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[Transskription start: 02:55] 

 

CT: Jeg er konsulent i UNDP’s privat sektor team, under Stine. Mit engagement med SDG-

accelerator programmet, som vi skal tale om i dag er: Jeg har siddet på konsulent siden, indtil for 

ganske nylig. Så jeg har arbejdet med Stine i den rolle før. Så det er mit blik på det, jeg har været 

med til at udvikle på det – på leverandørsiden. Nu er jeg så med på kerneteamet, så nu har vi lidt et 

andet blik internt, fra UNDP, også på materialet i forhold til hvad der skal ske, så ikke kun ude fra 

leverandørsiden. 

 

[03:58] 

 

[Jeg] kender egentlig også HelloScience, helt fra back in the day, før det fik den form det har i dag. 

Lidt overfladisk har jeg fulgt det. Nu har I nævnt hvad I har læst, så vil jeg bare sige at jeg har læst 

på CBS. Hvor jeg har læst kommunikation, sociologi og business i kombination. 

 

[05:15] 

 

SJ: Jeg har siddet med det her accelerator-program siden det blev født. Vi er i gang med 

at tage det videre, som I kan høre. En lille smule baggrund. Jeg har også læst på RUC. Jeg har læst 

internationaludviklingsstudier og kommunikation. Så har jeg haft en 10 år på Danmarks radio – 



harddisken – ja det er der ikke længere, det var der i mange år. Det kort om mig, men lad os hoppe 

ud i det. 

 

[06:30] 

 

UNDP arbejder med et mandat der hedder [at] fremme bæredygtigt menneskelig udvikling. 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. Der er 32 organisationer i FN’s udviklingssystem som arbejder med 

et mandat indenfor den brede udviklingsdagsorden. UNDP har så et meget bredt mandat indenfor 

de her 32 organisationer. Hvor I kender UNICEF, [der] har et meget smalt mandat, UNDP er 

kendetegnet ved at have et meget bredt mandat. Så når jeg forklarer organisationen til nogen 

udenfor, så plejer jeg at sige at: Vi har 4 hovedindsatsområder: Vi arbejder med god 

regeringsførelse, vi arbejder med fattigdomsbekæmpelse, vi arbejder med forbedring af miljøet og 

klimadagsorden og så arbejder vi sågar med crisis prevention and recovery. Det hedder 

kriseforebyggelse og genopbygning, i forbindelse med væbnedekonflikter og klimakatastrofer. Alt 

sammen forudsætninger for et effektiv erhversliv, og så kan jeg ellers cykle derudaf. Men det skal vi 

ikke på det her møde, vi skal snakke mere om acceleratoren. 

 

[07:52] 

 

Så spørger I hvordan opstod accelerator- programmet. Der er forskellige takes på, hvordan det 

opstod. Her kan du bare supplere Camilla, for du ved også noget om, hvordan programmet det 

opstod.  Det var sådan at i 2015, da verdensmålene blev vedtaget, så var en af de helt store ting - 

det var at man lavede en meget åben konsultatiosprocess, hvor man talte med alle aktører. Det er 

faktisk den største konsultationsprocess som FN nogensinde har udført. Man talte med alle mulige 

aktører om, hvad var det mest - de vigtigste udfordringer i verden. Her blev den private sektor også 

konsulteret - man designede faktisk nogle mål som man ønskede den private sektor også kunne 

levere på. Der har været en del snak også i den æra som var domineret af millennium development 

goals fra 2000 - 2015. At der har man snakket meget om hvor vigtigt det er for udviklingen af  den 

private sektor - der bidrager med, men der er bare ikke så mange gode eksempler på det . Der har 

været en masse arbejde med CSR  og bæredygtighed i virksomhedsregimet, men det har ikke 



nødvendigvis være forankret i kerneforretningen og det med at gå ud til omverden og vise at man 

rent faktisk som virksomhed kunne tjene penge og lave en positiv  impact på udviklingsdagsorden. 

Det har der bare ikke været specielt meget af. Det har også været svært for virksomheder, og se - 

okay, hvordan skal vi gå ind her. Vi kunne så se at mange store virksomheder var meget engagerede. 

Det kunne vi se via noget arbejde, vi har lavet i Global Compact, hvor vi faktisk afholdte nogle 

konsultationer for den private sektor. Det var især de store virksomheder, som havde medlemmer 

og var aktive i Global Compact. De var meget på den dagsorden, og de kunne sagtens se det 

kommercielle potentiale, også i at levere løsninger til de udfordringer som verdensmålene 

formulerer. Spørgsmålet var så – for jeg og andre, hvordan får man de små og mellemstore 

virksomheder med? Som udgør den største del af virksomheder i verden, ikke kun i Danmark, men 

i hele verden, og som også er ansvarlige for at skabe jobs og bæredygtig vækst. 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. Pengene er måske ikke tjent lige når man er færdig med det 

forløb vi har - man kan så sige der er nogen der er lykkedes med at sælge nogle prototyper, mens vi 

arbejdede med dem – men det opstår jo så i årene efter, hvor man sætter løsningerne i markedet. 

Så det er en af grundene. En anden grund, det var, at der var en kæmpe frustration over så meget 

snak der var om hvor vigtigt det var at den private sektor skulle med her. Jeg vil sige der er stadigvæk 

– der er endnu mere snak om det. 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. Så altså – det kommet 

også af en frustration over der er utrolig meget snak (UTYDELIGT) altså som er praktisk, som leverer 

nogen af de gode business cases med stort impact eller signifikant impact i stedet for at snakke så 

meget om det. Det er selvfølgelig stadig vigtigt at tale, men – og storytelling er vist så det næste 

punkt. Camilla kom bare ind, hvis jeg har glemt nogle af de årsager til at vi skabte programmet, men 

jeg designede det sammen med Monitor Deloitte. Så Camilla har faktisk været med i 

designprocessen og har siddet i maskinrummet. Når jeg sidder og snakker om at vi skulle lave noget 

der var operationelt, så er det Camilla der har været, den der har skruet på knapperne. 

 



CT:  Ja. Det er sjovt egentlig at høre dig fortælle den der, som jeg jo har hørt før, men som 

– afsæt til at acceleratoren blev født i UNDP, men jeg har jo siddet i det private erhvervsliv og haft 

en lignende – arbejdet med rådgivning på det område og også som, hvad man kunne kalde 

practitioner i virksomhederne og haft en lignede frustartion over – hvorfor sker der ikke noget? 

Hvorfor er det at det bliver ved med at være en form for 

kommunikation/risikostyringsdagsorden/compliance dagsorden. Så det er sådan set den frustration 

som, man kan sige FN organisationen har haft og mange ude i erhvervslivet egentlig også har, 

udfordringen med at løfte op på et mere strategisk niveau. Novozymes er et godt eksempel på 

nogen der har løftet det op på et meget strategisk niveau og ind i forretningen. 

 

SJ: De er gået beyond CSR. Der var jo faktisk også i år 2015 flere virksomheder der kom 

ud med frustration. Virksomhedsledere der kom ud med frustration over at de rent faktisk arbejder 

med bæredygtighed, men det var sådan et underligt isoleret add on ting som overhovedet ikke gik 

i spænd med virksomhedens – fokus og fremsyn, og det blev svært at tackle for ledelsen i længden 

(UTYDELIGT) at man blev ved med at bruge penge på et eller andet som bare flagrede. Så det er 

også for at gå beyond CSR og det har vi faktisk været ret tydelige omkring, at vores program er ikke 

et CSR-program på nogen måde. Det er et program der arbejder med tre ting. Det arbejder med: 

Udvikle ny bæredygtig forretning og (UTYDELIGT) der er kommerciel holdbarhed i det vi laver og 

selvfølgelig også signifikant impact på verdensmålene. Hvis ikke der er en kommerciel holdbarhed 

ved de løsninger, vi laver, så kommer impacten aldrig til at foregå. Det har vi også være udtalte 

omkring måske til provokation for nogen, men igen der er i gang med et paradigmeskift der, så det 

er blevet mere og mere [OK] at sige sådan. Den anden ting vi har lavet, det er vi har ønsket og få 

medarbejderne med på dagsorden, så det ligger også i programmet. Det var noget vi så henover – 

altså årene op til 2015-16 stykker, at mange virksomheder kæmpede med få medarbejderne til at 

forstå at der faktisk findes de her verdensmål, og man kan faktisk gøre noget, og at hvis du skal rykke 

i det strategiske, i forhold til at lave bæredygtig transformation for din virksomhed, så skal du have 

medarbejderne med. Så det har vi prøvet at lave et værktøj til også, og så har vi lavet et andet 

værktøj der handler om at fortælle historierne, eller det er en prioritet at får fortalt historierne – 

sørge for at cases fra virksomhederne bliver spredt så vidt muligt, så andre kan samarbejde og blive 

inspireret. Nu har vi vist snakket nok om det her. Skal vi gå videre til næste? 

 



CT: Vi har ikke rigtig snakket om resultatet vel. 

 

SJ: Nå ja! 

 

CJ: Ja, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om de main takeaways fra at I har kørt det 

[accelerator programmet] og hvad det så er nu, hvor I tænker, at det næste skridt, en del af det 

kunne være at involvere sådan noget som HelloScience? 

 

CT: Altså der er nogle rimelig målbare resultater med, hvor mange små mellemstore 

virksomheder vi har haft igennem. Det kunne være et resultat. 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. Så vi knobskyder en masse ting fra det program der 

blev piloteret, kan man sige, i 18 og 19 og testet, men jo også implementeret. Så det er jo nogle af 

de resultater der har været og så synes jeg – det kan jeg se på alle de mails og kontakter som Stine 

får på daglig basis fra hele verden, at der er massiv interesse for – både fra FN-familien, men også 

alle mulige andre steder fra. Omkring det her program og hvad det kan, og hvordan man kan 

samarbejde med de her små og mellemstore virksomheder som har været lidt, hvad kan man sige, 

et overset stedbarn i snakken om bæredygtighed. Alle ved hvad Nestlé, Unilever og Maersk og alle 

mulige andre laver. Nogen onde tunger kunne sige man er lidt træt af at høre om det ikke. Hvad 

laver 90% af verdens andre virksomheder, på den her agenda? 

 

EH: Grunden til at det er de små og mellemstore virksomheder, er det fordi, som du siger, 

at 90% af alle virksomheder det er små og mellemstore virksomheder? 

 

CT: Det er det i Danmark i hvert fald. Jeg ved ikke præcist hvad tallet er, jeg tror det er 70% 

sådan average på globalbasis. Potentialet er jo enormt. 

 

EH: Man kan også sige, at det er der det hele starter jo. Alle virksomheder starter jo der. 

 



SJ: Det er vækstlaget! 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.  

 

EH: Det lyder også lidt som om I prøver at starte en trend, en ny trend for at drive 

virksomheder, og så igennem storytelling, er det også for at vise at det rent faktisk er profitable at 

gøre det sådan her? 

 

SJ: Ja! Hundrede procent! Det er det, det handler om, at vise at der er nogen der lykkedes 

på det og man kan tjene penge på det simpelthen. Fordi det er jo et incitament. 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. Så det er noget vi gør for at motivere og inspirere 

virksomheder til at man godt kan gå den her vej. Der er jo mange i øvrigt, virksomheder som er født 

som start ups og scale ups som er født med verdensmålene i deres DNA. De har stadigvæk 

udfordringer, i forhold til at måle på dem. Det er noget af det vi har lært, det er faktisk rigtig rigtig 

svært også for SMV’er og gå ind og dokumentere den impact de fremadrettet laver på 

verdensmålene, men vi har så et værktøj til det. Programmet har vist os rent resultat mæssigt at det 

er altså både scale ups og SMV’er der kan arbejde med den her værktøjskasse og det er [en] 

forholdsvis bred værktøjskasse. Vi eksperimenterer lige nu med et fintech accelerator program med 

fire nordiske fintech virksomheder og prøver på at se om fintech start ups kan bruge værktøjskassen 

også. Der er en hel del andre resultater også omkring – mere læreringer faktisk omkring hvad er det 

SMV’er i Danmark har brug for, når de arbejder med den her dagsorden. Der er rigtig mange der 

ikke kan se eksportspotentialet umiddelbart i de løsninger de laver. Der også en anden lærering, 

som handler om, at du skal have ledelsen med, hvis du vil den her dagsorden. Det nytter ikke noget 

at gå til bæredygtighedsmedarbejderen, hvis sådan en findes, ledelsen har adgang til bestyrelsen, 

tager beslutningerne, har det strategiske udsyn (UTYDLELIGT) er i den grad afgørende for om en 



virksomhed lykkedes med – selvfølgelig at lave en bæredygtig forretningsudvikling, men også at 

drive en bæredygtig transformation af en virksomhed. 

 

CT: Ja og det ser vi jo også i de store virksomheder, at der hvor direktionen ikke ligesom 

har set forretningspotentialet, der vedbliver den agenda for CSR-chefen eller tilsvarende. Det skal 

op på allerhøjeste niveau. 

 

SJ: Man skal også have adgang til noget økonomi og nogle budgetter. Det koster penge 

som GANNI også har været ude og sige, det må fashionindustrien også se at forstå, at det er ikke 

kun kunderne der skal efterspørge det, der skal simpelthen også nogle kæmpe investeringer til. Det 

er der sikkert andre end dem der har sagt, men altså – det er bare en erkendelse også en virksomhed 

kommer ud med efter et forløb som det her, det er at det koster. Du bliver nødt til at investere i det, 

og det er jo ledelsen der har den beslutningsmyndighed, når du skal investere, hvad det så end er 

du investerer i. 

 

MH: Du snakkede kort om et paradigmeskift. Er det arbejdet med SDG’erne som er dette 

paradigmeskift eller ligger det et andet sted? 

 

CT: Mit take på det er – ja og nej altså, helt sikkert SDG’erne er med til at skubbe på et 

paradigmeskift, det er der ingen tvivl om. 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 (UTYDELIGT) det er det paradigmeskift. 

Verdensmålene har jo det fantastiske i sig at de kan være en lidt samlende måde at tale om 

bæredygtighed på, hvor det her perspektiv godt må indgå. Faktisk er det fuldstændig væsentligt for, 

[at] de løsninger der bliver lavet ikke bare er en test af et eller andet, men de får skala. Så skal der 

jo være en valid kommerciel basis at bygge på for at komme ud over rampen. Hvis man gerne vil 

have lidt – tjene lidt penge på sin løsning. Med det sagt er der jo masser løsninger der ikke er 



kommercielle som regeringer kører, NGO’er kører og alt muligt og de løsninger er selvfølgelig også 

vanvittigt vigtige, nu taler vi om virksomheder ikke. 

 

EH: Jeg har lige et sidste spørgsmål til det. Det kan godt være at det ligger sig meget opad, 

men det er bare, hvad er der i det for virksomhederne, jeg tænker sådan rent kommercielt, hvad er 

der i det for virksomhederne at inddrage de her SDG’er? 

 

CT: Jamen der kan være rigtig mange indfaldsvinkler til det. Det kommer jo lidt an på hvad 

man er for en virksomhed, men jeg synes – som virksomhed må man jo orientere sig mod det 

samfund man er en del af, og hvad er det der foregår i det samfund, og hvad er det for nogle 

forventninger alle de interessenter man samarbejder med har til en. Det er jo både kunder og 

leverandører og uddannelsesinstitutioner, hvor man henter sine dygtige folk fra – regeringen og 

internationale forventninger og rammeværk og alt muligt. Herunder verdensmålene nogle af de 

formaliserede forventninger der er til de virksomheder omkring hvordan de skal agere. Så det er jo 

noget man må orientere sig mod, og det er jo i en stigende grad en forventning, som for alle de her 

interessenter vi snakker om, vil du gerne tiltrække de bedste folk til din butik, sådan nogen som jer, 

jamen så går det jo ikke at man ikke kan leve op til de forventninger, og ikke arbejder med 

bæredygtighed fordi det er i stigende grad et konkurrenceparameter. Det kunne være et perspektiv. 

Det kunne det også være fra ens kunder f.eks. hvis man henvender sig direkte til forbrugere, så er 

der også mange der gerne vil vide at man opfører sig ordenligt og har styr på sin udledning hvis vi 

snakker miljø, eller overholder menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder i hele verden, 

sådan nogle ting. Der mange forskellige, tror jeg, indfaldsvinkler alt efter hvad der er væsentligt. Så 

er der investorperspektivet også som virkelig tager fart i de her år med bæredygtige investeringer, 

det er en måde vi som almindelige investorer kan gøre en forskel, men også de institutionelle 

investorer begynder jo virkelig at se på det her som en måde at minimere risici på. Dem der har 

håndteret deres bæredygtigheds risici, har typisk styr på deres forretning. Sådan nogle ting. Så der 

er mange perspektiver på det, det er noget af det der er i det for virksomheder. Vil du tiltrække 

investeringer, vil du tiltrække talent, vil du afsætte dine varer osv. osv. Stine har sikkert mange andre 

perspektiver. 

 



SJ: Nej vi er kommet meget godt omkring det. Der er en som – det er de her 

markedsmuligheder, fordi den måde vi anskuer virksomhedens arbejde med verdensmålene i vores 

program og som adskiller sig lidt fra nogle af de andre måder at gøre det på, det er at vi tager afsæt 

i verdensmålene som en mulighedsdagsorden, som en formulering af verdens største udfordringer, 

men dermed også verdens mest udækkede behov, der hvor der er brug for løsninger. Så der er jo 

nogle markeder derude som venter på løsninger. Så det er også et incitament fra et virksomheds 

point of view, at du rent faktisk for del i de nye markeder som – der er en rapport der hedder Better 

Business, Better World som har regnet på det og de siger verdensmålene åbner for nye markeder til 

værdi af 12 billioner US dollars om året indenfor fire økonomiske systemer frem til 2030, så den kan 

I jo gå ind og læse i, hvis I vil kigge på den dagsorden. Så er der også resiliens i værdikæden bare for 

at supplere lidt af det Camilla har nævnt med investorerne og tiltrækning og fastholdelse af talent, 

især millennials som er purpose driven. 

 

CT: Så måske den helt store dagsorden som – eller den helt store grund til hvorfor 

virksomheder skal interessere sig for at arbejde med bæredygtighed er jo, at virksomheder kan jo 

ikke succeed in societies that fail, det er ligesom det helt gamle mantra. Så virksomheder har jo 

fuldstændig indbygget interesse i det omkring liggende samfund, både det lokale, det regionale og 

det globale, er det jo i dag, fungerer.  Det er jo de helt store linje vi snakker om og der vil 

verdensmålene virkelig være relevante fordi de har jo tråde ind i alle dele af samfund, miljø og 

menneskelige forhold. 

 

CJ:  Nu er vi vidst ved at løbe tør for tid, så hvis vi lige kunne nå og runde de sidste to 

spørgsmål, vi har sendt, det ville være rigtig fedt. 

 

SJ: På en måde har vi jo svaret på den med storytelling. 

 

CJ: Ja. 

 

SJ: Fordi vi har jo faktisk – vi arbejder jo – det er jo en ud af tre forandringsperspektiver 

(UTYDELIGT) at arbejde med storytelling og få ud i verden, de her cases. Så spørger I hvordan vi ser 

– jamen faktisk så er det en af de ting virksomhederne kæmper med, hvis man skal starte med jeres 



spørgsmål. Så i vores program der har vi nogle sessions, hvor virksomhederne kan efterspørge mere 

facilitering. De har jo fantastiske management konsulenter at arbejde med i forhold til at lave 

forretningsudvikling og alle mulige andre eksperter at arbejde med omkring bæredygtighed, men 

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 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 f.eks. så det er jo 

noget af det vi godt kunne arbejde med. Så pilotprojektet, hvad ville succeskriteriet være for et 

eventuelt pilotprojekt. Der er forskellige veje man kunne gå i forhold til et pilotprojekt, men en af 

de ting Camilla og jeg har talt om kunne være interessant, og som jeg også har nævnt for Justin – 

ikke rigtig for Alfred tror jeg, det er at arbejde med at nå – altså faktisk lidt, ikke storytelling men 

det er mere at omdanne nogle af de værktøjer vi har i programmet, og den metode vi har, ikke til et 

curriculum til sådan nogen som jer, men målrette det og gøre det nemt tilgængeligt for studerende 

som har et business mindset og som er potentielle for eventuelt at gå ud og blive iværksættere, eller 

arbejde for en virksomhed for der et det faktisk lige så sejt at have det her mindset eller indsigter. 

Vi er startet lidt med at arbejde med KEA, men det er på sådan en rimelig eksperimenterende måde. 

Så det er et af de potentialer vi ser. Så kunne et andet måske være det jeg selv siger som handler 

om at lave et værktøj for SDG-storytelling.  

 

CT: Ja. 

 

SJ: Camilla bare suppler her, jeg sidder bare og snakker. 

 

CT: Jeg tror også vi er lidt åbne overfor veje sådan et pilotprojekt kunne gå egentlig. I kan 

høre vi har nogle sådan rimelig åbne tanker, men vi vil gerne lade os lidt overraske over måder vi 

kunne gå videre med det. 

 

SJ: Har I set vores blueprint, vores toolbox, vores hjemmeside med de 32 virksomheds 

cases og der er også 4-5 stykker fra Bosnien osv.? 



 

CJ: Ja jeg tror vi har været inde og snuse rundt. 

 

EH: Ja lige præcis toolboxen den har jeg i hvert fald ikke været omkring, men de andre ting. 

 

SJ: Nej den skal man nemlig også rekvirere. Så jeg tænker Simon kan sende toolboxen og 

blueprint til jer her efter mødet. Altså det jeg umiddelbart tænker kunne være meget gavnligt for 

os, det er at få et blik fra jer omkring hvordan kunne man tage det indhold der er i toolboxen og i 

blueprint og omdanne det til en eller anden form for curriculum. Det kunne også være workshop 

formater, men det kunne også være noget e-learning eller (UTYDELIGT) og gøre for studerende på 

KEA eller på andre business schools. Nu læste du virksomhedsstudier [Mikkel], så det kunne 

eventuelt også – det er jo ikke et akademisk, det er jo operationelt sæt vi har lavet, det er jo ikke et 

akademisk sæt vi har lavet, så jeg ved ikke om det hører til på universiteterne på nogen måde, men 

andre steder. 

 

EH: I har skabt den her viden i form af de her værktøjer, det vil I gerne gøre tilgængeligt 

for flere helt ned til studerende, så det kan blive integreret på dem? 

 

SJ: Ja og iværksættere generelt som er f.eks. medlemmer af SMV Danmark. Jeg tænker 

bare højt her. 

 

CT: Altså det er jo fordi forandringsteorien på en eller anden måde er sådan at vi vil gerne 

nå det man kunne kalde vækstlaget af virksomheder. Altså dem som hvis vi snakker studerende som 

vil gå ud og bygge deres egen forretning på et eller andet tidspunkt eller måske allerede har en lille 

forretning, virksomhed mener jeg. Eller de mindre virksomheder der en dag bliver lidt større måske 

rigtigt store. Hvordan når vi de virksomheder, så bæredygtighed allerede bliver en del af afsættet. 

 

SJ: … Og ikke er en besværlige størrelse, hvor man tænker åh nej, der er er alle de her 

sindssygt mange subtargets og indikatorer og 60% af dem er alligevel ikke for os. Det kan de ikke 

gennemskue, men sådan et arbejde har vi jo lavet, hvor man siger 60%af de her subtargets, de er 

for regeringer at levere på, men det ved en virksomhed jo ikke når de starter med at kigge på en 



hjemmeside, så vælter det bare ud med information og i et sprog som måske også er svært at forstå 

for en SMV i Bjerringbro. Fordi FN-sprog er måske heller ikke altid optimalt i forhold til at kunne 

kommunikere til virksomheder. 

 

[35:25] 

 

EH: Til der hvor vi er med vores projekt indtil videre – vores fokus har sådan set været, 

hvordan, hvis man havde SDG-accelerator programmet, og faciliterede det over HelloScience 

platformen. Hvis f.eks. storytelling delen blev faciliteret af HelloScience. 

 

SJ: Spændende! 

 

EH: … For den har nogle af de der elementer, som timelinen hvor man kan se processen, 

det kan være nemt for investorer og andre hurtigt at få et indblik i deres proces og hvad de laver. 

Det er lidt det fokus vi har haft. 

 

SJ: Det synes jeg lyder meget spændende faktisk. Bare kør videre. 

 

EH: Så er der nemlig også den del, som vi har haft lidt fokus på, på HelloScience, det er det 

her netværksanalyseværktøj – datamapping. Som de er ved at udvikle, hvor de indsamler en hel 

masse informationer. Her kunne SME’ernes informationer også komme ind, og så laver den det her 

netværk over, hvad de forskellige laver. Så kan du sådan set igennem den her netværksanalyse, 

prøve at finde nogle resultater eller prøve at finde nogle samarbejdspartnere eller mulige 

investorer, man ellers ikke ville have fundet ved at (UTYDELIGT). 

 

CT: Det er også spændende! 

 

SJ: Det er vi helt klart åbne for at undersøge, vil jeg sige. 

 

EH: Så jeg tror hvis vi har frirum til det, så tror jeg det er den vej vi gerne vil prøve at gå 

med den her forundersøgelse. 



 

CT: Det kunne være rigtig spændende. 

 

EH: Det lyder også på jer – især den her storytelling del den er meget vigtig. 

 

SJ: Jamen begge dele er faktisk vigtige, vi nåede bare ikke at tale så meget om det med at 

bringe partnere ind man ellers ikke lige havde fundet, men det er faktisk også en del af programmet, 

som vi har bare ikke har talt specielt meget om her. Jo jeg snakkede lidt om nogle eksperter vi 

bringer ind og sådan noget, men det er faktisk også en ret væsentlig del – og investorer. Investor 

delen er der hvor vi er udfordreret, for vi har ikke kunne bringe – altså vi har ønsket at bringe 

investorer ind, men vi har faktisk ikke et værktøj til det. Ikke fordi at jeg ved, eller tænker at det 

findes, eller at vi skulle have udviklet det, for det var aldrig en del af programmet, men det lå sådan 

hele tiden bagved, at vi godt ved de her løsninger bliver ikke til noget ofte, hvis ikke virksomheden 

selv har midler til at investere i det eller der kan komme midler udefra til at lave en prototype eller 

hvad det nu er. 

 

CJ: Der er en sidste del til det, det er at vi kunne også godt tænke os kigge på hvorvidt det 

kan lade sige gøre at tracke fremskridt. 

 

SJ: Sindssygt god ide! 

 

CJ: … Som de her SME’er gennemgår. Jamen så er jeg bare nysgerrig på, hvordan I gør det 

nu? 

 

SJ: Håndholdt, ad hoc, alumne – og vi har kun haft et alumnemøde efter graduering i 2018 

for den første batch, så vi har ikke engang haft en alumne for 2019. Jeg vil så også sige at der har 

været noget corona og nogle ting, men det er noget vi er klar over rent faktisk har en betydning, vi 

har bare ikke rigtig løst den del af opgaven. Så den er vi også obs på, så det er også en virkelig god – 

det er så en tredje ting man kunne gøre. 

 



EH: Når I tracker SME’erne, er det så deres impact på SDG-målene eller er det også ders 

udvikling i deres forretning? Eller er det begge dele? 

 

CT: Jamen vi tracker ikke for så vidt – det er virksomhederne selv der har ansvar for den 

impact de skaber og få den tracket, eller måle den. Så de rent faktisk kan kommunikere noget 

legitimt omkring det de gør. Så er vi jo selvfølgelig meget interesserede i at høre om det, men vi 

tracker det ikke som sådan. 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 kan der 

stadig være gode relationer og dialog heldigvis, men den stopper egentlig der. Så kunne man holde 

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

det er jo også det. Det skal være super operationelt for virksomhederne, sådan så det ikke koster 

en masse mande og kvinde timer. 

 

EH: I støtter dem ikke [økonomisk] – I støtter dem udelukkende ved at facilitere det her 

accelerator program og få dem i kontakt med nogen de ellers ikke ville have fået kontakt til. UNDP 

støtter dem ikke med penge på nogen måde? 

 

SJ: Nej vi har resource mobiliseret til – vi fik penge fra Industriens Fond til at lave den 

første test. I Bosnien fik de penge fra den svenske ambassade osv. osv., så det maritime har vi fået 

penge fra Den Maritime Fond. Jeg vil så sige at vi har dog investeret arbejdstid, fordi jeg er jo ansat 

på en UNDP kontrakt, så min tid er selvfølgelig en tid der er finansieret af UNDP, og min chef som 

også har brugt tid på det her og andre kolleger som sidder i administrationen har også brugt tid på 

det, men der også blev indkøbt medarbejde til at kunne levere så omfattende et program som det 

her og det har skulle have ressourcer til. Så har vi et participant fee. 

 

CT: Ja, så virksomhederne har betalt os for at være med. 

 

SJ: Men det er faktsik - den der tracker del, det kunne også være interessant. Nu kender I 

ikke vores impact værktøj, det er en forecasting model, men jeg tror nok at det ville være 

skrækindjagende for virksomheder og rent faktsik, de laver KPI’er for SDG’erne, og følge i parallel 

med andre, hvor langt når du egentlig i forhold til dine målsætninger. 



 

CT: Man kan sige der er jo mange andre løsninger på markedet der kan gøre sådan noget 

der. Altså hvis vi snakker store dyr så er det sådan noget E&P systemer, hvor man jo kan måle den 

slags indikatorer på linje med alle mulige andre KPI’er. Mange virksomheder gør det så bare ikke 

vel, men det kan man jo. Allerede da jeg var student i Carlsberg i tidernes morgen brugte vi den slags 

programmer. Hvor man tydeligt kunne se det, og al den fremdrift man ikke lavede. Så det skal I bare 

lige være opmærksomme på, der er mange modeller derude. Der kan være nogle andre barriere i 

vejen for at virksomhederne ikke gør det. 

 

EH: Er der nogen der har et sidste spørgsmål? 

 

CJ: Er det noget I vil slutte af med, en pointe eller noget andet? 

 

SJ: Jeg synes vi er kommet ret godt rundt om det faktisk, men jeg tænker at hvis I skal 

skrive opgave om det, så skal I måske kende vores værktøjer og metoder lidt bedre og tag måske 

også et kig på nogle virksomhedscases, hvis det handler om storytelling. Så se på hvad findes der 

egentlig af historier blandt de 32 cases. 

 

[43:42] 

 

CT: 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 jo nogle relativt etablerede virksomheder og ikke start-ups. Man kan være ret stor 

som SMV, man kan også være lille, men man kan være optil 250 og måske endda også lidt større, 

alt efter hvilke retningslinjer man lige følger når man gør det op. 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. Det er måske et perspektiv I lige skal bringe ind. 

CJ: Ja det er en god pointe. 

 

SJ: Vi har sagt det til Justin og de andre, men det er selvfølgelig virkelig godt I også får den 

besked 



 

CJ: Yes, jamen vi siger tak for jeres tid i hvert fald. 

 

[Transskription slut: 44:45] 

 

Bilag #2 Novozymes interview 

G (gruppen): “what were the main takeaways from when novozymes and UNDP ran the SDG 

accelerator program?” 

J: (2:43-6:46”): ”So in terms of main take away´s, I think as I mentioned last time when we spoke, 

particularly at that point, a couple of years back there where this later stage progression, around 

how values and supply chains were impacted by the sustainable development goals, on the 

recognition that particularly this was not just a UN play, this was not just a governmental play, was 

not even a large corporate sector play, this was an all of economy and all of society play. 

 So if companies were not thinking in terms of the ecosystems and universes around them, they 

were not going to first and foremost, achieve their own goals, and secondly they were not gonna 

have the lasting impact that they were striving for. I think again, that if you look at the private 

sector participants in the SDG accelerator, in addition to Novozymes, you got the likes of Novo 

Nordisk, the pension fonds, so there's this sort of built in sustainability lens for a lot of the 

approaches there where taken, at that point. 

Today, I guess, you would call it ESG, but I think that was just sort of almost in people's mind as 

they looked at this in terms of how do we actually share; ideas, methodologies, and mentoring. And 

really trying to create a framework conditions that would enable companies to learn from each 

other.  So it was not necessarily a top-down process, so that hey big company got a great idea about 

the SDGs and how do we incorporate that into SME`S, it was also bottom-up, because of course 

when you are working with SME, it´s usually easier to get things done, because there is less people, 

less bureaucracy, so how do you get that dynamism into that process as well. 

So it was very much a lets learn from each other perspective. I think first and foremost, as I also 

mentioned, UNDP has really been groundbreaking in doing this work, there where very, very few 



programs that where anywhere near similar to it. Probably the most well know in this part of the 

world is the DMDP project, which links SDG´s to development and finance, and then also goes into 

targeting and indicating level. That obviously is very much from a development specific country 

perspective, what UNDP did, which I think is also relevant for this conversation, is to start with 

Denmark, add the Nordic region, then from the learnings of that process, which also included 

bringing in private sectors consultants, they then put it in to their main private flagship sector as 

well. 

So you can kind of see that through that process, Novozymes not only could understand how value 

supply chain companies particularly in its own backyard, could start to work with the SDGS, they 

also made it easier for Novozymes to understand what would happen at a global level, given that 

UNDP has a footprint in something like a hundred and thirty countries around the world. And each 

individual UN agency has its own due diligence, in this process for working with the private sector . 

So it is also easier for Novozymes to understand and have a stronger relationship with the key UN 

agency, because they also got a like minded approach to SDG`s. So it was not just the work that 

could be achieved on the ground in Copenhagen and Denmark in particular, it was also the indirect 

and intangible benefits, of being able to think those kind of processes and methodologies into the 

overall strategic view that Novozymes has around sustainability.” 

  

G: “What were the main “pro´s” of the pre competitive space (helloscience) ?” 

J: (“6:50 – 10:18“) “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. Linked to 

that of course, I think it is important to recognize, Novozymes to its credit, did this early, that the 

SDGS in addition to being a road map for governments, civil society and business to drive 

significant socio economic and environmental change on the ground, they also had problem 

solutions fit. 

So in terms of the pro´s, having that framework of methodology, having it be easily understandable, 

and okay well there is 17 goals and 169 targets and 300 something indicators, it is still universal, in 

the sense that you can look at a specific country, you can look at a specific industry sector, and 



make what you are doing is relevant to that context. So again at that point particular, Novozymes 

was starting to think and work differently around the topic of water, which of course is huge, so 

how do we kind of think very differently about water, not just in a developed high income country 

perspective, but also in an emerging market / developing market, a low or middle income 

perspective. Because the challenges, although It is the same basic unit, are gonna be very, very 

different.  

So using that pre competitive space mindset, meant it was easier for Novozymes to think 

differently, in terms of some of the challenges on the ground, but also I would make a very strong 

case to say that the way 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, In countries where it may or may not have a 

strong footprint, certainly as you have seen, we have done a huge amount of work in india and are 

continuing to do so with great people such as our friends at Solarsack, and a lot of that work has 

been through this Journey. Now that, if you think about it, goes back to when  Alex and Alex (red.) 

were doing their university project, so it is a process  and it takes time, it is not a 6 month press 

release  and come up with “something”. You have to invest in this space.  

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. So again differentiating and being 

very transparent about where those specific lines are, across applied research, social innovation and 

then commercial innovation, in particular, i think has also helped.”  

J: (10:20) So again, this sort of sandbox approach is exactly that (pre competitive space, red.) 

because you have to get alignment of not just interest, the kind of meta level, so you know the 3 of 

you (projektgruppen, red.) decided on you wanted to work on, for example this project, so that's 

your meta level, how do you actually make that work on a daily basis? You know what kind of 

interaction do you have, who is a morning person and who is night owl, you know all these practical 

things that you have to deal with and it is also that sort of relationship building that governments 

approach to the way that Helloscience operates in particular that i think also resonates well, with the 



likes of UNDP. In the sense that we are, or we try to be, absolutely transparent about everything 

that we do, we also of course then align the work within helloscience to Novozymes own 

sustainability reporting mechanisms & processes, so that people can see what we are working on, 

but we are also very clear that if there is something that could potentially be of strategic relevance 

to partners or within the Helloscience ecosystem, or one of those partners plus Novozymes, we will 

then,  literally like playing in a sandbox, two children can come out and play by themselves, and it 

is that kind of, i think, mentality and i guess you could almost call it, in old fashion british english, 

people would refer to it as a gentleman's agreement. Where there is an understanding that there is a 

certain modality and certain types of behaviors, are expected, rather than having everything done in 

a very contractual or transactional type of relationship. 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. And again i think that we have 

been doing this for a few years now, i think the world has caught up with Novozymes in that type of 

approach and again if you look not just to UNDP but also the collaborators within that group, again 

it is the same kind of mindset there coming. Success breeds success, and again to use another old 

expression, this is about making sure that all ships can be lifted off the ocean floor and sail. “ 

G: You talked about storytelling and how storytelling could work as away to “pitch” an idea, in a 

world where people have essentially stopped reading, but also as a way to make data heavy research 

more digestible. If you please refresh in our memory the main points you made about storytelling 

and how you see this would benefit UNDP?” 

J: (12:57-18:15) “ahh yes, 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. In fairness to people who has stopped reading, including myself sometimes, it is 

the shear amount of  information that you are suspected to process. So I think exactly to your 

second point here is “how do you make heavy data more digestible”. The way that we are trying to 

do that is actually, use the visuals and the medium of visual representation i guess, in terms of 

online platforms as you would refer to it as User interface or UI, user experience or UX, and how 

do you kind of get those two things working together. It is always a challenge  to do this, i have just 

literally stepped of a couple of calls this morning with a fantastic group of people. Some of them are 

complete techie nerds (technical nerds, red.) and some of them are not. And it is all sort of kind, of 

figuring out and finding the right terminology´s and phraseology´s that relate with people, so that 



they can actually understand  what you are trying to get across. The data, i would say, and the 

evidence base that you need to work with and from, is actually more important than it has ever 

been. Because you cannot be visible externally, if you are not credible. So it is also making sure that 

when you have those kind of conversations, when we are sitting down and making sure  that we are 

analyzing, accessing and considering the consequences of what we wanna say, before we go and 

say anything. So if you wanna put it another way around, before you communicate, before you even 

start, you stop, and i think this is also very clear within some of the work that UNDP themselves, 

and again great credit too them, took. So there was obviously a lot of use of visual storytelling to try 

and get some of these ideas down, i would say less use of powerpoint, atleast to start with. Some 

more traditional pit sessions, the team at Deloitte as well, Bahari, i would give her and the team a 

lot of credit, they did a really great job to have, obviously this is pre corona, alot of visual contact 

with people, in a very humanistic way, so that the natural barrier between how someone from a 

technical perspective would communicate, or someone from a sales perspective would 

communicate was broken down. Certainly i would say, use of bilaterals also small working groups 

and combination thereof, supported by on occasion people doing visual storytelling was really 

important. And again i think it is really not different tools, it is a question of how are these tools 

applied and in what amounts. And it is that i think has really worked quite well. And if you again 

look on the UNDP website and you see what is left from the accelerator work, there is the sort of 

annual report, you can double click on the specific cases, you can go through the SDGs, so they 

have kind of taken that sort of approach as well. I think the other thing is just this kind of, sort of, to 

sort of paraphrase this, one of my colleagues always talks about double clicks, so how do you get to 

this sort of thing you are interested in, and i think that is a key point as well. 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 

peoples 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.   

E: “what do you mean by `double click´     

J: “literally in terms of , like this is your sort of meta level statement, okay? So im interested 

in  SDG 6 on water, okay? Underneath SDG 6 about water there is 16 different targets and a whole 

bunch of indicators. So if i was to flip it back, so okay you are interested in water, so what specific 

area of water are you interested in? `sanitation` okay, so thats 6.3 (SDG 6, target area 3 - water 

quality and wastewater, red.) so if we literally click on 6.3,we can see that there is a drop-down 



window, which says okay, if you are interested in sanitation, we want you to start considering the 

following factors. So the reason i flagged that one is exactly what we did with Grundfos, as part of 

helloscience, and that is exactly why we pulled in certain projects to the livelab in Bangalore. 

Because we can then say to people, okay, this is the universe that is water, within that we can bring 

in people that have a specific interest in this area, who are interested in supporting or mentoring on 

the specific technology, because we cant do everything, it is too broad. So how do we then use, 

again, use that visual storytelling, to kind of get that message across, and we actually did a couple 

of videos as well, i had to sweet talk one of my very dear indian colleagues to do the voice over, but 

it worked really well. And i think within two-and-a-half weeks, we had something like fifty four 

applications, and that was literally done through the medium online and visual storytelling, and it 

was the same process, largely, that UNDP had gone through. That they (UNDP, red.) were able to 

use digital and visual storytelling, to capture peoples imagination, so that they could clearly see, 

okay this is what we are thinking but again with the SDG accellerator and again in great fairness to 

UNDP and credit to them for doing it. Visions are great but you need to be able to deal with stuff on 

the ground, then if you are up for this, it is not just a free `lunch´, you are gonna litteraly role up 

your sleeves, it is gonna require this of you. So i think just getting that benefit  and sort of cost-

benefit, and sort of defined contribution outlined upfront as well “       

G: “in your opinion what are the main focus points we would benefit from in our project - doing a 

preliminary study of potential collaboration between HelloScience and UNDP?”     

J: (19:00 - ) “  i would start with the really boring stuff first. Because people always forget about the 

boring stuff. And the really boring stuff is governance. Because you can have the most fantastic 

public private partnership, and the most wonderful press release, and im speaking very freely, as 

you could imagine, and this is for your benefit and we will figure out how we are going to deal with 

what im saying saying externally at a later stage. I will not be quoted without permission. But i do 

think you find yourself often in a situation, where people overlook what is needed to secure 

allignment of interest. By taking the time to find the right partners and by taking the right time to 

build the right relationships, the likelihood and chances of success and positive outcomes increases. 

Both drastically and dramatically, and i use both of those words deliberately, specifically because if 

you can have those kind of conversations  and dialogues with people, without turning in to a 

corporate lawyer, you can sit down and have some kind of framework agreement with them. And 

that framework agreement, should, in my opinion, consinder not just what succesfull outcomes 



would look like and what is required in terms of ressources & timeframes, to actually make them 

happen, and obviously two or three scenarios but also w hat could happen if things dont go to plan, 

which sometimes can happen because thats called real life. So again i think where there is a 

potential benefit from helloscience and the UNDP side, is first and foremost, if we look at the 

governance aspect, it is very clear that over a long period of time the UNDP nordic office, UNDP in 

general and  Novozymes has been building up trust and confidence in each other, and that is based 

on, obviously Novozymes behaviour, UNDPS behavior from a private sector perspective reputation 

is everything and can be lost overnight, so how do we then make sure that the goodwill there's been 

established is then taken forward. So again i think that would be a real interesting angle to look at, 

so you kind of progress from what Novozymes did with UNDP, in a more of a physical setting and 

very country specific or region specific setting with a quite pre determined set of SME´s, and say 

okay if you wanna scale that and go global, what are the specific challenges that you need to 

consider as part of your, allmost due dilligence and pre due dilligence in good governance process 

to make sure that you can then achieve succes. And in terms of  resources, i think the one thing that 

clearly bubbles to the surface, is a huge interest from the UNDP side, in being able to leverage a 

digital platform. So that is clearly one specific offering, that Novozymes and Helloscience can 

make, also given that Novozymes as a company has got this interest in social innovation and social 

sustainability and linking that back to the SDGs. And that of course, there will be some issues, that 

is why i use the phrase due dilligence, so GDPR for example, from a european perspective, how 

could you then source the right number of mentors to actually drive these projects possible. Because 

at the minute the overall pool of SME´s and startups that UNDP have  is in the region of a hundred 

thousand. That is a massive amount of opportunities, but is also a massive amount of work. So 

realistically if that is the kind of the goal on top of the staircase, how many steps would actually 

need to be stood on and walked up together to actually get to that. So in terms of having this idea of 

a pilot, what would a pilot consist of? And what would be the key success criteria, that would then 

enable both Novozymes, HelloScience and  to then declare success and consider investing in a 

second, or a third, or fourth stage, and how long would this actually take. Of course the more 

elements you add to the pilot, the harder it is gonna be to achieve, but the more insights you are 

going to have. So It is that balancing act, and it is exactly the same conversation we have internally. 

So it is very much taking that model and then saying, okay if this is something  there's worth doing, 

it is worth doing well. If it is worth doing well, and a pilot project shows the following. What kind 

of investments are we talking about in terms of people, in terms of money, in terms of time, in terms 



of  technical  competence. The old kind of american expression would be `how do we kick the tires 

on this´, i think you could also maybe look at this, i obviously got my way of thinking and working, 

and from that will derive certain approaches, i think where you guys could come in is, okay that is 

one way of looking at this, what are the UNDP, Novozymes and Helloscience guys not thinking 

about, that we would maybe consider as relevant (gruppen, red.). Sort of like the 11th man, the one 

that kind of challenges the conventional wisdom. (lyden forsvandt fra 24.40-25:03)  

J: (25:03-26:54)”i think the other key word here is legitity (legitimacy, red.), the corporate kind of, 

okay this is the risk management approach, this is the resource we can provide, this is the cash and 

the UN agency, and i'm not referring to the UNDP here, but this is another story that has been going 

on behind the scenes, will have its way of working (Un agency, red.). So it is this procedure we 

need to go through, it is this country we can focus on, it is this use of our logo, it is this and this and 

this. Sometimes those two things dont match up. So it could also be a question of looking at what 

really would incorporate and encourage a positive and new way of working between a UN agency 

and a private sector entity. And doing that, not just in a physical format, but also translating that 

into a digital format. Then how through that process could you actually speed up and make certain 

things more efficient, for example connecting mentors to projects, finding sources of  either public 

or private finance or impact investors to come in and help. Often a lot of these projects may be the 

right solution, in the wrong place, or the wrong country. So how do we kind of  help bridge those 

gaps. It is the question of which, can i call it a `need-space assessment´, would also be really 

interesting to do, and you could almost do it blind, it would be better to do it together, but you can 

almost do it blind, and ask literally Novozymes on the one hand and UNDP on the other, and see 

how close those list actually are. I think the key thing here, of course is  gonna be results. So what 

kind of time horizon are we talking about; is it six months till first results? How do we measure 

them? Is it the SDG´s themselves, is it indirect or direct tangibles, what is it then that holds this 

together? (26:54) 

Videoen fortsætter til 32:43, men er baseret på fri snak om projektet og har altså ikke 

relevans for opgaveskrivning, UNDP eller HelloScience. 

 



Bilag #3 SolarSack interview 

G: Men Alexander vil du så ikke gerne meget meget kort introducere dig selv sådan og 

baggrunden med solarsack vi kan forstå at det startede som en kandidat, bare lige hvordan det gik 

hen og blev en startup og hvordan HelloScience ligesom kom indover. 
 

A: Men jeg er jo uddannet industriel design ingeniør fra Aalborg universitet, og det blev jeg i 2017 

og det var så også i 2017 at vi startede eller lavede Solarsack, det var så i foråret, og det skete i, 

hvordan var det nu, jo jeg havde søgt praktikplads ved noget Afrika development pjat, men så kom 

jeg til () i stedet, hvor vi spurgte dem til vores master eller kandidat om vi kunne lave projekt med 

dem  og det kunne vi godt, det blev ikke så godt, men så valgte vi at tag til Afrika I dette tilfælde 

Uganda med tesen om at rense vand, vi havde sådan en unik tilgang til at det skulle være til 

vandopbevaring vi gerne ville tag ekstra højde for. Så kommer vi derhen og finder ud af det her er 

et problem () og flygtningelejrene og ude på landet og så faldt vi over denne her 25 år gammel 

teknologi kaldet soloplacktosering, som kan det samme som en vandflaske, men mon ikke man 

kan gøre det bedre? Det var der lidt artikler om og sådan noget, mon ikke man kan gøre 

brugeroplevelsen bedre og så kom vi egentlig hjem med det og lavede vi et produkt der både er 

lækrer, lidt mere sådan aspirational, folk vil gerne have det, i stedet for at folk rendt rundt med et 

stykke affald i hånden og kalde det for rent vand. og vi kunne stadig gøre det billigt og vi kunne få 

mere sol ind så vi kunne slå mere ihjel. Så Abra kadabdra afgøringsprojekt. Hende jeg skrev med 

hun har fået en anden jobtilbud i mellemtiden som gav meningen med hvor hun var i sit liv og 

whatever. Vi havde bare en fjollet idé, jeg hang bare ved i frygt for at søge job og fordi jeg synes 

det var en god idé 50/50 måske lidt svingende.  
 

Og Vi har lavet nogle mega lækre photoshops som lignede at produktet fandtes og som alle var 

glade for i Uganda, så der var masser af medvind der i starten, jeg sad så jo alene, ej men der kom 

folk ind til mig og begyndte at snakke, men fandt så jo mit rigtige co-founder partner Johan otte 

måneder senere eller sådan noget og som havde boet i Kenya i et par år og var sådan mere 

business agtig, mere end mig og jeg er kun opfinder manden og helst ikke mere end det.  Så 

startede vi op sammen, jeg flyttede til København og så begyndte vi at have nogle praktikanter 

inden vi blev en del af Danish technic accelerator programmet, det var også lige her at jeg 

kontakter HelloScience første gang der var en eller anden som, havde Forwarded en artikel, så tog 

vi til det og der var Alfred der også med med den del af det men det var jo lige ved at blive 

defineret med hvad dette skulle være. Der var det jo et bord med en masse kloge mennesker og 

jeg tænkte oh wow shit jeg synes selv jeg var meget et barn dengang, men det var fedt at komme 



ind til dem, de kiggede lidt på vores idé, og det første de giver er at der sidder nogle pro ass 

mikrobiologer og siger at det her det kan egentlig godt virke, og det var rigtig fedt lige og det kan 

man godt tag lidt med, lige pludselig sidder man med ( ) Novozymes, og det var rigtig fedt at tag 

med men det ved jeg ikke helt om de havde givet os lov til, men det gjorde vi i hvert fald. jeg kom 

ud og hjalp der.  
 

De havde gav os en legal check, grundfoss og teknologi gav grundfoss, de tilbød et laboratorium, 

men ikke nogen der kan stå i laboratorie, ej det kan jeg ikke  helt håndterer selv så det løb lidt i 

sandet 
Og så lavede Alfred den her sindssyge lækre film hvor vi legede boyband ude i en sø 
 

G: Vi har i hvert fald set nogle klip, jeg ved ikke om det er en del af noget længere 
 

A: Den er rimelig fin at have i sådan noget især på sådan en her ny startup bølge hvor det er 

meget sådan noget selv en movement, af personerne hvor man kan stå der lækker i solen 
så gik det lidt i stå med helloscience collection i et års tid i mellemtiden får vi en ny CEO som er 

ham der er CEO for os nu, han er dommer i ( challenge ) accelerator og hoppede på den vej og 

gror virksomheden. 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, og det 

var det den skal skabe det collab, men vi løb efter noget der ikke var duable lige nu, sådan med de 

resurser der var og det var sådan noget alternativ nutrition, altså at lave tilsætningstoffer der laver 

rent vand, men vi vidste ikke en skid om det og dem der sidder der som Alfred og andre 

mennesker, det lød som om det godt kunne lad sig gøre men det var for langt væk der for lidt, altså 

hvis Novozymes havde haft det liggende i baghånden, havde lavet et eller andet tilsætningsstof 

projekt, men der manglede ligesom nogle der var facilitator af det, så havde det været genialt. men 

der var for meget forskning til der nogen af os kunne hoppe ind i det, vi havde ikke solgt en skid 

endnu, vi var ikke en rigtig virksomhed vi skulle bare gå hurtigt, vi kan ikke bar ansætte fire 

PH.D’er til bare at grave et hul. Og så har vores virksomhed jo groet lidt imens, den har bouncet 

lidt på Alfred engang imellem af hvad der lige skete og for nyligt har han lige skaffet os en ordre på 

over 10.000 for rødekors, som nok er den fedeste ordre nogensinde, som bare kom ud af ingenting 

og det synes jeg egentlig er meget fedt, jeg ved ikke helt lige hvordan det passer ind i modellen, 

men det har nok egentlig bare været til noget eksponering, han har egentlig nok bare nævnt os til 

et møde så har de godt ville have os. Jeg ved ikke hvordan det kommer til at fungere men jeg tror 

ikke de forventer at vi skal fylde helloscience ud, bruger det som monitoreringsværktøj, hvilket nok 



havde været lidt mere.. hvis det skulle være Helloscience integreret, men tesen om Helloscience 

som sådan et sted, hvor alle hjælper hinanden og jeg ikke så konkurrence agtigt er rimelig 

confirmed der, fordi at... gøre noget godt for os derude til et møde tilfældigvis.  
 

G: yes.. hvordan så med sådan noget som partnerskab igennem Helloscience, hvordan har det 

foregået praktisk, vi forestiller og at det har været meget manuelt, hvor Alfred snakker meget om at 

de er ved at lave noget meget mere intelligent data mapping, hvordan var jeres oplevelse med 

det? 
 

A: ja, det har været fuld manuelt, men også begrænset, altså faktum er det er svært at starte en 

virksomheden og det Alfred laver skal jo være kæmpe stort, 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 giganter i novo og grundforsk,  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, men det er også 

det han snakker om at æde linkedin og så på den måde kører noget krydt ting og så bruge 

platformen til at facilitere måske nogle af de økonomiske udfordringer der er i starten ved at få 

noget sponsor 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, og så har jeg 

bare været inde og svare på spørgsmål  
han har ikke været sådan en ring til mig, det har været mere en: Hej tænk på genbrug, og så 

svarede jeg på det.Der kunne jeg selvfølgelig godt være mere sælger agtigt, der er jeg så 

overhovedet ikke, og så løbet efter ham, og så tænker jeg, hvis han havde været interesseret så 

kunne han havde været mere interesseret, men sådan har jeg ikke brugt det i hvert fald.  
 

G: Nej, nu skal jeg bare lige forstå.. det lyder ikke som om der er noget der bliver brugt så meget 

mere fra jeres side Helloscience? 
 

A: Ikke, ikke aktivt vi har brugt det i forbindelse med det der røde kors samarbejde, fordi det 

passede ind i den historie, som Alfred gerne vil fortælle og 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.  



 

G: Den del har vi også haft en stor fokus den storytelling del, med processen der, har i fået noget 

ud af det? har det givet jer noget? hvad kan det og hvad kan det ikke at gøre det på den måde?    
 

A: Jeg er en urimelig kunde i den biks i at jeg ikke har styr på noget som helst, og jeg er ikke god til 

at oh jeg hader at bruge noget stringent, og bruge værktøjer  
 

G: Har det føles lidt som en pligt at bruge timelinene?  
 

A:  Det har det, det har altid været sådan noget med at vi skal lige bruge det pga et eller andet der 

sker, hey jeg skal lige til møde med rødekors jeg vil rigtig gerne bruge jer som eksempel, så for i 

får lidt flash og i får lige lidt flash så...der har det været en pligt fordi det ikke har været et værktøj 

men der er mange andre fede værktøjer som jeg kender til, jeg gå noget op i forskellige 

(psykologier) og også i design metoder og har aldrig fundet det personligt hjælpende at bruge det, 

så derfor passede jeg ikke ind i at bruge det. 
 

G: Nej, hvis vi tænker ikke HelloScience, men bare sådan generalt, tror du at det har en værdi for 

startups? og have det her storytelling element, at vise sin proces kunne være på en anden måde, 

kan det have en værdi for en startup eller små virksomheder? 
 

A: 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. 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.  
nogle af de ting som Alfred har snakket om tidligere hen, hvis man skulle går ind og lave sådan 

nogle accelerator programmer hvor der var lidt penge bagved eller form for støtteordninger, så 

synes jeg det ville være genialt, fordi jeg tror at generelt der burde kunne komme flere penge ud af 

verden eller ud af de der fonde fordi de kunne følge med i hvad der sker, fordi det synes jeg meget 



at jeg så, jeg var i Aalborg først og der var vi med i et accelerator program der egentlig bare 

hedder at få dagpenge mens man egentlig lavede sin virksomhed, og der var nogle forskellige 

møder engang hver anden uge og der gik man lige ind og sagde at det går sådan her, men det 

eneste de holdte øje med var bare at man gjorde noget og det kan denne her platform jo bevise at 

man gør, så der er en opfølgning med det, og tilbøjelighed til at smide penge i det og det samme 

ville være investeringer eller adgang til laboratorie. Eller det der måske senere senere skal føre til, 

at en af de her store virksomheder tager startuppet seriøst, det skal være hvis de har bevist at de 

faktisk er sådan nogle der laver noget herinde. Fordi jeg tror det er sådan noget der ødelægger 

meget for mange. Den bredde måde at skulle støtte mange små startups, er svær fordi der findes 

rigtig mange dårlige startups, hvor folk ikke går op i den. Og det er jo lidt det som indtil videre er 

det nærmest kun innovationsfonden der kan håndtere det med deres innoboostere og innofondere. 

Men der bliver også holdt godt styr på folk og der kommer ikke nogen ind, og de får nogle rigtig 

gode mentorer, men de får dem jo kun fordi de ligesom er blevet screenet til at rent faktisk ville 

noget. Og den her platform synes er sådan en god mass screening service. 
 

EH: Vores projekt er gået lidt mange veje. En af vejene som projektet er gået, er at SDG-

acceleratoren muligvis kunne faciliteres på helloscience og jeg tror deres mål er de vil have 90.000 

eller 10.000 små eller mellemstore virksomheder gennem SDG-acceleratoren. Og det er jo et 

virkelig stort antal, og det jeg hører dig sige, hvis de alle sammen bliver faciliteret gennem med 

storyline, så kunne det jo netop være en måde, at kunne holde styr på alle dem her. 
 

AL: Det er internationalt så eller hvad? Så er vi sådan ude i en eller anden fyr i Indien der 

vil lave en kiosk nærmest. 
 

EH: Det må det være, så mange er der jo ikke i Danmark. 
 

AL: Det vil da være sindsygt fedt, hvis man kunne presse det ind på den måde, især fordi 

så er du jo højssandsynlig ude i at der sidder nogen vestlige, eller der vil være kæmpe spring i 

autoritet på en eller anden måde, hvis du skal ud have lokale universitetsstuderende fra Indien til at 

finde på noget. Hvordan skal man sørge for der ikke sidder 1.000 af dem, som ikke er ret gode og 

vil have hjælp fra en eller anden rigtig klog fra novozymes eller grundfoss eller whatever andet 

international virksomhed. Altså så tror jeg det er perfekt tool, til at holde den kommunikation og 

prioritere support. Altså det tror jeg, at lige der at den er crazy god. Også fordi UN vil nok, det er jo 



sådan noget med forskellige gradvise støtte og det er vel det de har lavet, der var noget bangalore 

accelerator pjat og det kunne man jo bare næsten sætte op totalt computerspil achievement like 

derinde. Det er bare når man skal håndtere 100.000 er det svært at gøre med følelser, så er det 

nemmere at gøre med tal. Men så gør det værdigt, med en god form for algoritme, skal jo så også 

gå over og være tværs, “hey der er 2 i Indien der laver noget med vandrensning, hvorfor snakker i 

ikke sammen?”. 
 

EH: Så det er også det du siger med helloscience, hvis det skal fungere det her, de store 

tanker og det her smukke syn med kollaboration. Så skal det op på sådan en skala der? 
 

AL: Det tror jeg. Der skal være nogle på platformen. Det er ligesom er at være på 

facebook, hvis du var alene derinde, så er det ikke ret fedt. Det er det heller ikke nu selvfølgelig 

(alle griner). Jeg tror det der en fed case, at bruge det til. Det vil jeg sku mene. 
  

[18:35] 

MH: Nu snakker du lidt om, at i ikke fortsæt brugere helloscience. Hvad kunne for jer til at 

blive ved med at være der inde? Efter i ligesom har været de her faser igennem, og vist dem, så har 

i jeres case derinde, hvad skulle få jer til at blive derinde? 

 

AL: Det skulle være at der var den her critical mass herinde af partnere og andre relevante 

start ups som kunne være relevante at snakke med. Et lyn eksempel er jo, at vi lige nu er ved at finde 

et nyt mikrobiologi center, vi har 2 ansatte i dagga i bangladesh, der laver mikrobiologi for os, det 

går sådan lidt meh. så nu vil vi gerne finde noget nyt, så 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, det er sku svært at jumpe den der, det har man set mange andre steder. 

 

EH: Hvordan gør i det så nu? Hvordan griber i sådan en opgave an? 

 



AL: Ja det gør man jo med manuel networking. Så har man mødt en eller anden i Indien, 

så man får man ham til at ringe rundt til universiteterne og så finder vi et universitet i Indien der 

gider at lave mikrobiologi til os. F.eks så vores testcenter i Uganda, kommer af networking, vi 

snakkede med anden der havde lavede rigtig meget solpastoricering helt traditionelt vand flaske 

solar sacking. Han havde lavet nogle eksperimenter på det her universitet i Uganda, og vidste at 

hende her hun ved hvad det handler om. Så gik vi til hende, “kan vi lave noget sammen?”, det kunne 

vi godt, det viste sig hun var bare mega flink. Det samarbejde har vi stadig, de sidder dernede nu og 

laver test for os. Man kan sige, det var jo en god historie der ligeså godt kunne have været en 

algoritme der havde lavet det for os, eller en platform havde klaret for os. 

 

Ja, altså noget jeg også kunne se relevante. I hvertfald sådan i udviklingslande nu, så er det meget 

sådan noget community engagement, der folk der er begyndt at gå op i. Man kan lave sådan nogle 

bargo rum med kvinderne og sådan nogle ting. Det er jo også et mega fedt sted, hvor vi kunne gå 

ind og connect, altså hvis de var derinde registreret som, hende der var begyndt at starte sy stuer 

eller et eller andet, i et eller andet land vi ikke havde været i overhovedet, så var det jo bare mega 

fedt, at hun har åbenbart fundet ud af hvordan får man, lokal befolkningen til at være engagerede 

om nog og investere i sin fremtid. De er dælme gode kunder for os eller til at være sådan nogle 

ambassadøre. 

 

[22:10] 

KJ: Jeg har måske et spørgsmål, når i stifter noget samarbejde med de her start ups over 

helloscience osv. Har du en ide om, f.eks nu har du lige nævnt at, dem i havde et samarbejde med i 

Bangladesh ikke var så godt. Jeg tænker er der en måde, du kunne forestille dig hvor man kunne 

undgå, eller kvalitetsteste hvem det er man stifter samarbejde med. Så man ser en eller anden form 

for forarbejde, til det som man skal stifte samarbejde med. Altså se noget af deres arbejde før det. 

Så man ikke ender i at bruge tid på noget. 

 

AL: Jeg kan godt se det. Der er mange andre start ups der har hørt om os, og så vil det 

piggy back på et eller andet, også er det nogle tumper der ikke ved hvad de laver. Så kan man godt 

føle man har spildt sin dag. 



Det ved jeg ikke altså, der er måske et eller andet med at platformen, man kan jo se hvor aktive de 

er og de har en rating. De har sat sig 7 mål og opfulgt 6 af dem før tid, det må være godt. eller ja, så 

skulle det være lidt ligesom på linkedin, hvor det er sådan noget er ham her god til photoshop? Får 

man sådan en pop up, ja det er han, jeg har set ham lave et billede. Det kunne være lidt det samme, 

algoritmen kunne nærmest inden den tager den har plastik genbrug virksomhed i Pakistan og 

anbefaler til os. Så kunne den lige spørge nogen den havde mødt, tidligere havde den tracket action 

mellem den er start up og den startup, så kunne den lige sige. Tror du det er fornuftigt at sende ham 

her videre? Så man laver sådan nogle hurtige bettings på hinanden. Det kunne godt være noget, vi 

er jo i fremtidsscenariet hvor der er 10.000 plus virksomheder herinde, og de har det godt og 

ihvertfald nogen af dem interagere jævnligt med platformen, og i så fald burde der være massere 

af dato man kunne trække ud og regne sammen som værende dem de er gode og dem er ikke gode. 

Eller den er svær, fordi der er forskel på, dem her er engagerede i platformen og dem her er ikke 

engagerede i platformen. Ikke engagerede i platformen kan være fordi man ikke laver en skid, men 

det kan også være fordi man har travlt og man ikke rigtig har set værdien af platformen. Også burde 

man, dem i anden katerogi kunne jo godt få en reminder om at der sker altså fede ting herinde, for 

vi lige fundet en partner til jer. Men der går næsten ikke noget dumt i at give en anbefaling, altså i 

hvert fald i starten inden man har kæmpe critical mass, så man kan begynde at screene folk. Så bare 

sådan sige, bare søge ordet varmt land og plastik, der er ingen grund til at sige “Solar Sack vil i ikke 

lige snakke med dem?”. 

 

KL: Ja. 

 

AL: Fordi så kan man jo lynhurtig lugte, er det en eller anden ligegyldig. 

 

EH: Jeg kunne også godt tænke mig. Det er selvfølgelig længe siden og sådan noget. Men 

vi kigger også på det tekniske på platformen. Altså hvordan har det været og skulle bruge den? 

 

AL: Ja, jeg synes det har givet mening godt nok, det her med man er på tidslinjen og sådan 

nogle ting. Jeg har været så meget for starten af, der var altså engang hvor den laggede helt vildt og 

man fik ondt i hånden af at bruge den, fordi der var mange ting der crashede. Og hvis man ikke 



oprettede billedet ordentligt, kunne man starte forfra med sit post. Ahhh (griner). Det var også nogle 

af de ting, der gjorde man ikke lige synes det var det nemmeste sted at lave en naturlig dagbog. Men 

nu sidst jeg var derinde, synes jeg det gik rimelige smooth. Ja det vil da være lækrere, hvis det var 

sådan noget, det er selvfølgelig også kæmpe kode arbejde, “hov der kom jeg lige på noget nyt, så 

putter jeg noget ekstra ind her”. Den er sådan lidt mere, der der smooth nemme timeline, hvor man 

mapper alt muligt ting, den er lidt rigid. På sådan en måde, skal lige ind her. 

 

[26:28] 

 

EH: Ja. Så har vi også tænkt over noget. Der er det her, den her del af helloscience. De har 

haft lidt gang i det og vil gerne have mere gang i det, det er det her challange board. Og jeg tror det 

skal fungere sådan at, det kan være en startup eller, det kan nok også være en forsker, de kan ligge 

en challange op, beskrive deres problem og invitere folk til at komme ind og hjælpe med at løse det. 

Hvad er dine tanker om det? 

 

AL: Altså det synes jeg er godt, lidt i tvivl om incitamentsstrukturen. Jeg kunne se det som 

værende sådan lidt ligesom, bare at sætte 2 startup eller 2 folk der ved noget om det samme i 

forbindelse. Det der med hvorfor skulle man gå ind decideret og løse et problem for nogle andre. 

 

EH: Ja det er også der jeg lidt er. 

 

AL: Gid det var sådan ik, men folk er nogle røvhuller, man er jo egoistisk ikke. Og det tager 

jo altid tid at lave videnskab, det er ikke ofte man bare går ind og gør noget for sjov. Ja altså så skal 

det være fordi, når man er zyzenovo så opfinder man 1000 ting ik, også bruger man 1 af dem. Det 

kan man jo, nu var jeg jo selv ved lego, og der opfandt man 10.000 ting også brugte en af dem. Og 

det kan man jo tillade sig fordi man tjener uendelige penge. Og der synes jeg da på en måde, jeg 

kunne godt se hvis jeg var innovativ ny chef for novo, at der var noget i at gå ind, og bare få en 

medarbejdere til at lave fed ting. Om det så nærmest bare var for en selv, bare for at der kommer 

spin offs og ideer. Det er også rigtig moderne i sådan nogle store virksomheder, at lave sådan nogle 



start ups, internt start ups, for så kan det gå hurtigt og der er noget på spil. Vi for vores medarbejdere 

til at stresse og tro de er in control, selvom det stadig bare er the evil corporate overlords der ejer 

det. Genialt koncept. Og der kunne jeg se lidt, altså det der med at, giv dem lige noget fritid, til at 

gå over og lave noget fedt. så kunne der komme lidt tilbage. Men i sådan en til en, penge ind penge 

ud, tror jeg ikke den bliver nem at se. Og det samme om det så er penge eller value for ens egen 

virksomhed, så er det svært at gå over at hjælpe en anden med meget tid. 

 

EH: Der er der så nogen man kan trække på, det er sådan nogle studerende som os, der 

gerne laver gratis arbejde for at få et projekt ud af det. Den har nemlig også været lidt på tale, nu 

på Roskilde er vi et projektbaseret, vi laver de her projekter hvert semester, så kunne de her 

problemer, vi egentlig arbejder med, kunne rent faktisk være noget, et eller andet, hvis i havde et 

problem f.eks. 

 

AL: Ja det er jo godt. Det vil da være naturligt at få studerende til at hjælpe. Hvorfor den 

er bedre en projektdatabasen på DTU, eller whatever hvilken skole man er på. Det ved jeg ikke. Men 

det kunne jeg godt se, der er noget i der. 

 

MH: Ja fordi, somsagt  RUC er problem/virkelighedsbaseret problemorienteret 

projektarbejde vi arbejder med ofte på tværfagligt måder. Kunne der være værdi for en startup, at 

arbejde sammen med studerende, måske i den her startfase hvor man ofte ikke har så meget 

research  indenfor et felt. Kunne studerende så give noget der? 

 

AL: Helt sikkert. Det har vi også brugt. Det er stadig da jeg var alene, var der et mikrobiologi 

studerende hold i Aalborg, der lavede en masse test af vores projekt, og var sådan “Ja det virker 

sku”. Sygt nok. Jeg vidste ikke en skid om mikrobiologi, så det var dejligt. Og vi bliver ved med at 

bruge det nu i forskellige i materialeudvikling og mikrobiologi. VI har også brugt det lidt i business. 

Så det er, det bliver altid lidt noget vattet pjat. Fordi det svært at sætte sig ind i, hvad der sker i 

Afrika. Men og teste en eller anden mikroorganisme eller sådan noget for os, det er meget en til en. 

Så vi har brugt det meget. Og igen, hvorfor er det her bedre end DTU jobbank eller whatever RUC 



bank, som jeg også antager i har, skulle jo være at det er blevet the place to be. Altså den har ramt 

critcal mass. Ja. 

 

EH: Jeg ved ikke om du har et par sidste ord, omkring hvordan det skulle kunne fungere. 

Nu har du jo lidt været en bruger igennem. Men hvad skal der til for at det kunne fungere, det her 

Helloscience projekt? 

 

AL: Jeg tror det kræver der er nogen, desværre så kræver det nok der er nogle større 

supportere, der hopper ind altså der kommer actual. Jeg ved ikke hvordan man skaffede, ligesom 

mange af de der social media platforms de er gratis i starte ik, også kommer der et eller andet pay 

to win pjat bagefter. Altså det skulle være at der var en eller anden gulerod med, at man kunne 

vinde et accelerator forløb, hvor man fik mentorer og 10.000 kroner eller det sådan helt løbende, 

at der er 1000 der får 10.000 kroner. Det var meget store tal faktisk. Men det vil gøre at man kunne 

få den der kæmpe influks af folk fra lavindkomst lande der nok vil være mega engagerede for det 

her. Det er jo der hvor undp synes det kunne være ekstra fedt tænker jeg. Og når de så ligesom er 

der inde, så hvis du har skaffet 10.000 brugere så vil der være 100 af dem der er skide interessante, 

så interessante at folk synes det er sjovt at snakke med dem, hvis man er senior eller whatever hos 

grundfoss eller novozymes, så kunne der ske et eller andet der ikke. Ja jeg tror man skal putte et 

eller andet ind som potentiel økonomisk gulerod i starten, men ellers også nogle lidt mere nogle 

udviklings gulerødder ind i den her timeline med de her achievements man kan få. Så best case, hvis 

det var os kunne det jo være, her i får, nu er vi jo ikke et udviklingsland, så vi har brug for flere penge. 

Men her får i lidt penge og mentor, også får i lidt flere penge og en mentor og “i klarede det sku 

gutter, i nåede den her deadline nu får i et implementation forløb i UN’s steder. Det havde jo passet 

skide godt til os, det er ikke sikkert det passer til alle startups. Men ja lave sådan en struktur, man 

ligesom kan sigte efter. 

 

Alle partnere siger tak for interview og held og lykke med projektet fremadrettet. 

 

[Interview slut] 



 

Bilag #4 Skema over Toolbox 

Dag 1 Formål Dag 2 Formål 

Case for 

change 

refleksion over den valgte ide, 

fra trin 1. 

Revisit Value 

proposition 

Refleksion over value 

proposition template 

Business 

Model Canvas 

Introduktion til business Model 

Canvas og elementer 

Define market 

potential for 

solution 

estimat på markeds 

størrelse, indikatorer og 

hvorvidt videre arbejde kan 

betale sig. 

• Total addressable 

market (TAM) 

• Serviceable 

addressable market 

(SAM) 

• Service obtainable 

market (SOM) 

• Fair market share 

(FMS) 

Understand 

key 

stakeholders 

skabe overblik over 

interessenter og dernæst 

prioriterer (i rækkefølge) 

• stakeholder chart 

• interessentanalyse 

Define 

revenue model 

and cost 

structure 

Her skal omkostningerne og 

fortjeneste defineres 

• subscription 

• freemium 

• marketplace 

• On-demand model 

• m.m  



Customer 

segmentation 

Definer kunden, specificér 

kundensegment 

• Geografi 

• Økonomi 

• Køn 

• Alder 

Reality check Her skal virksomhederne 

reflektere over egne 

ressourcer og muligheder 

for at skalere ideen 

• differentiation 

• feasibility 

• investments 

• capabilities 

Solution 

criteria 

Fokus på key customer profiles 

og design kriterier til løsningen 

• pains og gains 

• customer profiles 

Finalise 

Business 

Model Canvas 

Her skal virksomheden 

forsøge at færdiggøre deres 

BMC og evaluere om 

hvorvidt de skal fortsætte 

• complete BMC 

• Look for gaps 

• Fill in gaps 

• relate the boxes to 

each other 

Sketch three 

solutions 

Lav eksempler eller outlines af 

andre løsningsforslag  

• brainstorm 

• reality check 

• sketch 

List and 

prioritise 

assumptions 

Her skal virksomhederne 

organisere deres 

forudantagelser ved at: 

• organiser  

• samle 

• kategoriser 

Dernæst skal der prioteres 

ved hjælp af assumption 

priority map 

• horizontal 

(vigtighed) 

• vertikal (validitet)  



Sounding 

Board and 

expert 

session(s) 

Her er der mulighed for at få 

feedback på problem 

løsningsforslag 

• Feedback 

• Q&A 

• præsentationer 

Set up a 

Testing plan 

and agree on 

next steps 

Her skal virksomhederne 

teste deres prioriterede 

forudantagelser 

• test 

• testing plan 

Value 

proposition 

specificer kerne antagelser 

omkring; problem og løsning, 

og om de passer sammen.  

• value proposition 

template 

• post-its 

• Gains & Pains 

Agree on next 

steps 

Her skal virksomheden 

fordele roller, laver en plan 

og lave en samlet vision 

• action plan 

• deadlines 

• responsibility 

SDG impact 

Assessment 

Her skal der diskuteres løsning 

og potentielle SDG 

kontributioner  

• SDG indvirken 

• risikovurdering 

  

Fill in 

Business 

Model Canvas 

Her skal virksomheden udfylde 

deres BMC, får at danne 

overblik over deres egen læring 

på labbet 

  

 

Bilag #5 SDG-accelerator Toolbox 

Er vedhæftet ved siden af rapporten, og indgår ikke i dette dokument, grundet dets størrelse. 


