse har organisationen også en helt enestående mulighed 

for, at nå SMV’er verden over og dermed få sat den private sektor til at arbejde med SDG-

målene. 

“Altså hvis du er en lille virksomhed og du ikke har store marketingbudgetter eller CSR-

afdelinger eller noget [andet]. Så er det ret svært at gribe den her dagsorden og ligesom gå ind 

og finde ud af, okay der er 17 mål, der er 169 delmål, der 232 indikatorer. Hvordan skal vi 

omsætte det til forretningsudvikling, hvordan skal vi overhovedet måle på det vi har.” (Bilag 

#1, s. 6) 

 

Få fremtidens virksomhedsdrivere til at arbejde med SDG-målene: 

Under interviewet med UNDP bliver det gjort klart, at de pga. deres størrelse har mulighed for 

at nå de store såvel som de små virksomheder og måske også studerende eller iværksættere der 

vil stå i spidsen for fremtidens virksomheder.  

 

På denne måde kan UNDP med deres værktøjer have mulighed for at sætte SDG-mål i fokus 

verden over og på den måde have en positiv indflydelse på  at komme nærmere løsninger til 

disse. Samtidig  har UNDP potentielt mulighed for at vise virksomhederne at de kan drive en 

kommerciel forretning  på en bæredygtig måde. 

“Der har været en masse arbejde med CSR og bæredygtighed i virksomheds regimet, men det 

har ikke nødvendigvis være forankret i kerneforretningen og det med at gå ud til omverden og 
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vise at man rent faktisk som virksomhed kunne tjene penge og lave en positiv  impact på 

udviklingsdagsorden.” (Bilag #1, s. 3). 

 

Trusler: 

En negativ holdning til CSR: 

I ovenstående citat fremgår der også en mulig trussel for SMV’er der gerne vil gå i en 

bæredygtig retning og samtidig drive en profitabel forretning. En dansk undersøgelse viser 

nemlig at forretninger der driver CSR også er dem der kritiseres mest for det. Dette skyldes 

bl.a. at der er en holdning til  at bæredygtige forretninger,  skal være for at gøre noget godt og 

er dermed er det ikke noget der bør prales af. Det bør ikke være formålet at tjene penge på disse 

løsninger (Morsing, Schultz & Nielsen, 2008). Denne holdning er en trussel da det naturligvis 

er helt essentielt for virksomheden at tjene penge, men hvis der er en generel negativ holdning 

om at tjene penge på en bæredygtig løsning, hvorfor skulle virksomheden så ville deltage i 

accelerator programmet. 

“Fordi det er så tydeligt i hele narrativet omkring SDG’erne, hvor vigtig den private sektor er 

og herunder – ja det her narrativ om at man må godt tjene penge på de gode løsninger. Da jeg 

startede med at arbejde med bæredygtighed, så var det ikke noget man sagde. Det var faktisk 

lidt forkert at sige, men det kan man godt sige i dag. I hvert fald langt de fleste steder, der er 

stadig nogle steder selvfølgelig, hvor det det er lidt svært med den besked. Det kan blive set 

som lidt amoralsk, men altså – det synes vi (...)” (Bilag #1, s.7). 

 

Budskabet og værktøjerne til at arbejde med SDG-mål bliver ikke spredt: 

En trussel for UNDP kan muligvis siges at være, hvis UNDP har udfordringer med at få spredt 

budskabet og værktøjerne, til virksomhederne i den private sektor og dermed få denne til at 

arbejde målrettet med SDG-målene. Med andre ord hvis UNDP ikke kan lykkedes med at 

dokumentere eller hjælpe deres cases med at dokumentere frugten af deres arbejde, risikerer 

UNDP at andre virksomheder ikke ønsker at være en del af noget som accelerator programmet, 

da de ikke tydeligt kan se, hvilken indflydelse det har haft på de virksomheder som allerede er 

indgået. 

“...en af de ting som er svære for dem, det er at finde ud af hvordan kan de lave det der hedder 

SDG-stroytelling. Hvordan kan de formidle, enten til andre virksomheder eller til deres kunder, 

at de har en bæredygtig løsning. Så det er vi jo interesserede i, fordi vi efterspørger altid ekstra 

viden på det her område eller ekstra facilitering. Så vi er jo interesserede i at få mere kapacitet 
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på det her område måske kunne man endda udvikle et værktøj der kunne bruges, det har vi ikke 

endnu vi har rigtig mange gode værktøjer i programmet, men vi har ikke et SDG-storytelling 

værktøj (...).” (Bilag #1, s. 10) 

I forlængelse af dette er der en risiko for, at de virksomheder som deltager i accelerator 

programmet ikke formår at formidle deres løsning eller den indflydelse, som denne har til 

potentielle samarbejdspartnere, investorer eller kunder. Dette kan muligvis føre til at 

virksomheden mister interesse i accelerator programmet, hvis det ikke har en positiv 

indvirkning på virksomhedens forretning og på den måde skade accelerator programmet såvel, 

som UNDP’s omdømme. 

 

3.1.2 SWOT-analyse af HelloScience 

 

(Bilag #7 HelloScience SWOT-analyse) 

 

Styrker: 

Brugerne på HelloScience er motiverede samt engagerede og ikke drevet af konkurrencelyst: 

Det fremgår af projektgruppens interview med en startup, der har anvendt HelloScience 

platformen i et af dens tidlige stadier, at HelloScience rummer styrker og svagheder. Nogle af 

de styrker HelloScience rummer er bl.a., at medlemmerne er engagerede og motiverede for at 

indgå i et samarbejde med virksomhederne. Der er nemlig en fælles konsensus om, at 

medlemmerne i det rum der er skabt på platformen, gerne vil samarbejde. Dette fællesskab er 



 

41 
 

noget virksomhederne ikke skal bruge energi og ressourcer på at motivere folk til, men 

motivationen for at arbejde kollaborativt eksisterer allerede (Bilag #3). Det er en positiv 

erfaring, da startuppen oplever at HelloScience lever op til sit koncept og værdier for 

kollaborativt arbejde, hvilket styrker HelloScience’s omdømme. 

“(...) men tesen om HelloScience som sådan et sted, hvor alle hjælper hinanden og ikke så 

konkurrence agtigt er rimelig confirmed der, fordi at... gøre noget godt for os derude til et møde 

tilfældigvis.” (Bilag #3, s. 3) 

 

Timeline funktionen er et effektivt værktøj til at illustrere arbejdsprocessen: 

Igennem interviewet med den pågældende startup blev det gjort klart at timeline funktionen 

rummede både styrker og svagheder. Timeline funktionen på HelloScience var et nyttigt 

værktøj i forbindelse med mentor møder, hvor den var et nyttigt værktøj til at illustrere de 

forskellige arbejdsprocesser virksomheden har været igennem, og virkede effektivt ift. 

briefing/pitch processer, så mentorer kunne forberede sig til mødet, hvilket var effektivt og 

tidsbesparende (Bilag #3). 

 

Storytelling i timeline funktionen gør det nemt at videreformidle resultatet af en case: 

Endnu en styrke ved timeline funktionen er dens evne til at fungere som storytelling element. 

Denne form for visuel formidling gør det nemt og overskueligt at videregive resultaterne af 

den pågældende case. 

“So you can have a company that is interested in a specific SDG, so you can clearly see what 

it has done, and you retain people's attention, by almost building the narrative and basing that 

on the specific sub elements of either data or proof points that you would need to then, sort of 

look forward.” (Bilag #2, s. 5) 

 

Mulighed for at etablere partnerskaber: 

Gennem interviewet med startuppen fremgår det at HelloScience tilbød nogle relativt gode 

muligheder for at få etableret partnerskaber, ved at der på platformen var en håndfuld 

mennesker med samme vision for bæredygtige løsninger og kollaborativt samarbejde. Selvom 

der ikke var mange, var det muligt at ringe rundt via telefon og på den måde etablere et 

partnerskab med andre brugere på platformen (Bilag #3). Derudover resulterede startuppens 

oprettelse på HelloScience et samarbejde  med Grundfos, som tilbød  faciliteter såsom et 

laboratorie til rådighed (Bilag #3).  
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Novozymes siger følgende om deres tilgang til at arbejde kollaborativt og HelloScience: 

“(...) Novozymes as a private sector entity was treated, is also very different because you are 

very much coming from a humble perspective that you are there to listen, learn, collaborate 

and understand, and through that process actually then give yourself the right to work in certain 

markets, that you may or may not have been before. It is not just business building, it is also 

reputation building, relationship building and issue and understanding, and putting all that 

together enables Novozymes to be seen and perceived well (...)” (Bilag #2, s.3). 

Novozymes fremhæver at arbejde kollaborativt er en styrke, da det er med til at manifestere et 

godt ry for virksomheden, og åbenheden gør det lettere at etablere partnerskaber. En af 

styrkerne for HelloScience består derfor i den kollaborative tilgang og det pre competitive 

space som gør det nemt at forme partnerskaber og benytte sig af hinandens kompetencer. 

 

Svagheder: 

Udfyldelse af timeline bliver en pligt: 

Selvom det dog har virket brugbart at anvende timeline funktionen under mentor møder har 

startuppen ellers haft svært ved at finde motivationen til at bruge det som en arbejdsjournal, 

men har derimod følt at det var et overflødigt værktøj (Bilag #3). 

 

De faciliteter der stilles til rådighed kan ikke anvendes pga. manglende ressourcer: 

Som vi har set er der en styrke i at startups kan få tilbudt faciliteter. Bagsiden er dog hvis den 

pågældende startup ikke har ressourcer til det arbejde der skal udføres ved hjælp af disse 

faciliteter. Et eksempel på dette er, informanten der udtaler at de fik tilbudt et laboratorium til 

at forske i, men da de mangler kompetencer, fagligheden og personale til at gøre brug af 

faciliteten, var det svært at benytte sig af muligheden (Bilag #3). 

 

Muligheder: 

Større eksponeringer for sponsorer og investorer på platformen til virksomhederne: 

Informanten nævner at det har været svært at finde interesse for at forblive aktive på 

platformen, men hvis der var større eksponering for investorer på platformen, ville de muligvis 

finde et formål med at forblive aktive på platformen. Dette er umiddelbart en svaghed på 

nuværende tidspunkt, men rummer også en mulighed for HelloScience at imødekomme, 
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virksomhedernes ønsker for at de kan forblive på platformen og hvordan det kan gøres så de 

føler de får noget ud af at forblive aktive. 

“(...) bruge platformen til at facilitere måske nogle af de økonomiske udfordringer der er i 

starten ved at få noget sponsorer ind og sådan nogle ting. Men der er ikke nogen derind, hvor 

du lige pludselig får en eller anden random pop up indefra siden, hvor der står: Ham der kunne 

være interessant at snakke med, jeg tror der har været et eller to comment derinde fra fremmede 

på projektet (...).” (Bilag #3, s.3) 

Så der ligger en mulighed for HelloScience i at blive den primære platform for kollaborativ 

forskning og virksomhedsdrivelse for startups der arbejder med et eller flere SDG-mål, hvis 

netværket når en vis størrelse. 

 

Storytelling og gennemsigtighed kan lede til flere investorer: 

En mulighed, som der blev belyst under interviewet er at storytelling muligvis kan styrke 

virksomhedens narrativ og CSR strategi, og på den måde opnå økonomisk støtte også ved at 

vise gennemsigtighed overfor omverden om arbejdet (Bilag #3). 

 

Nye formidlingsformer til forskning: 

En mulighed for HelloScience ligger i at ændre måden hvorpå forskning formidles og gør i 

øjeblikket hovedsageligt brug af storytelling og visuel formidling. Dette er en mulighed for at 

gøre forskning lettere tilgængeligt og forståeligt for mange forskellige individer. 

“(...) I did speak about storytelling and pitching ideas. And yes in my humble opinion i do think 

people have stopped reading. I think people are looking at stuff, and that is the way they digest” 

(Bilag #2, s. 4). 

 

Trusler: 

Mangel på kritisk masse: 

Gennem interviewet med startuppen, var et af de mest fremtrædende problemstillinger med 

HelloScience, at den digitale netværksplatform manglede et tilstrækkeligt netværk til at stifte 

partnerskaber. Som det fremgår i interviewet, så erfarer informanten, at HelloScience mangler  

kritisk masse, hvilket gjorde at de ikke fik nok udbytte af at benytte platformen. Her er det 

vigtigt at huske startuppen udtaler sig om erfaringer med HelloScience tilbage i 2017. 

“ (...) det er sådan noget der skal ramme critical mass før det giver mening, og lige nu har 

partnerskaberne jo været os og fem andre små sådan grænse virksomheder og så de to store 
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giganter i novo og grundfos,  så på den måde har der jo ikke været en platform til at lave 

partnerskaber, det er min holdning til det, jeg synes konceptet det kan et eller andet, men det 

kan først noget når det er linkedin scale (...)” (Bilag #3, s.3) 

HelloScience havde endnu ikke tilstrækkelige brugere, derfor frafaldt en del af det 

kollaborative arbejde på platformen, da den på dette tidspunkt ikke havde diversitet nok i 

netværket. Informanten har derfor ikke fundet HelloScience som eneste kilde til at danne 

partnerskaber, og måtte derudover opsøge partnerskaber andetsteds. På dette tidspunkt var 

platformen i sig selv, ikke intelligent nok til at sætte relevante partnere sammen, som ellers var 

en del af pointen. 

 

Brugerne falder fra, da netværket ikke er fyldestgørende: 

Ifølge den interviewede startup har HelloScience et potentiale, men burde skaleres i størrelse, 

før visionen om et succesfuldt kollaborativt netværk kan finde sted. 

“Jamen, det tror jeg sgu. Jeg tror det især i starten, Hvis man fik lavet det her økosystem hvor 

man... men igen det handler rigtig meget om at nå en critical mass på en eller anden måde fordi 

der skal være en grund til at man skal bruge tid derinde.” (Bilag #3, s. 4) 

HelloScience var på pågældende tidspunkt og er måske stadig ikke tilstrækkelig nok,  til at 

sikre de allerede eksisterende brugere forbliver på platformen. Frafaldet af aktive brugere truer 

virksomheden med at opretholde platformens incitament til at bruge den.  Det kan virke som 

et dilemma da, medlemmerne i netværket har behov for at forbindes med andre virksomheder, 

men føler ikke at de får nok ud af det, da et fyldestgørende netværk mangler, og dermed 

forbliver de ikke aktive på platformen. På den måde kan ligevægten mellem nye brugere og 

frafaldet af allerede eksisterende brugere blive en trussel for at platformen ikke kan beholde 

brugerne i netværket, og kan muligvis have svært ved at opnå vækst i netværks størrelse. 

 

3.2 Dybdeanalyse 

I dybdeanalysen vil projektgruppen gå mere i dybden med de tre informanters udtalelser og vil 

dermed analysere på følgende; formål for UNDP såvel som HelloScience behov, ønsker og 

succeskriterier for et eventuelt pilotprojekt og til sidst eventuelle udfordringer ved udførelse af 

et pilotprojekt. 

 

Dybdeanalysen vil ligesom SWOT-analysen trække på citater fra de interviews projektgruppen 

har foretaget. 
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3.2.1 Organisationernes formål 

I dette afsnit vil projektgruppen forsøge at skitsere UNDP’s såvel som HelloScience’s 

(Novozymes) formål, dels med accelerator programmet og HelloScience platformen. 

Efterfølgende vil projektgruppen analysere på, hvorvidt disse formål komplimenterer 

hinanden. 

  

UNDP’s Formål: 

I interviewet med UNDP fremgår det tydeligt at UNDP’s formål med SDG-acceleratoren er at 

få involveret den private sektor i arbejdet med SDG-målene. UNDP ønsker at gøre den private 

sektor opmærksom på at det kan lade sig gøre at drive en kommerciel forretning med SDG-

målene i fokus. 

”Hvis man kigger på statistikken så er den private sektor faktisk ikke særligt meget med og 

impacten som leveres er faktisk ikke særlig godt dokumenteret. Når man så ser på det der er 

dokumenteret, så ser det virkelig virkelig virkelig sølle ud.” (Bilag #1, s. 3) 

Som det fremgår af ovenstående citat, såvel som resten af interviewet, har der været en 

frustration over at den private sektor ikke involverede sig væsentligt i at arbejde med SDG-

målene, og selv når den gjorde, var det ikke med signifikante resultater på SDG-målene. 

Formålet har derfor som sagt været at få involveret mere af den private sektor og kunne 

dokumentere ikke alene indflydelse på SDG-målene, men også at kunne dokumentere til resten 

af den private sektor at der er penge at tjene på en bæredygtig forretning, som det kan ses i 

nedenstående citat. 

“Så en af grundene til vi lavede et program som skulle udvikle bæredygtig forretning med 

impact på verdensmålene, som acceleratoren jo er, det var for rent faktisk at få skabt nogle af 

de eksempler som kunne vises til omverden – her er det faktisk muligt at lave en holdbar 

forretningsudvikling i en SMV, og så kan man faktisk også tjene penge på det. “(Bilag #1, s. 

3) 

 

UNDP har derudover også et fremtidigt mål, som endnu ikke har været en del af accelerator 

programmet. Dette mål går ud på at nå vækstlaget, det vil sige iværksættere, business 

studerende eller lignende og få disse fremtidige virksomheder til at arbejde aktivt med SDG-

mål fra afsættet. 

Derfor har vi også en ny ide om at vi gerne vil have fat i CBS studerende og andre studerende 

som potentielt set vil etablere virksomheder. Fordi hvis de kan få det her mindset, hvor det 
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handler om at lave forretning og man måler på den impact der er på verdensmålene, så har vi 

da forhåbentlig et vækstlag der kan komme lidt længere end de virksomheder som er der i 

dag.(Bilag #1, s. 6) 

HelloScience’s formål: 

HelloScience har det formål, som vi har redegjort for tidligere i rapporten, at være en 

innovationsplatform der forsøger at skabe et økosystem for virksomheder, startups, 

iværksættere, universiteter m.m. hvor principper om åben forskning, transparens og 

kollaborativt arbejde skal sætte forskellige partnere i stand til at samarbejde om SDG-målene. 

“It is very much designed to get people thinking collaboratively, and working collaboratively 

as well. Im not saying it is perfect, it is atleast a very honest attempt at trying to get that 

mentality moving forward.“ (Bilag #2 s. 4). 

Formålet er at opsætte et, pre competetive space, som kan være samlingspunkt for SMV’er, 

startups og essentielt alle der deler interesse i den pågældende case og har relevante 

kompetencer for at være med til at udvikle løsninger. Som det kan ses af nedenstående citat er 

formålet med HelloScience at bidrage til at skabe opmærksomhed omkring SDG-målene og 

tilgangen til dem. 

“So again, I think when we go back to why helloscience was launched, it was very much 2017, 

so it was two years into the SDG´s, so theres a huge kind of wave of initial commitment and 

awareness raising around what the SDG could and  will, and should be.” (Bilag #2, s. 2). 

 

Derudover er formålet at skabe et online økosystem, som styrker brugerne af HelloScience 

indbyrdes, ved at være en platform for formning af partnerskaber. ”It is not just business 

building, it is also reputation building, relationship building (…)” (Bilag #2, s. 3). På denne 

måde ønsker HelloScience at styrke brugerne for at sætte dem bedre i stand til at arbejde med 

SDG-målene. Det handler også om at få spredt et budskab om at forretning kan føres på en 

bæredygtig måde. 

“So i think the other thing that Novozymes has been able to do, working in a pre competitive 

landscape, is make it very clear that; yes Novozymes is an economic entity, at the end of the 

day, it is a business, but we are trying to do business in the right way.” (Bilag #2, s. 3) 
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3.2.2 Behov til HelloScience, hvis accelerator programmet skal inkorporeres 

I dette afsnit vil projektgruppen klarlægge, hvilke behov der fremgik af interviewet med UNDP 

i forhold til at inkorporere noget lignende accelerator programmet på en platform som 

HelloScience. Disse behov strækker sig fra tekniske behov, til behov omkring redskaber 

SMV’erne skal have adgang til på platformen, samt ønsker UNDP har til udvidelse af 

accelerator programmet, som de håber kan gennemføres med en online platform. 

 

Tekniske behov: 

I forhold til tekniske behov har projektgruppen identificeret et behov til HelloScience, i tilfælde 

af at pilotprojektet gennemføres og UNDP dermed bidrager med en masse SMV-cases som 

skal implementeres på platformen. Behovet består i, at HelloScience skal kunne administrere 

en stor mængde nye brugere og aktivitet på siden generelt. Dette er et spørgsmål om mængden 

af servere HelloScience har til rådighed. I en mailkorrespondance med platform manageren på 

HelloScience, fremgår det at hvis aktiviteten på HelloScience skulle stige markant, er det et 

simpelt spørgsmål om at købe flere servere. Han pointerer dog at brugeroprettelsen på 

HelloScience er en lettere manuel funktion, og dette ville sandsynligvis sænke hastigheden af, 

hvor hurtigt nye brugere kan oprettes (J.Nielsen, email, 21. Maj, 2021). Derfor kan et andet 

teknisk behov være en mere automatiseret brugeroprettelse. Eventuelle problematikker ved 

dette bliver anskuet i diskussionsafsnittet. 

 

Behov til værktøjer på platformen: 

UNDP har som bekendt deres Toolbox til at hjælpe SMV’er i gang med at arbejde med SDG-

målene. Det fremgår af interviewet med UNDP at de ønsker at Toolboxens indhold skal kunne 

faciliteters bredere end den bliver på nuværende tidspunkt. Der kunne være et ønske til 

HelloScience om at facilitere indholdet i Toolboxen, ikke kun til SMV’erne, men også til de 

startups allerede på platformen og i fremtiden også studerende, iværksættere m.m. (vækstlaget) 

og gøre den ikke blot bredere tilgængelig, men også tilgængelig i flere former. 

 

UNDP arbejder med storytelling for at sprede budskabet om fordelene ved at arbejde med 

SDG-målene. Gennem interviewet bliver det klart at SMV’erne har svært ved at gøre samme 

brug af storytelling. UNDP efterspørger derfor ekstra facilitering til at hjælpe SMV’erne med 

dette. 
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“...en af de ting som er svære for dem, det er at finde ud af hvordan kan de lave det der hedder 

SDG-stroytelling. Hvordan kan de formidle, enten til andre virksomheder eller til deres kunder, 

at de har en bæredygtig løsning. Så det er vi jo interesserede i, fordi vi efterspørger altid ekstra 

viden på det her område eller ekstra facilitering.” (Bilag #1, s. 10) 

HelloScience arbejder som bekendt med storytelling, så det ville umiddelbart virke oplagt, at 

platformen ville kunne leve op til dette behov om yderligere facilitering af muligheder for 

SDG-storytelling til SMV’erne. En praktisk udførelse af dette diskuteres i diskussionsafsnittet. 

 

3.2.3 Succeskriterier 

Ud fra SWOT-analysen og dybdeanalysen samt direkte udtalelser fra interviewene vil 

projektgruppen fremsætte kriterier, som skal opfyldes gennem udførelsen af et eventuelt 

pilotprojekt, for at kunne betragtes som en succes af begge parter. I dette afsnit vil 

succeskriterierne blot blive identificeret, i diskussionsafsnittet vil deres potentiale for udførelse 

blive undersøgt nærmere. 

  

Første succeskriterie vil være at UNDP og HelloScience begge kommer tættere deres samlede 

formål, som er at fremme den bæredygtige dagsorden i forretningslivet, både for eksisterende 

virksomheder såvel som fremtidige. Det skal synliggøres, at det er muligt at drive virksomhed 

med SDG-målene i fokus og samtidig gøres let og overskueligt for virksomheder at give sig i 

kast med. 

  

Et andet succeskriterie ville være, at de værktøjer UNDP allerede har udviklet til accelerator 

programmet, i en eller anden form, kan inkorporeres eller videreudvikles i samspil med 

HelloScience platformen. Fusionen med accelerator programmet skulle gerne være for at 

forbedre accelerator programmet og derved ikke fjerne værktøjer allerede eksisterende i 

programmet. Et succeskriterie er derfor at disse inkorporeres. En fordel ville være at 

HelloScience også vil tilføje nye værktøjer til accelerator programmet, som f.eks. storytelling 

og muligheden for at finde samarbejdspartnere og investorer gennem netværket af 

kollaboratører på platformen. 

  

Yderligere potentielle følger af at opfylde de ovennævnte kriterier om, at komme tættere på 

begge parters formål og implementering samt videreudvikling af UNDP’s værktøjer er, at opnå 

nogle af de ønsker/håb parterne også har udtrykt, nemlig at involvere investorer, studerende og 
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opnå kritisk masse på HelloScience platformen. Hvilke også måtte anses som en succes, hvis 

det lykkedes. Gennem opfyldelsen af succeskriterierne ville det se ud til at pilotprojektet 

automatisk bevægede sig i en retning mod også at opfylde ønsker samt håb og ikke kun krav. 

 

3.2.4 Udfordringer 

Validitet af den indsamlede empiri.  

Det er vigtigt at holde for øje at projektgruppens ene informant er en startup, som har arbejdet 

med HelloScience i år 2017, hvilket betyder at der er sket en del ændringer på platformen siden. 

Derfor kan dette påvirke hvorvidt den indsamlede empiri, kan holdes op mod den nuværende 

version af HelloScience. Den vurderes dog stadig som valid og nyttig viden at inddrage i 

analysen, da informantens oplevelse og erfaring deraf,  kan forklare adskillige 

problemstillinger, der ikke nødvendigvis begrænser sig til startups, og der stadig gør sig 

gældende på nuværende tidspunkt. 

 

Målgruppe og kritisk masse 

HelloScience har hidtil været en platform rettet mod startups, hvorimod accelerator 

programmet arbejder med SMV’er og ikke startups 

“Måske en lille afsluttende kommentar, noget I skal have i baghovedet det er jo at de 

virksomheder vi samarbejder med i acceleratoren, i hvert fald langt størstedelen af dem er jo 

SMV’er. (...). Så det er en lidt anden målgruppe end nogen af virksomhederne på HelloScience 

platformen. Det stiller måske nogle andre krav, eller åbner også nogle andre muligheder, hvad 

ved jeg.” (Bilag #1, s. 15-16). 

Derfor vides der på nuværende tidspunkt ikke præcist, hvilke udfordringer etablerede SMV’er 

vil møde i forbindelse med anvendelsen af HelloScience, da der ikke er en kortlægning af disse 

risici i den indsamlede empiri, da denne har været fra en startup og ikke en SMV.  Disse 

manglende data over UNDP’s specifikke målgruppe, kan udfordre UNDP da de ikke ved om 

platformen er skræddersyet til netop SMV’er. Dette kan derfor være et sats som UNDP skal 

vurdere om de vil forsøge sig med. Derudover rejser der sig endnu en udfordring, hvis UNDP 

vælger at teste platformen ved at onboarde enkelte SMV’er, så vil platformen stadig ikke nå 

den kritiske masse af brugere. Derfor vil onboarding af enkelte SMV’er på HelloScience ikke 

vise det fulde potentiale og de enkelte SMV’er vil derfor heller ikke bære frugten af det 

kollaborative arbejde på samme måde, som hvis HelloScience rummede den mængde brugere 

i forvejen.  



 

50 
 

 
Sign up funktionen og organisering 

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at oprette sig, som bruger uden at skulle godkendes 

manuelt, hvilket kan være en større proces, hvis en større mængde af SMV cases skal oprettes 

på platformen, dermed kunne en automatiseret proces være nyttig i sådan et tilfælde.  

 

4. Diskussion 
I diskussionsafsnittet vil resultaterne af analysen blive diskuteret og holdt op mod teorien for 

at udarbejde løsningsforslag til resultaterne og opstille en forandringsvision for; hvordan 

accelerator programmet kunne inkorporeres med HelloScience. Desuden vil diskussionen 

diskutere hvad mulige næste skridt i processen kunne være. 

 

4.1 Brugen af netværksanalyse og automatiserede teknologi 

I følgende afsnit vil projektgruppen diskutere, hvordan netværksteknologien relaterer sig til 

den mulige facilitering af UNDP’s accelerator program og hvilke muligheder den bringer for 

samarbejdet mellem parterne. De automatiserede processer som bliver udført af AI (artificial 

intelligence) bag teknologien som gør netværksgraf værktøjet muligt, vil i dette afsnit blive 

omtalt som ‘maskinen’. De funktioner som maskinen udfører er automatiske og er ikke udført 

af medarbejderne der driver HelloScience. 

 

Som nævnt i redegørelsen er der på nuværende tidspunkt et netværksgraf værktøj på platformen 

og er i øjeblikket intelligent på nogle punkter, men det kan udvikles og forbedre dets funktioner 

og udfører andre funktioner til fordel for alle brugere af økosystemet. Dette har holdet bag 

platformen en intention om at udføre på sigt, og det har The Collaboratorium som driver 

HelloScience bl.a. ansat Parraguez til (J. Nielsen, e-mail, 03. Juni, 2021). 

 

En af styrkerne ved platformen er muligheden for brugere og virksomheder at etablere 

partnerskaber. I analysen med vores ene informant som er en startup, blev det gjort klart at de 

gennem deres brug af platformen, fik samarbejdspartnere gennem manuelt arbejde via 

eksempelvis telefon opkald. Informanten nævner dog at det ville være en fordel, hvis 

platformen selv kunne foreslå relevante samarbejdspartnere via maskinen. Dette er en af de 

funktioner som en udvikling af maskinen skal kunne. Denne funktion er en af platformens 
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selling points til UNDP’s accelerator program, da et af succeskriterierne for SMV’ernes 

projekter er evnen til at finde de rigtige samarbejdspartner og investorer. 

 

Hvis virksomhederne skal motiveres til at benytte sig af platformen og bruge tid på at benytte 

funktionen, skal den fungere. Det kræver at de foreslåede samarbejdspartnere er relevante for 

SMV’ernes område og den fase de befinder sig i. For at maskinen bag platformen skal kunne 

dette, skal den have et intelligent tagging system, der kan aflæse økosystemets data og pålægge 

de relevante tags for elementerne. På den måde ved AI maskinen hvilke brugere, virksomheder, 

forskere eller projekter der er interessante for hinanden. Som nævnt i andre aspekter af 

succeskriterierne for HelloScience platformens virke, skal økosystemet indeholde en vis 

mængde brugere for, at der er nogle mulige samarbejdspartnere den kan foreslå. Det er også 

vigtigt at der er kompetente aktører og aktører af en vis diversitet, f.eks. hvis en SMV arbejder 

med ‘life below water’ SDG-målet og der er ingen andre aktører i systemet der har 

kompetencer, der er relevante for dem, så er der ingen værdi for SMV’en at bruge foreslået 

samarbejdspartner funktion.  

 

AI maskinen foreslår de mest relevante samarbejdspartnere gennem aflæsning af elementernes 

data, en anden ting er at SMV’erne selv, med alt deres information om deres foretagende, 

udforsker mulige samarbejdspartnere. Denne manuelle søgning udføres ifølge projektgruppen 

smart gennem platformens netværksgraf. De samme principper fra den førnævnte funktion 

gælder også her, netværket skal indeholde en vis mængde elementer (kritisk masse) for at være 

nyttig. 

 

Netværksfunktionen der bliver benyttet i HelloScience’s graf er en multilevel funktion, hvilket 

som nævnt i teorien gør det til et heterogent netværk der indeholder alle former for elementer 

som f.eks brugere, SDG-mål og projekter. Det er en mulighed at UNDP kan inkorporere 

introduktion til HelloScience’s netværksgraf gennem accelerator forløbet. Som en del af 

Toolboxen kan SMV’erne søge efter samarbejdspartnere og investorer til deres nye projekt på 

en af faserne. Netværksgrafen kan virke uoverskuelig, men med en kort introduktion gennem 

acceleratoren, kan SMV’ere komme godt i gang med værktøjet. 

 

SMV’ernes brug af netværket opfylder flere af kravene fra teorien til, hvordan brugere 

lykkedes med netværksgrafen. Det første krav er, at de har et formål med deres interaktion af 

netværksgrafen. Derudover har de en masse know-how på deres branche og har derfor en bedre 
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idé for, hvad de skal kigge efter. Det kan dog argumenteres, at de har en mindre viden i denne 

sammenhæng, fordi de ofte udforsker nye teknologier og markeder i SDG-accelerator 

programmet. 

  

Multilevel netværksfunktionen tillader brugeren der interagere med værktøjet at 

fokusere/zoome ind og ud på elementerne i netværksgrafen, dette giver brugerne mulighed for 

at have en udforskende undersøgelse af netværket som projektgruppen foreslår der skal til, for 

at benytte det succesfuldt. 

 

Et sidste punkt, hvor vi ser UNDP kan bruge HelloScience’s netværksgraf, er til at tracke og 

have et overblik over de SMV’er som de har haft og har gennem deres accelerator program. 

De kan herigennem se hvilke SDG-mål SMV’erne arbejder med og i hvilke brancher. 

HelloScience kunne muligvis udvikle en datavisualisering som er magen til den Parraguez har 

udviklet i NORA projektet, hvor der en oversigt hvor mange publikationer fra de danske 

universiteter omhandler de specifikke SDG-mål. 

 

4.2 SWOT-analyse sammenkobling mellem UNDP og HelloScience 

Ud fra SWOT-analysen står potentialet i at indgå et samarbejde mellem UNDP og 

HelloScience umiddelbart til at gavne begge parter. Der kan hurtigt ud fra SWOT-analysen 

identificeres en svaghed hos en af organisationerne, hvor den anden organisation umiddelbart 

står med en styrke til opvejning af denne svaghed. På denne måde kunne begge parter potentielt 

nyde godt af et samarbejde. Projektgruppen vil i dette afsnit diskutere disse muligheder for 

komplementering blandt organisationerne og bruge denne diskussion i fremstillingen af en 

forandringsvision.  

 

Gennem SWOT-analysen stod det klart at en af UNDP’s styrker var, at de som anerkendt 

verdensorganisation har et stærkt omdømme, og kan dermed tiltrække mange SMV’er og andre 

interessenter. Derimod var det værd at bemærke, at HelloScience rummede en potentiel trussel 

i, at kunne komme til at stå uden en kritisk masse af brugere på platformen. Dermed kan 

projektgruppen se en eventuel sammenkobling af at UNDP kan tiltrække den mængde 

potentielle brugere (SMV’er), der kan bidrage til HelloScience’s mulige kritisk masse 

problematik.  
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HelloScience rummer en styrke ved, at der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer andre 

digitale, økosystemsnetværker, ligesom HelloScience med fokus rettet mod kollaborativt 

arbejde om udviklingen af bæredygtige virksomheder. Dertil ser projektgruppen et potentiale i 

HelloScience, som værende et godt udgangspunkt til at organisere SMV’er. Hvis HelloScience 

undgår en kritisk masse problematik gennem UNDP, kan det potentielt betyde en solid base af 

aktive brugere på HelloScience platformen. Projektgruppen ser at dette kan løse HelloScience’s 

brugerfastholdelses problematik, da virksomhederne ville kunne finde forbindelser til relevante 

investorer og samarbejdspartnere i et større netværk. Hvis brugerfastholdelsen løses kan dette 

dermed også bidrage til vækst af brugere på platformen og dette fører dermed også til flere 

vækstmuligheder for virksomhederne, gennem partnerskaber, investorer og generelt 

kollaborativt arbejde blandt SMV’erne og startups. 

 

En mulighed for UNDP er, at de ikke har en digital platform, hvor de opererer eller organiserer 

SMV’erne. Dette kan HelloScience bidrage med. På HelloScience’s levende digitale 

dynamiske netværk, bliver der skabt et kollaborativt arbejdsmiljø, hvor virksomhederne 

opfordres til, at udvikle løsninger og understøtte hinanden, men som også styrker 

virksomhedens forretning, i en bæredygtig retning og de kan dermed komplimentere hinanden 

på dette punkt.  

 

En anden mulighed der kunne være gavnlig for UNDP er, at de kan tracke SMV’ernes 

udvikling efter accelerator programmets ophør. Det kan være svært at tracke den impact 

programmet har på SMV’erne. UNDP gør udtryk for, at de mister kontakt til SMV’erne efter 

accelerator programmets ophør, men at de ønsker at fastholde forbindelsen til SMV’erne uden 

at det skal koste virksomhederne tid og penge. Dertil ses HelloScience, som værende en 

potentiel platform der kan tage SMV’erne i hånden efter eller under accelerator programmet. 

SMV’erne ville kunne fortsætte på HelloScience der netop ikke har en udløbsdato (som 

accelerator programmet har), men kan være et medie, hvor virksomheder kan finde eventuelle 

samarbejdspartnere. HelloScience kan med deres storytelling element og gennemsigtighed gør 

det muligt for UNDP at tracke SMV’ernes udvikling på platformen, hvilket er en styrke 

HelloScience rummer, som kan være til fordel for UNDP.  

 

HelloScience arbejder på nuværende tidspunkt med startups. Startups skal sørge for egen 

finansiering, hvilket ifølge vores startup informant gjorde, at de tilbud de fik gennem 

partnerskaber på HelloScience ikke kunne udnyttes grundet økonomiske udfordringer. 
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Derimod tegner der sig et billede af at SMV’er, kan være en potentiel passende målgruppe at 

inkludere på HelloScience platformen, da der er tale om allerede etablerede virksomheder, der 

muligvis rummer flere finansielle ressourcer, og samtidig har samme interesser. Hvordan disse 

SMV’er organiseres på platformen er ikke noget projektgruppen har beskæftiget sig med eller 

undersøgt, vi har dog været i kontakt med HelloScience’s platformmanger og spurgt om 

HelloScience rent teknisk kunne rumme så mange potentielle brugere, hvor svaret var ja. 

 

4.3 Opstilling af fælles problemfelt 
UNDP og HelloScience respektive formål differencer ifølge vores empiri ikke synderligt fra 

hinanden. Som vi har set i teorien handler kollaboration ikke om en fælles målsætning ligeså 

meget som det handler om et fælles problemfelt. I følgende afsnit vil projektgruppen diskutere 

UNDP såvel som HelloScience’s formål og derved opstille et fælles problemfelt som er 

grundstenen i at disse parter indgår i et kollaborativt samarbejde. 

 

Begge parter har et ønske om at få den private sektor til at arbejde med SDG-målene og generelt 

sørge for en bæredygtig dagsorden i forretningslivet. Samtidig understreger begge parter 

vigtigheden af at arbejdet med SDG-målene kan og skal være en profitabel måde at drive 

forretning på. Dette budskab vil begge parter gerne have spredt yderligere. Derudover har 

begge parter et mål om at nå vækstlaget og på den måde sørge for at SDG-målene spiller en 

rolle i afsættet af fremtidens virksomheder. Udfra dette kan et fælles problemfelt opstilles, som 

omhandler disse elementer; hvordan kan den private sektor involveres i arbejdet med SDG-

målene og hvordan gøres dette på en måde som er profitabel for virksomhederne. Når der i det 

opstillede fælles problemfelt her bliver sagt den private sektor menes både eksisterende 

SMV’er, men også fremtidige virksomheder, studerende m.m. altså vækstlaget. Det 

overordnede problem omhandler at få involveret hele den private sektor. 

 

Med et fælles problemfelt er der grobund for et kollaborativt samarbejde mellem UNDP og 

HelloScience og dermed også et mål for den forandringsvision der skal udformes. 

Forandringsvisionen skal netop søge at løse, eller i hvert fald være et skridt på vejen til at løse 

det fælles problemfelt. For at den private sektor skal kunne involveres i arbejdet med SDG-

målene skal denne have en platform til videnskommunikation. I dette tilfælde skal 

HelloScience være denne platform, og HelloScience er allerede designet til netop dette formål 

blot med startups i tankerne fremfor SMV’er. Hvis UNDP skal bidrage med en masse SMV’er 
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til platformen er det nødvendigt at se på hvilke behov UNDP samt SMV’erne kunne have til 

HelloScience. 

 

4.4 Diskussion af behov 

4.4.1 Tekniske behov 

I analysen kom projektgruppen frem til tekniske behov UNDP kunne have til HelloScience. 

Heriblandt et server behov som ifølge HelloScience selv blot er et spørgsmål om tilkøb af 

servere og derved ikke en problemstilling. Mere interessant er problemstillingen ved 

HelloScience’s manuelle brugeroprettelse. Her kunne tænkes en mulige problemstilling, hvis 

UNDP pludselig involverer en masse SMV’er, som alle skal til at oprette flere brugere på 

platformen. 

 

HelloScience har denne manuelle brugeroprettelse af en simpel årsag. Alle der ønsker at oprette 

en brugerprofil på HelloScience, skal først godkendes af et menneske i den anden ende. Dette 

gøres for at sikre platformen ikke bliver fyldt med brugere, der ikke har en oprigtig interesse i 

at blive involveret i kollaborativt samarbejde omkring SDG-målene. Det er bl.a. pga. denne 

manuelle brugeroprettelse at det er lykkedes HelloScience at få skabt en platform hvor 

kollaboration rent faktisk kan fungere, fordi brugerne er engagerede og deler samme interesse. 

Så diskussionen ligger i; hvordan brugeroprettelsen kan gøres mere automatisk så SMV’erne 

ikke kommer til at stå i kø for at blive oprettet på HelloScience, men samtidig undgår brugere 

på platformen som går hen og forstyrrer den kollaborative proces. 

 

Der kan være mange måder at tilgå dette problem på. En mulighed ville være at ændre 

brugeroprettelsen og gøre den mere automatiseret som det kendes fra så mange andre 

internetplatforme. Dette ville lade alle SMV’erne ubesværet oprette brugere på samme tid uden 

at skulle vente på bekræftelse af deres forespørgelse. Ulempen her er så til gengæld at det 

risikeres at platformen bliver fyldt med brugere som ikke bidrager til den kollaborative proces 

platformen er designet til, men i stedet forstyrrer denne. 

 

Det er muligt at der findes bedre kreative løsninger på denne mulige problematik, og andre 

problematikker som projektgruppen ikke har identificeret. Det er projektgruppens vurdering at 

det er bedst parterne (UNDP og HelloScience) mødes om denne problematik og i fællesskab 

finder frem til en løsning som bedst muligt vil gavne det fælles formål.  
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4.4.2 Behov til værktøjer 

Udover de tekniske behov har UNDP nogle behov til at deres allerede udviklede Toolbox kan 

fungere på HelloScience og muligvis præsenteres i andre former end den bliver på nuværende 

tidspunkt. Desuden ønskede UNDP også at gøre større brug af andre værktøjer, her blev der 

specielt lagt vægt på storytelling, hvilket HelloScience allerede anvender som et værktøj. Det 

virker derfor oplagt at dette behov kan opfyldes på platformen.  Hvordan udførelsen af disse 

behov kunne foregå i praksis vil projektgruppen diskutere nærmere i dette afsnit. 

 

Muligheden for at inkorporere UNDP’s Toolbox på HelloScience i nye formater virker 

umiddelbart til at kunne lade sig gøre, måske endda på mere end én måde. Eftersom 

HelloScience er en alsidig platform og derfor umiddelbart ville kunne præsentere Toolboxen i 

formater såsom en artikelserie, videoer eller måske en timeline med Toolboxens forskellige 

faser i hver deres milepæl via timeline funktionen. Eftersom accelerator programmet spreder 

sig over fem møder og dermeder spreder Toolboxens indhold over disse fem møder og timeline 

funktionen tillader seks milepæle virker det næsten oplagt at tildele Toolboxen en timeline. 

Hvis accelerator programmet og dermed Toolboxen fik sin egen timeline ville det muligvis 

overskueliggøre accelerator programmets struktur og klargøre hvordan værktøjerne i Tool-

boxen kan tages i brug, da der fortsat ville kunne bruges forskellige formater til at formidle 

forskellige elementer af Toolboxen. Så nogle elementer kan være forklaret via en graf, video, 

tekst eller noget helt andet. 

 

HelloScience lader til at kunne efterkomme UNDP’s behov om at få Toolboxen inkorporeret 

på platformen. Spørgsmålet er dog, hvordan dette skal gøres og her er der flere muligheder, 

hvor projektgruppen har præsenteret et enkelt forslag. For at kunne arbejde med denne 

inkorporering ville det kræve udviklingen af en prototype som kunne testes. Før dette 

overhovedet kan lade sig gøre er det nødvendigt at parterne sætter sig sammen og finder frem 

til, hvordan de mener Toolboxen bedst kunne inkorporeres. En fordel ved at få Toolboxen 

inkorporeret på HelloScience, udover at formidle indholdet på nye måder, ville være at UNDP 

ville have mulighed for at opnå en del af deres ønske om at arbejde med vækstlaget. Eftersom 

HelloScience allerede arbejder med startups og disse så ville have adgang til UNDP’s Toolbox 

sammen med SMV’erne. Projektgruppen har ikke udviklet en prototype da vi ikke har været i 

dialog med begge parter siden identificeringen af disse resultater. Dette ville selvfølgelig derfor 

være et naturligt næste skridt i forundersøgelses processen, eller pilotprojektet. 
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I forhold til at give SMV’erne et redskab til at arbejde med storytelling er det præcis hvad 

HelloScience allerede beskæftiger sig med og en del af tankegangen bag udviklingen af 

timeline funktionen. Derfor virker HelloScience som sagt i dybdeanalysen som et oplagt måde 

at tilbyde SMV’erne ekstra muligheder for storytelling. Det kan dog være at SMV’erne ville 

nyde godt af en form for workshop som præsenterede timeline funktionen og hvordan denne 

bedst muligt bruges til storytelling. Fordelen på HelloScience er, at det tilbyder SMV’erne 

muligheden for case specifik storytelling, hvilket UNDP har udpeget som et problem for mange 

SMV’er. Grundet dette må det dog også forventes at SMV’erne ikke er bekendt med at arbejde 

med storytelling og selvfølgelig heller ikke med timeline funktionen. Derfor ville det være 

nødvendigt med en workshop eller  lignende for at klæde SMV’erne på til at arbejde med dette. 

Et naturligt næste skridt ville derfor være at overveje hvordan dette gøres bedst og ideelt teste 

forskellige metoder på udvalgte SMV’er. 

 

4.5 Forandringsvision 

For at alle de resultater, successkriterier og idéer projektgruppen har præsenteret, i løbet af 

rapporten skal kunne tages i brug, og anvendes videre i en forundersøgelse og et eventuelt 

pilotprojekt, kræver det at det hele forsøges samlet i én samlet forandringsvision. 

Projektgruppen vil i dette afsnit forsøge at fremsætte en forandringsvision ud fra den foretaget 

forundersøgelse. 

 

Før vi præsenterer forandringsvisionen er det vigtigt at huske at begge organisationer (UNDP 

og Novozymes, da denne står bag HelloScience) er store veletablerede organisationer med et 

godt ry rundt om i verden. Dette har taget mange år at etablere, derfor er det vigtigt at denne 

fusion ikke gennemføres forhastet selvom den umiddelbart ligner et perfekt match. Der skal 

blandt andet gøres nogle overvejelser omkring,  hvordan opdelingen helt præcist bliver, hvis 

pilotprojektet skal gennemføres. Så f.eks. Hvis Toolboxen inkorporeres på HelloScience, hvem 

står så i spidsen for dette, og hvem står for driften af den når den er inkorporeret? Med andre 

ord, hvem har det sidste ord over præcis, hvilke elementer i Toolboxens inkorperering på 

HelloScience. Der er mange overvejelser, som denne der skal gøres, hvis pilotprojektet skal 

gennemføres. Dette vil kræve at parterne sætter sig sammen og internt gennemgår sådanne 

udfordringer forsigtigt og når en enighed om håndteringen af disse. Desuden skal der gøres 

nogle overvejelser omkring brugen af data, specielt til netværksgraf værktøjet, både etiske 

såvel som juridiske overvejelser. For projektgruppen har sådanne udfordringer ikke været 
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fokuset for forundersøgelsen, fokus har i stedet været på, hvorvidt de elementer parterne hver 

især havde at arbejde med kunne forenes på en måde der er gavnlig og giver mening for begge 

parter. 

 

Pilotprojektet har umiddelbart gode forudsætninger da begge parter, ifølge vores undersøgelse, 

kan samles om et fælles problemfelt. Begge parter er samlet om det samme problem, som de 

begge ønsker, at finde en løsning på. Projektgruppen har dog ikke haft mulighed for at mødes 

med parterne siden fremstilling af dette fælles problemfelt og få bekræftelse på at begge 

organisationer kan se sig enige i det problemfelt projektgruppen har identificeret. 

 

UNDP skal i deres onboarding af SMV’er sørge for, at SMV’erne forstår platformens kultur i 

det kollaborative økosystem HelloScience har sat op. Med dette mener projektgruppen at det 

muligvis ikke er alle SMV’erne, der ønsker at indgå i accelerator programmet, som også ønsker 

at arbejde kollaborativt og derfor ikke altid giver mening at få ombord på HelloScience 

platformen. UNDP skal forhåbentlig tilføre relevante aktive SMV’er, som ønsker at fortsætte 

med en kollaborativ tilgang og indgå i HelloScience’s økosystem, også efter accelerator 

programmet har haft sin ende, både til gavn for HelloScience, men også de pågældende 

SMV’er. Dette betyder ikke at UNDP skal begrænse hvilke SMV’er der kan indgå i accelerator 

programmet, men måske danne forståelse for hvordan platformen anvendes. 

 

Som nævnt tidligere i diskussionen er det en mulighed at SMV’er skal benytte netværksgraf 

værktøjet og funktionerne fra AI maskinen på HelloScience. Introduktion til værktøjer kan 

eventuelt inkorporeres i Toolboxen på en af dagene i  acceleratorens forløb. SMV’erne vil blive 

koblet på HelloScience økosystemet og få adgang til alle kollaboratører der indgår i netværket. 

Maskinen vil automatisk foreslå mulige samarbejdspartnere, som SMV’er hurtigt kan overveje 

at tage kontakt til, samtidigt med de nyoprettede brugere af netværket muligvis også vil blive 

foreslået til andre. Hvis SMV’erne ønsker at undersøge økosystemet nærmere har de mulighed 

for dette gennem netværksgrafen. 

 

I perspektiveringen kan der læses om projektgruppens bud på de næste skridt, som vi ville tage 

videre i forundersøgelsen havde, vi skulle fortsætte med projektet. 
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4.6 Videndskabsteoretisk diskussion 
På baggrund af vores videnskabsteoretiske valg, postfænomenologi, vil projektgruppen nu 

diskutere pointer omkring HelloScience og brugen af platformen, for SMV'erne og UNDP. 

Dette afsnit tager udgangspunkt i postfænomenologi afsnittet. Vores diskussion vil tage 

udgangspunkt i HelloScience som teknologi, og hvordan teknologien kan påvirke 

virksomhederne i forskellige retninger. I løbet af diskussion vil vi bevæge os ind på det 

hermeneutiske felt, for at få indsigt i deres virkelighedssyn og opfattelse af platformen 

HelloScience. Dette skal danne grundlag for ny vidensdannelse omkring HelloScience´s 

indvirken på virksomhederne og om brugen af platformen er med til at forstærke (amplificere) 

eller svække (reducere) de deltagende virksomheder. Denne diskussion tager udgangspunkt i 

vores interview med startuppen og Novozymes. 

 

Intenderede funktion 

Hvis vi starter med at se på HelloScience som en platform på baggrund af vores redegørende 

afsnit om HelloScience, kan vi udlede den intenderede brug af platformen. Intentionen bag 

HelloScience er at skabe et samlingspunkt og netværk, for virksomheder der ønsker at arbejde 

med SDG-målene. I det virksomhederne får stillet en platform til rådighed, som arbejder med 

visuelle storytelling elementer. Derfor vil der være præcedens for at der med sandsynlighed vil 

begynde at danne sig nogle tanker i virksomhederne, men også for de interessenter der er 

indblandet eller som står på sidelinjen og venter på at komme ind. Det visuelle aspekt af 

hjemmesiden HelloScience, kan være med til at formidle og mediere grundlæggende holdning 

omkring SDG-målene, såvel som kulturen i virksomhederne. Storytelling elementet kan være 

med til at formidle og skabe ideer for virksomhederne, idet de bliver præsenteret for SDG-

målene, i håndterbare og let forståelige pointer gennem timelineen.  

 

Ved at følge en virksomhed på HelloScience og se på deres timeline, vil virksomhederne starte 

med at danne grundlag for egen udvikling og se hvordan andre virksomheder håndterer at 

arbejde med SDG-målene. Det er altså HelloScience timeline, som gennem visuel fortælling 

medierer virksomhedernes syn på SDG-målene. Gennem netværksgraf værktøjet, giver 

HelloScience virksomhederne mulighed for, automatisk, at netværke med andre virksomheder. 

Netværksgraf værktøjet bruges ikke aktivt af virksomhederne, men bliver stillet til rådighed af 

HelloScience til virksomhederne, i det de opretter deres profil. Netværksgraf værktøjet er altså 

ikke en aktiv handling som virksomhederne selv skal deltage i, men bliver i stedet en 



 

60 
 

automatisk handling som sker, i det de opretter deres profil på HelloScience. Dette gør at 

virksomhederne fra starten, bliver en del af netværket og får mulighed for at kontakte lignende 

projekter, mentorere eller forskere som arbejder i samme felt. Virksomhederne bliver fra 

starten af, hvor de opretter deres profil, en del af netværket og bliver `nudged´ til at arbejde 

kollaborativt. Det kan derfor udledes, at teknologien, HelloScience, fra starten forsøger at 

mediere virksomhederne til aktivt at deltage i SDG-målene og samtidigt tænke kollaborativt, i 

det de bliver præsenteret for SDG-målene gennem storyboardet og samtidig gennem netværket, 

bliver de ført over i den kollaborative tankegang.  

 

Inden for postfænomenologien arbejdes der med termer som amplificering. Amplificering set 

i perspektivet af HelloScience, kan siges at være timeline funktionen, som formidler arbejdet 

med SDG-målene, som kan være med til at inspirere andre virksomheder til at arbejde med 

SDG-målene. Samtidigt kan det også hjælpe virksomheden selv, som arbejder med SDG-

målene og timeline funktionen, til at reflektere over egen indsats og mål. Vores informant 

reflektere over HelloScience timeline, hvor han også siger det har været en god måde at vise 

deres udvikling: “jeg synes også at det er den rigtige måde at vise innovation på, det er med at 

vise hele processen og ikke kun sådan noget flashy shit, hvor man er nu.” (Bilag #3, s. 3) 

 

Netværksgraf værtøjet på HelloScience kan yderligere amplificere og forstærke arbejdet med 

SDG-målene, ved at skabe kontinuerlig kommunikation, interaktion og kollaboration blandt 

brugerne på HelloScience. Netværksgraf værktøjets amplificerede elementer ligger derudover 

også i dens automatiske funktion, i det at virksomhederne ikke aktivt selv behøver at tænke 

over brugen af den, men at den i stedet bliver udført på hjemmesiden af hjemmesiden selv. 

Dette kan også ses i følgende citat, hvor vores interviewperson roser HelloScience 

hjemmesiden, for dens kollaborative element: “Så har vi været ude og snakke om noget actual 

kollaboration, hvor man kan sige at Helloscience var en fed facilitator, hvor der var ren faktisk 

lyst til at arbejde sammen (...)” (Bilag #3, s. 2) 

 

Den reducerende del af HelloScience, kan siges for dette projekt, ikke at have betydelig 

konsekvens, men bør derfor stadig nævnes. En klar reducerende faktor, ved brugen af 

HelloScience, vil være i dens integrerede brug af kollaboration og netværksgraf værktøjet. 

Virksomheder der ikke ønsker at kollaborere eller dele, vil på HelloScience opleve, at timeline 

funktionen kan være et hæmmende element, som kan virke overflødigt eller ligegyldigt, da det 

kan ses som ekstra arbejde for virksomheden, uden øjeblikkelig virkning eller måling. Vores 
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informant fortæller også i et citat, at det kan virke som et overflødigt værktøj, hvis ikke det 

bliver brugt til noget specifikt, så som mentor møder eller en pitch: 

“som værktøj er det også godt, men jeg tror det er ekstra godt til sådan noget mentor og partner 

kommunikation, så hvis ikke du har fået din mentor derinde der forventer at han lige bruger 

fem minutter derinde inden mentormøde på at scroll din timeline derinde, så han ved hvor i er, 

og nu snakker vi om noget relevant, det synes jeg ville være genialt, men indtil det er det man 

gør, så er det jo bare en dagbog, og så kan man jo selv bestemme hvor man vil lave sin dagbog 

henne. “ (Bilag #3, s. 4) 

For vores informant har timeline funktionen altså være set som noget hæmmende, en dagbog, 

som han kalder det. For ham har storyboardet virket overflødigt og som noget han `bare´ kunne 

have skrevet et andet sted. Han siger dog at der kunne være præcedens for at hvis HelloScience 

blev stort nok, og netværket udvidet, at der vil være stor mulighed for at brugen af storyboardet 

ville være mere positivt:  

“(...) det vil da være mega smart at finde, nå der er et andet start up der laver mikrobiologi 

herover, der også har med vand at gøre. “Skal vi ikke lave noget samme?”, eller andre plastik 

start ups der er igang med et eller andet genbrug af plastik f.eks, det skal vi til at tage seriøst 

så kunne man hoppe den vej. Det er jo en platform til at skabe connections, og ligenu er der 

ikke nogen at skabe connection til. Så der er jo en fundamental fejl der[...]” (Bilag #3, s. 6) 

HelloScience kan i dens nuværende form, være med til at introducere virksomhederne for den 

kollaborative tilgang, såvel som den kan være med til at skabe opmærksomhed omkring SDG-

målene og arbejdet med dem. Samtidig kan den, hvis den ikke opnår den kritiske masse, være 

hæmmende i den forstand at de kan virke overflødige, hvis ikke brugt i en kontekst der giver 

anledning til brug af visuel storytelling elementer.  

 

5. Perspektivering 
Projektgruppen vil nu præsentere de videre skridt, vi mener bør tages i forlængelse af 

forandringsvisionen og som vi selv ville have gået videre med, havde projektet skulle fortsætte. 

De næste skridt i processen vil være at inddrage Novozymes og UNDP mere i processen, hvor 

parterne diskuterer rapportens resultater og klargøre, hvorvidt de kan se sig enige i de resultater 

og det potentiale projektgruppen har præsenteret i løbet af rapporten. Hvis begge parter stadig 

finder det relevant at fortsætte, er der stadig flere skridt, som bør tages i form af en 

forundersøgelse, før et egentligt pilotprojekt skydes i gang. Der er mange organisatoriske 
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overvejelser, som rapporten her har afgrænset sig fra, som nævnt i starten af 

forandringsvisionen. Det ville være projektgruppens opgave at forsøge at få begge parter til at 

kortlægge disse eventuelle problematikker og i samarbejde med begge parter udarbejde 

løsningsforslag. Derudover ville det være gavnligt at teste en onboarding af én eller flere 

SMV’er fra accelerator programmet på HelloScience. Dette ville bl.a. være med henblik på den 

mulige brugeroprettelses problematik, og for at identificere hvorvidt dette kunne blive et reelt 

problem senere. Så ville projektgruppen udvikle prototyper til, hvordan inkorporeringen af 

diverse værktøjer fra  begge parter bedst muligt kunne smeltes sammen. Her ville det blandt 

andet være en mulighed at teste idéen om Toolboxen formidlet på HelloScience via en timeline 

og på denne måde nærme sig den bedst mulige tilgang til at inkorporere f.eks. Toolboxen på 

HelloScience. 

 

Forundersøgelsen kunne også have taget en vinkel af, hvordan vækstlaget kunne involveres i 

arbejdet med SDG-målene, måske med særligt fokus på at involvere universitetsstuderende, 

som UNDP gav udtryk for var et ønske for fremtiden. UNDP’s ønske handler i højere grad om 

business studerende, som de anser for at have mere potentiale til at blive fremtidens 

virksomhedsdrivere. En forundersøgelse kunne have undersøgt muligheden for et sådan 

pilotprojekt og med fordel måske have undersøgt studerende generelt. Her virker det oplagt for 

projektgruppen at HumTek-studerende ved Roskilde Universitet kunne passe godt ind. Efter-

som disse har adgang til platformen Thirdroom, som i sin essens er samme platform som 

HelloScience blot henvendt studerende og projektarbejde, men bygget op om samme 

principper om kollaboration og storytelling m.m. Det kunne være interessant, at undersøge 

hvordan et initiativ som Thirdroom arbejder på, kaldet SDG-challengeboard, kunne forenes 

med at tilbyde SMV’er i accelerator programmet og på HelloScience, studerende til at hjælpe 

virksomhederne med at overkomme eller i hvert fald komme tættere på løsninger til eventuelle 

udfordringer i deres arbejde med SDG-målene. 

 

Afslutningsvis kan det siges at et indblik i brugen af data og fair use data havde været relevant 

at inddrage i forundersøgelsen. Især til en dybere indsigt i hvordan Parraguez netværksgraf 

værktøj kan inkorporeres på en måde som er etisk forsvarlig og samtidig i overensstemmelsen 

med eventuelle GDPR lovgivninger. 
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6. Konklusion 
Projektrapporten har undersøgt problemformuleringen: Hvordan kan en forundersøgelse af 

UNDP’s og HelloScience’s potentielle pilotprojekt afdække om SDG-accelerator programmet 

kan organiseres på HelloScience platformen? 

  

Ud fra den foretaget forundersøgelse kan projektgruppen konkludere at: Pilotprojektet 

umiddelbart har gode forudsætninger for, at kunne gennemføres på en fyldestgørende måde for 

de involverede parter. Forundersøgelsen har gennem en SWOT-analyse afdækket; styrker, 

svagheder, mulighed og trusler, hos begge parter. Gennem en dybdeanalyse blev det klart at 

parterne komplimenterer hinanden godt da den enes svagheder kan opvejes af den andens 

styrker. Desuden er parterne samlet om et fælles problemfelt om at involvere den private sektor 

i arbejdet med SDG-målene.  

  

Resultatet af rapporten har ført projektgruppen til fremstilling af en forandringsvision som 

skitserer, hvordan resultaterne kan tages i brug til videreudvikling. Rapporten har identificeret 

at parternes forskellige værktøjer, har potentiale til at kunne inkorporeres med hinanden på en 

måde som vil gøre værktøjerne endnu mere brugbare. Specielt Parraguezs netværksgraf 

værktøj ses der stort potentiale i. Rapporten har ikke undersøgt potentielle udførelser af diverse 

inkorporeringer af værktøjer og dette ville derfor være et naturligt næste skridt. Dette ville bl.a. 

involvere udviklingen af prototyper og onboarding af SMV’er på HelloScience platformen. 

  

Rapportens endelige konklusion i forhold til problemformuleringen er, at acceleratoren 

umiddelbart virker oplagt at organisere ved hjælp af HelloScience, men i forhold til at udføre 

dette i praksis ligger der stadig meget fodarbejde og der er stadig flere elementer som bør 

undersøges i en forundersøgelse, før det egentlig pilotprojekt skydes i gang. 

 

Projektgruppen ser i hvert fald utvivlsomt et stort potentiale i at forene accelerator programmet 

og HelloScience. Nu er det op til UNDP og Novozymes om at sætte sig sammen om rapportens 

resultater og konkludere, hvorvidt de ser det samme potentiale som projektgruppen og dermed 

fortsætte arbejdet mod et muligt pilotprojekt. 
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