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Stefan: Okay så mit første spørgsmål for at forstå bedre din ekspertise viden, der er at jeg kunne
godt tænke mig at høre nogle beskrivelser omkring de to projekter som du involveret i nemlig
’HumanImpact’ og ’management and Organisation ind Innovation Partnerships’

Julie: Altså begge dele handler om universitetets og virksomhedssamarbejder. Altså noget som jo
bliver understøttet stærkt med konkurrenceudsatte forskningsmidler at det er rigtig vigtigt at
man arbejder sammen, universiteter og virksomheder. Det ene, det der handler om
’management ind organisations’ det er… altså generelt… der kommer faktisk et paper som, i
løbet af næste uge tror jeg, som er et studie af forskellige partnerskaber som har fået midler fra
innovationsfonden og så det er jo lige præcis dem der prøver at stimulere netop universitet og
virksomhedssamarbejde. Det er det ene element. Det andet har sådan set det samme fokus mens
er endnu mere fokuseret, så det fokuserer på hvordan humanistiske forskningsmiljøer på
universiteterne, kan indgå i forskningssamarbejde med virksomheder. Og det er jo i
virkeligheden et meget større projekt som har fået en del penge fra industriens fond og som har
ansat 3 postdocs som så arbejder indenfor 3 forskellige områder. Digitalisering og sundhed og
internationalisering. Så det er, hvordan skal jeg sige det på nem måde. Jeg vil sige de laver
virksomhedssamarbejder og så vi samtidig monitorerer vi på nogle forskellige parametre om
det lykkedes godt eller ej, for at prøve at komme ud med nogle bedst patrices på den baggrund.
Det var lyn udgaven.

Stefan: Yes… så vil jeg give min lyn udgave af Thirdroom og så spørge ind til den del som jeg tror
din ekspertise binder godt sammen med. Så Thirdroom ville jeg beskrives som værende
bestående af digitalt værktøj som har en ’CV del’, vi kan også kalde det en præsentation del, hvor
at man kan publicere sit videnskabelige arbejde. Den næste del det er en ’kollaborations del’.
Hvordan kan teamet få opgaven skabt, og også hvordan kan teamet kommunikere med andre
teams og dele viden, så det er sådan en bredere kollaboration. Og så den sidste ting som jeg
kalder ’ekstern’ som er forbindelse mellem universitetet
og så alle mulige aktører uden for universitetet. Og der er jeg nysgerrig på hvad vi skal være
opmærksom på i Thirdroom projektet når vi vil udvikle den her eksterne del?

Julie: Det er et godt spørgsmål. Nu skal du lige minde mig om den eksterne del, mener du da CV
delen eller i forhold til kollaborations delen?

Stefan: Nej kun… jeg adskiller dem ligesom i A, B og C og jeg er interesseret i at diskutere C.

Julie: Okay… jeg synes det Jeg har fundet ud af indtil nu…. jeg tror… jeres projekt og mine
projekter er, hvad skal man sige, kernen af ens men vi arbejder på meget forskellige måder tror
jeg. Sagde du det der med at prøve at stimulere en kollaboratør tilgang tror jeg er den samme.
Jeg synes det jeg har fundet ud af er afgørende for mig i hvert fald, det er at jeg bliver nødt til at
have konkret fysiske møder med virksomheder for at kunne komme hen over de der forskellige
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forventnings udfordringer og forskellige tidshorisonter og forståelse for hvordan man arbejder
forskelligt. Og det har næsten altid krævet for mig at jeg har skulle sætte mig ned sammen med
folk og lytte ret grundigt til hvad de sagde og selv fortalt. Det er i hvert fald også noget af det som
vi kan se på ’HumanImpact’ projektet, det der kommer tilbage nu,  der at virksomhederne har
været meget glade for at… altså en ting er at jeg faktisk er mødt op ude hos dem. Det er der ikke
så mange virksomheder der er vant til at universitetsfolk gør åbenbart. Så har man allerede
taget helt vildt mange stik når man står og ringer på dørklokken. Men så også at jeg har sagt helt
tydeligt med… ”Nå men har mange problemer med at sælge til det tyske marked”… så har jeg
sagt ”Det lyder spændende. Det er ikke et forskningsproblem. Altså det lyder som om du skal
have fat på en konsulent her.”  Så bliver de sådan helt ’nå cool nok’… altså at man ikke lover for
meget, men det kræver jo også at man har den samtale direkte. Så jeg… lige så meget som jeg
synes… det er ikke for at sige at jeres projekt, med at prøve at lave en digital ekstern løsning,
ikke er god. Det er bare ikke mit felt. Og Jeg vil simpelthen ikke vide hvordan jeg skulle gribe det
an. Men det jeg tænker det der nærer hvor man ligesom forventningsafstemmer ret ærligt og
direkte, og lytter mindst lige så meget som man taler, at det er noget som i skal finde ud af
hvordan man gør digitalt. Det har i sikkert nogle bud på.

Stefan: Altså understøtte de værdier du beskrev der, digitalt?

Julie: Ja, og det ved jeg ikke hvordan man gør. Men jeg tror det er rigtig vigtigt. Altså jeg har
oplevet at det var meget vigtigt at jeg var interesseret. At jeg har oplevet at virksomhederne
synes at det var fantastisk at tale med nogen som stillede dem interesserede spørgsmål og
prøvede at få dem til at tænke sådan på de ting de ellers kun har tid til at tænke over når de
cykler hjem fredag aften. Som ikke er 100% bundlinje orienterede mere sådan fremadrettet.
Hvis man spørger dem til og faktisk gider at efter hvad du svarer, det synes de er fantastisk. Og
der er meget at lære for os også.

Stefan: Rigtig god pointe…  og ja meget interessant faktisk. Herfra kunne jeg godt tænke mig at
springe ind i hvad dit kendskab er til Thirdroom. For nu gav jeg sådan den hurtige A, B, C
version, men det er også interessant for mig vide i forbindelse med at intentionen fra
Thirdrooms side er jo at prøve at rulle Thirdroom ud efter sommerferien på IKH.

Julie: Ja… ikke særligt dyb. Altså jeg har fået en præsentation som Alfred (Alfred Birkegaard) har
lavet online for mig og så… og det synes jeg bare var meget overbevisende og meget altså også
bare meget flot. Altså her hvor jeg kunne se, der er jo lavet masser og så tænker jeg måske især
på CV delen hvor jeg tænkte… jeg har set mange bud på sådan noget hvor jeg tænkte hmmm,
men der hvor jeg tænkte det var faktisk lækkert og tilgængeligt og jeg tror at det ville kunne
bruges til mange af de problemer der tit bliver peget på med humaniora studerende har svært
ved at pege på deres konkrete kompetencer problem. Fordi alt det der det er faktisk en måde
man kan gøre det på. Det synes jeg var meget imponerende. Så kender jeg lidt til, måske ikke til
Thirdroom, men i hvert fald til hele det kollaborative og den måde i bruger begrebet på, fordi jeg
jo så har været på KU hvor jeg talte meget med Kristian Martiny (Kristian Moltke Martiny) og jeg
ved at Kristian han talt med Alfred, så jeg tror jeg er lidt sporet ind på tankesættet på den måde.
Men ellers så er det altså en halv times præsentation, i teams ikke, der er mit kendskab.
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