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Delprojektet skal undersøge hvordan digitale teknologier kan 

understøtte udviklingen af nye former for klyngedannelser i 

yderområderne i Region Sjælland og Region Syddanmark.

1. Indledende:  Hvordan foregår kommunikation i virksomhedsklynger? 
Hvilke teknologiske løsninger kan være relevante?

2. Organiserende: Tilrettelægge samarbejde med to forsøgsklynger.

3. Forsøg: Observation af kommunikationen og IKT-anvendelse.

4. Opsamling:  Analyse  og afrapportering.



Undersøgelsesdesign

Afdækning af behov og potentialer gennem interviews/samtaler,

Tilvejebringelse af principper for valg af IKT-løsning,

Valg og udvikling af platform i samarbejde med organisation,

Driftsperiode med løbende udvikling af platform i samarbejde med 
brugerne,

Opfølgende undersøgelse (observationer, logfiler, interviews, 
spørgeskemaundersøgelse, tekstanalyse).
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S. Heilesen & N. H. Helms: FOU-2 og valg af IKT-løsninger, arb. papir

SECTIONS-model analyse

Students, Ease of use and reliability, Costs, Teaching and learning,

Interactivity, Organisational issues, Novelty, Speed.

Bates, T. (2005). Technology, e-learning, and distance education (2nd ed.). New York ; London: Routledge.



Vigtig Nogen brug Mindre vigtig Benyttes ikke

Fysiske møder X X X X X X X

Brevpost X X X X X X X

Telefon X X X X X X X

Telefax X X X X X X X

e-mail X X X X X X X

Websted X X X X X X X

Åbne fora X X X X X X X

Lukkede fora X X X X X X X

Chat X X X X X X X

Skype, IP-tlf. X X X X X X X

Videokonf. X X X X X X X

Interviews med 7 klynger/netværk

S. Heilesen & N. H. Helms: Om kommunikationspraksis i nogle 
danske erhvervsnetværk, ELYK wp

At netværke handler om at opbygge tillid. 
Tillid opstår gennem samvær. 

Nye medier anvendes, når de er nyttige 

Hvad får jeg ud af det?
Vi vil se nogle rygende skorstene!

Vi deler gerne vores viden! … eller?

Interviews med 7 klynger/netværk



Øst Vest

Energiklyngen for landsbyer og åbne landområder skal gøre det nemt 
for den private boligejer at energirenovere sin bolig. 

I et one-stop-shopping koncept, skal boligejerne kun henvende sig 
til én part. Det kræver, at håndværkere, installatører, pengeinstitutter, 
byggemarkeder, arkitekter, energirådgivere, forsyningsselskaber, 
Ejendomsmæglere [og brugere] arbejder sammen på nye måder.

Roskilde og Næstved har igangsat aktiviteter i landsbyer, hvor der 
kommer særligt fokus på energirenovering og bæredygtig 
varmeforsyning.

Flere kommuner forventes at bringe landsbyer i spil i løbet 
af foråret 2011

Efter: http://www.energiklyngecenter.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=127
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http://buildonetower.com/quadruple_helix.html
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Quadruple Helix

Offentlig sektor Virksomheder

Højere læreanstalter Brugere

LL = metode hvor innovationer (services, produkter mm) 
skabes og valideres i et kollaborativt, multi-konte kstuelt,
empirisk, ægte hverdagsmiljø.

Eriksson. M. et al (2005) State-of-the-art in utilizing Living Labs approach to 
user-centric ICT innovation - a European approach.
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http://ebusinessfyn.dk.web4.redhost.dk/

ee-- business Fyn:business Fyn:

• Initiativ igangsat af hhv. Udvikling Odense , IT-fo rum Fyn  
og Kommit Fyn.

• Udvikling Odense er et kommunal erhvervsfremme tilt ag. Det 
er under forandring til at blive et tiltag for hele  Fyn.

• Kommit Fyn: Kommit Fyn er en netværksorganisation for  
kommunikationsbureauer, it- og medievirksomheder og 
uddannelsesinstitutioner.

• It-forum Fyn. En fusion af  IT-Forum Odense og IT-Fo rum
Sydfyn, og dermed etableredes IT-Forum Fyn. Forening en har 
som vision at styrke IT-kompetencerne og anvendelsen  af IT 
i den fynske region. 



Sigte:Sigte:

• Sigtet med e-business Fyn er at styrke små, 
mellemstore og mikro-virksomheders anvendelse 
af e-business. Det sker gennem 
netværksarbejde, inspirationsdage og 
egentlige kompetenceudviklingstiltag.

• Netværket er organiseret med tre 
netværksgrupper, som er defineret af 
størrelse og placering i 
distributionsnetværket.

• Deltagerne har trods det fælles it-anliggende 
ikke de store it-kompetencer.

•

Sigtet med vores del af Sigtet med vores del af 
projektet er: projektet er: 

• At styrke videndeling og læring i 
netværket gennem digitale medier

• Undersøge, hvordan mere uformel 
kompetenceudvikling sker og 
ændrer sig i netværket i kraft af 
nye digitale medier

• Undersøge, hvordan kombinationer 
af web 2.0 teknologier og mere 
traditionelle webløsninger 
eventuelt kan understøtte 
hinanden.



Design:Design:

• Afdækning af behov og 
potentialer gennem 
interviews/samtaler

• Udvikling af platform

• Spørgeskemaundersøgelse af 
nuværende anvendelse af 
digitale medier

• Opfølgende undersøgelse


