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INDLEDNING 
 

I 2012 igangsatte Aarhus Universitet og Industriens Fond SPININ med det formål at fastholde studenteriværksætterne i 
karrieren som selvstændige efter tiden som studerende. Som beskrevet i slutevalueringen af det første SPININ-projekt i 

2015: ”… den grundlæggende antagelse i SPININ er, at to virksomheder – en iværksættervirksomhed og en etableret 
virksomhed – begge kan nyde godt af, at have den anden tæt på og kunne trække på hinandens erfaringer, viden, 

netværk og faglighed”. Med afsæt i de oplevede resultater af AU SPININ er metoden blevet udrullet til 6 
universiteter/uddannelsesinstitutioner, foruden Aarhus Universitet, over en etårig projektperiode i 2016.  

______________ 
 

MÅL FOR UDRULNINGEN 
SPININ implementeres på flere danske universiteter 

Optimering af SPININ-metoden 

Vækst hos deltagerne i SPININ-samarbejderne 
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OM EVALUERINGEN 
 
For at tilvejebringe viden omkring udrulningen af SPININ-metoden, har denne evaluering til formål at skabe forståelse af, 
hvordan og med hvilke effekter SPININ anvendes og forvaltes af de involverede parter. På denne baggrund formuleres 
anbefalinger, der både er realistiske, og som bygger på den i evalueringen fundne viden om, hvad der opleves som 
hæmmende og fremmende faktorer i arbejdet med SPININ-metoden.  
 
 
Det overordnede formål med evalueringen er: 

•! At vurdere hvorvidt og hvordan SPININ har opnået dets mål og skabt effekterne på de parametre, 
der er beskrevet i den udarbejdede logiske model for projektet.1  

 
•! At etablere viden om, hvad der har skabt effekterne. Således er evalueringen ikke kun fokuseret på 

om effekterne er skabt, men i højere grad hvad der har hhv. hæmmet og fremmet opnåelsen af 
dem. Med andre ord, hvad der har skabt effekterne, for hvem og under hvilke omstændigheder.  

 
•! At give input til det fremadrettede arbejde i med SPININ-metoden. Der gives i evalueringen konkrete 

anbefalinger til det fremadrettede arbejde med SPININ, således er evalueringen konkretiseret 
igennem anvendelige input i forvaltningen og udrulningen af metoden - også efter endt 
projektperiode.    

 

FORANDRINGSTEORIER  
 
Der er som et væsentligt element i evalueringen udarbejdet forandringsteorier for udrulningen af SPININ. Der er i 
forandringsteorierne opbygget antagelser, som sidenhen er blevet gjort til genstand for fokusering i evalueringen. 
Forandringsteorierne forholder sig både til makroniveauet (ressourcer, aktiviteter, resultater og virkninger) og 
mikroniveauet (lokale forhold og menneskelige holdninger/forståelser), og disse to nødvendige perspektiver kobles 
sammen, hvilket giver indblik i, hvad udrulningen af SPININ indeholder og påvirkes af frem mod opnåelsen af egentlige 
effekter. 
 
Forandringsteorierne er udarbejdet i tre runder. Version 1 er udarbejdet på baggrund af desk research, dvs. skriftligt 
materiale tilsendt projektteamet samt på baggrund af data indhentet fra indledende møde med projektteam og 
indledende workshop med centrale aktører og interessenter. Version 1 har således udgjort forståelsesrammen forud 
for dataindsamlingen. Herefter er version 2 udviklet på baggrund af data indhentet fra de forskellige informantgrupper. 
Overordnet set har disse to forandringsteorier, version 1 og 2, været evaluators centrale forståelsesramme og 
planlægningsværktøj i forhold til dataindsamlingen.  
 

                                                
1 Den logiske model ses i dokumentet ’SPININ Udrulning – Indhentning af tilbud på projektevaluering’. Den logiske model tegner et 
billede af projektets input, aktiviteter og ønskede output, outcome og impact.  



 

Side 5 af 36 

T 

T 

E 

W 

 (+45 ) 86 14 90 80  

info@ineva.dk  

ineva.dk 

 Ineva  

Frederiksgade 34, 1.  

DK-8000 Aarhus C 

 

Den endelige forandringsteori, version 3, er en opsummerende version, som flytter sig fra antagelsesniveauet til 
evalueringens konklusioner. Forandringsteorien i version 3 kan ses i rapportens bilag.  
 

DATAGRUNDLAG 
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KONKLUSION 
 

Evalueringen har tre helt overordnede konklusioner. 
______________ 

 
Evalueringen viser, at SPININ som metode i forskelligt omfang er implementeret og afprøvet hos partneruniversiteterne. 
Således ses det hos nogle universiteter, at SPININ er optaget som metode i universitetets iværksætterenhed, og dette i 
flere tilfælde i fin tråd med eksisterende programmer, mens SPININ som metode hos andre universiteter ikke har eller 
kun delvist har fundet fodfæste i organisationen på grund af manglende prioritering/organisatorisk ophæng, som 
primært ses at knytte an til projektets økonomiske model og stor udskiftning lokalt blandt projektets facilitatorer.  
 
Evalueringen viser, at SPININ fortsat og gennem udrulningen har bidraget til et iværksætterfagligt løft; øget 
professionalisme, forretningsforståelse, viden og netværk hos de iværksættere, som har været en del af et vellykket 
match med en etableret virksomhed. Hos de etablerede virksomheder ses også et udbytte, primært på det personlige 
og fagspecifikke plan. Udbyttet for begge parters vedkommende vurderes at understøtte deres forretningsmæssige 
udvikling, om end deltagelse i SPININ ikke direkte og isoleret set kan tilskrives at øge vækst og konkurrenceevne.  
 
Det ses, at udrulningen af SPININ har affødt nye relationer og netværk på tværs af partneruniversiteter, som under 
forløbet har understøttet anvendelsen af SPININ og udvikling/tilpasning af metoden. Fremadrettet vurderes netværket 
at kunne bidrage positivt til universiteternes aktiviteter i iværksætterenhederne gennem fortsat sparring og 
ideudveksling.      
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ANBEFALINGER 
 

Følgende er en opsummering af de elementer, som evalueringen peger på, at der med fordel kan arbejdes med 
fremadrettet, hvis det ønskes at videreføre SPININ som metode eller ønskes at udrulle et lignende projekt på tværs af 
vidensinstitutioner. Anbefalingerne skal ikke læses som absolutte eller som indbygget i et hierarki, men som forskellige 
perspektiver på ovenstående, som er fremkommet gennem evalueringen. Væsentligt er det, at SPININ allerede på flere 
områder arbejder på den måde, som anbefalinger foreskriver, hvorfor anbefalingerne i disse tilfælde enten retter sig 

mod, at denne opmærksomhed fastholdes, eller at der i endnu højere grad lægges vægt på denne del. 

______________ 

 

ANBEFALINGER DER KNYTTER SIG TIL METODEN  
 

•! Præ-kvalificering af iværksættere: Prioriter afklaring af iværksætterens engagement og hvorvidt iværksætteren 
er moden til at indgå i et seriøst samarbejde med en etableret virksomhed.  

•! Tid til overvejelse: Inviter matchparterne til et første uforpligtende møde og giv parterne tid til at overveje, 
hvorvidt de ønsker at indgå et samarbejde. Vent med at underskrive aftaler til et eventuelt andet møde.   

•! Obligatoriske midtvejs- og afslutningsmøder: Afhold møder med matchparterne midtvejs for at understøtte 
løbende forventningsafstemning og afslutningsvist for at sikre en formel/professionel afslutning.    

•! Mindre dokumentationskrav: Sørg for at dokumentationskrav er ’nemme’ at imødekomme for deltagerne, 
således at der opnås større villighed til at respondere og dermed forbedret datakvalitet til gavn for projektet. 
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•! Udbredelse af kendskabet: Formidl SPININ i en lettilgængelig form overfor iværksættere og etablerede 
virksomheder, som gør det tydeligt, hvad SPININ har bidraget med. Altså formidling af ’den gode historie’ på 
baggrund af konkrete cases - til eksempelvis lokale erhvervsnetværk.   

•! En database over virksomheder: Lav en database over etablerede virksomheder, der enten har tilkendegivet 
en interesse for at deltage, eller gerne vil deltage igen. Dette kan lette rekrutteringen af matchparter og 
opbygge et netværk af virksomheder, som universitetet kan samarbejde med i forhold til SPININ eller bredere 
set.   

•! Integreret metode: Integrer SPININ i organisationens samlede tilbud til iværksættere, så kendskabet til 
metoden øges blandt målgrupperne.    

ANBEFALINGER DER KNYTTER SIG TIL UDRULNING AF LIGNENDE 
PROJEKTER 
 

•! Projektteam: Gør brug af et projektteam, som har erfaringer med metoden og som kan påtage sig opgaven 
som undervisere og bistå med praksislæring og konsulenthjælp overfor de involverede partnerorganisationer. 

•! Fælles undervisning og netværk: Etablér fælles undervisningsdage og herigennem et tværgående netværk, hvor 
erfaringer og viden kan udveksles og understøtte en bevægelse fra viden på individ niveau til fælles viden.  

•! Uddannelse af flere facilitatorer fra samme organisation: Understøt projektets lokale forankring og 
partnerorganisationernes rolle som bidragende samarbejdspartner gennem uddannelse af flere facilitatorer 
fra samme organisation, så viden og netværk ikke bæres af én person alene.  

•! Understøttende økonomisk model: Udvikl en økonomisk model, der fremmer projektet gennem sikring af den 
nødvendige allokering af ressourcer til brug i projektet, således at partnerorganisationen i højere grad 
fokuserer på at forankre projektet og i mindre grad på risikoen for spildte arbejdstimer. 

•! Mål på det relevante under projektforløbet: Hav fokus på udrulningen og de primære aktører og lokale forhold, 
som skal sikre forankringen, herunder tilpasning af metoden til forskellige kontekster. Dette vil tilføre relevant 
viden, som kan forbedre udrulningsprocessen og metoden løbende.   

•! Strategiske målsætninger: Formidl projektets eventuelle sammenhænge med organisationens strategiske 
målsætninger. Dette kan understøtte ledelsesmæssig opbakning og lette implementeringen. 

ANBEFALINGER DER KNYTTER SIG TIL VIDEREFØRSEL AF NUVÆRENDE 
ERFARINGER 

•! Fortsæt netværksaktiviteterne: Viderefør fælles erfaringsudveksling løbende, så det udbytterige samarbejde på 
operationelt niveau fortsat kan bidrage til udviklingen af SPININ og andre aktiviteter, der understøtter 
iværksætteri.  

•! SPININ-light: Vær på udkig efter og afprøv nye ’light’-versioner af SPININ, der virker mindre ressourcekrævende 
for matchparterne at indgå i og mindre ressourcekrævende at facilitere. Dette kan understøtte udbredelsen af 
udbytterig matchmaking mellem iværksættere og etablerede virksomheder.   

•! Match på tværs af brancher og fag: I de tilfælde hvor specifikt branchekendskab ikke er en forudsætning for 
parternes udvikling, kan mulighederne for match udvides gennem etablering af match på tværs af brancher og 
fagområder.    
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RESULTATER 
 

Som en del af SPININ er der blevet indsamlet data omkring de deltagende iværksættere og etablerede virksomheder 
ved både matchforløbenes start- og slutpunkt. Data er indsamlet med det mål for øje at følge udviklingen hen over 
SPININ-forløbene, og dermed kunne dokumentere, hvilken virkning SPININ har haft - blandt andet på parametrene 

konkurrenceevne og vækst. Foruden disse nøgletal er data også indhentet omkring mere kvalitative spørgsmål, som 
eksempelvis incitamenter for deltagelse i et SPININ-forløb samt indfrielse af de forventninger, der har været til 

samarbejdet. Følgende afsnit tager sit udgangspunkt i nul- og slutpunktsmålingerne for i alt 23 registrerede matches, 
som herigennem forsøger at fremstille de effekter, som SPININ medfører - og dermed sammenholde det med de 
opstillede mål i projektbeskrivelsen2. Resultaterne vil undervejs blive underbygget og suppleret med pointer fra 

evalueringens dataindsamling. 
 

______________ 
 

FAKTA OM UDRULNINGEN 
 

7 uddannelsesinstitutioner 
17 uddannede facilitatorer 

42 SPININ-match 

                                                
2Det understreges, at resultaterne ikke kan vurderes som en gældende virkelighed, men kun som generelle tendenser. Årsagen skal 
findes dels i en manglende respondentvillighed, hvilket desværre påvirker kvaliteten af data, og dels i de kontekstuelle faktorer, det ikke 
er muligt at kontrollere for - herunder konjunkturforhold mv. Afsnittet skal dermed læses som en fremlæggelse af væsentlige 
tendenser, der med fordel kan medtages og inddrages i det videre arbejde med SPININ. 
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IVÆRKSÆTTERE 

ANTAL VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ 
ANTAL BESKÆFTIGEDE 

ANTAL VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ 
ANTAL BESKÆFTIGEDE 

 

FAKTABOKS - SPININ I TAL3  
 
SPININ APPELLERER TIL MANGE FORSKELLIGE BRANCHER OG 
VIRKSOMHEDSSTØRRELSER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FAKTABOKS: Ovenstående boks indeholder dels information omkring SPININ-deltagernes branchemæssige baggrund 
og dels størrelsen på virksomhederne opgjort i antal beskæftigede. Som det fremgår er der stor diversifikation blandt 
deltagerne, hvilket underbygger at SPININ appellerer til mange forskellige brancher og virksomhedstørrelser.  

                                                
3Note: Branchemæssig baggrund er baseret på telefoninterviews med 13 iværksættere og 13 etablerede virksomheder (hvoraf 
nogle ikke har svaret). Antal virksomheder fordelt på antal beskæftigelse kommer fra nul- og slutpunktsmålingerne (hvoraf 
nogle ikke har svaret).  
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MATCHPARTERNES INCITAMENT FOR DELTAGELSE  

Iværksættere og etablerede virksomheders incitamenter for at indgå i et SPININ-forløb formodes at danne grobund for 
deltagelse. Mere præcist bygger incitamenterne på de muligheder og forventninger, som den enkelte iværksætter og 
etablerede virksomhed ser i og har til SPININ og det at indgå i et match. For at give indsigt i, hvad der driver interessen 
for deltagelse har følgende afsnit til formål at frembringe de vigtigste perspektiver, og formidle hvordan disse 
forventninger synes at påvirke til deltagelse i SPININ samt hvorledes de opleves at blive indfriet.  

 
NETVÆRK, VIDENSUDVEKLSING OG ADGANG TIL KOMPLEMENTÆRE RESSOURCER 
OG KOMPETENCER HAR STØRST BETYDNING FOR BÅDE IVÆRKSÆTTERE OG 
ETABLEREDE VIRKSOMHEDER  
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42%

17%
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Netværk, nye afsætningskanaler og markeder
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Adgang til komplementære ressourcer og kompetencer hos hinanden

Nye produktideer eller tilpasninger/optimering af eksisterende

Strategisk udvikling af virksomheden

Markedsføring og PR

Tilføre virksomheden nye kompetencer

Fælles investeringer i f.eks. udvikling af produkt/service

Køber/sælger relation, hvor der leverers ydelser/produkter til hinanden

Ændringer i omsætning, beskæftigelse m.v.

Bedre evne til at tiltrække og søge om projektmidler

Ændret tilgang til virksomhedens innovationsarbejde
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Som figuren oven for illustrerer, er incitamentet for deltagelse overvejende ens mellem etablerede virksomheder og 
iværksættere. Mest af alt synes deltagelse at være baseret på forventningerne til afkastet af den direkte relation 
parterne imellem. Det ses, at særligt iværksætterne er optaget af netværk og afsætningskanaler, som de forud for et 
samarbejde forventer at kunne styrke og udvikle igennem SPININ. Ydermere forventes samarbejdet at fremme den 
strategiske udvikling af iværksættervirksomheden. For etablerede virksomheder er netværk og afsætningskanaler også 
af stor betydning, men især vidensudveksling og adgangen til komplementærer ressourcer og kompetencer ses som de 
væsentligste faktorer for deltagelse.  
 
I den modsatte ende af skalaen findes blandt andet ændringer i omsætning, beskæftigelse mv., hvilket indikerer, at det 
primære incitament for et samarbejde ikke er at fremme den enkelte virksomheds vækst og konkurrenceevne. Således 
viser evalueringen også, at de etablerede virksomheder er optaget af noget mere relationelt og inspirationsskabende, 
end de er optaget af, at deres deltagelse skal bidrage til penge på bundlinjen lige nu og her. Dette udfordrer i nogen 
grad projektplanets oprindelige tanke om og fokus på øget omsætning og beskæftigelse hos de deltagende parter.  

DET GENSIDIGE UDBYTTE  

VÆKST, UDVIKLING OG JOBSKABELSE   
SPININ lægger op til et gensidigt udbytte mellem iværksættere og etablerede virksomheder, hvor begge parter kan 
drage nytte af hinandens erfaringer, viden, netværk og faglighed for på den måde at højne konkurrenceevnen. Som 
tidligere nævnt er det især omsætning og beskæftigelse, der nævnes at spille en afgørende rolle4. Det er således 
forhåbningen på projektplanet, at et SPININ fremmer vækst for både iværksættere og etablerede virksomheder. 
 
Igennem deltagelse i SPININ er både iværksættere og etablerede virksomheder blevet bedt om at afrapportere deres 
udvikling i form af blandt andet omsætning og antal beskæftigede, med det formål at fremstille de effekter som SPININ 
bidrager til - og dermed sammenholde det med de opstillede mål i projektbeskrivelsen.  
 
Overordnet set viser denne del af evalueringen, at hovedvægten af SPININ-forløbende har været værdifulde og 
udbytterige samarbejder, hvilket også afspejles i vækst, udvikling og jobskabelse. I den forbindelse oplever 46% af 
iværksætterne, at de har opnået øget vækst i form af både antal beskæftigede og omsætning, mens der for de 
etablerede virksomhederne er tale om 33%. Det bør dog med al rimelighed bemærkes, at effekten på beskæftigelse 
eller omsætning ikke isoleret set kan tilskrives SPININ, men at konjunkturforhold og generel vækst indenfor de specifikke 
brancher, naturligt spiller en stor rolle uafhængig af projektet. Hertil kommer at tidligere evaluering og erfaringer viser at 
effekterne af SPININ skal ses i et langsigtet perspektiv, og ikke i samme grad er synlige på kortsigt. 
 
Foruden omsætning og beskæftigelse, betragtes kompetence- og virksomhedsudvikling som værende relevant i 
forbindelse med øget konkurrenceevne. Således vurderer 39% af iværksætterne, at de som direkte effekt af SPININ i høj 
grad er blevet mere kompetente til at drive virksomhed. Dette knytter sig blandt andet til den konkrete og 
praksisorienterede sparring, som de oplever at have fået. 55 % af etablerede virksomheder vurderer, at SPININ har 
påvirket virksomhedsudvikling i en positiv retning - oftest som følge af et øget fokus på usete muligheder, drevet af 
iværksætternes nye perspektiver, dog uden at det nødvendigvis bidrager direkte virksomhedens vækst. Begge 
perspektiver vil blive uddybet i det følgende.   

                                                
4 Jf. Slutevaluering af AU SPININ (2015) 
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AF IVÆRKSÆTTERE HAR OPLEVET ØGET 
VÆKST I FORM AF BÅDE ANTAL 

BESKÆFTIGEDE OG OMSÆTNING 

AF ETABLEREDE VIRKSOMHEDER HAR OPLEVET 
ØGET VÆKST I FORM AF BÅDE ANTAL 

BESKÆFTIGEDE OG OMSÆTNING 

AF IVÆRKSÆTTERE VURDERER AT DE I HØJ 
GRAD ER BLEVET MERE KOMPETENTE TIL 

AT DRIVE VIRKSOMHED 

AF ETABLEREDE VIRKSOMHEDER VURDERER,  
AT SPININ HAR PÅVIRKET 

VIRKSOMHEDSUDVIKLING  
I EN POSITIV RETNING 

FAKTABOKS - VÆKST, UDVIKLING OG JOBSKABELSE  
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OPLEVET OVERENSSTEMMELSE MELLEM UDBYTTE OG FORVENTNINGER 
Overordnet set peger evalueringen på, at SPININ resulterer i udbytterige samarbejder, som dels rummer et stærkt 
relationelt netværk og virksomhedssparring for iværksættere, og dels giver en personlig tilfredsstillelse og mulighed for 
forretningsudvikling hos etablerede virksomheder. Med andre ord er udbyttet forskelligt, endog gensidig. Synergien i 
samarbejdet er uddybet i følgende udtalelse fra en etableret virksomhed: 

 Vi kan sagtens se, at der ligger en synergi i samarbejdet. Som erhvervsvirksomhed har vi haft en meget 
 hands-on viden og et netværk som iværksætteren har kunnet drage fordel af, mens iværksætterene har haft 
 den teoretiske del med, som studerende jo har fra universitetet. Det har vi nyt rigtig godt af hos hinanden. �

 (Etableret virksomhed, vellykket match) 

Begge parter oplever i stor udstrækning at deres forventninger bliver mødt, hvilket afspejles i en generel stor tilfredshed 
blandt de deltagende parter. Dettes læses også af nedenstående figur. 

 
 

SPININ SYNES I HØJ GRAD AT LEVE OP TIL BÅDE ETABLEREDE VIRKSOMHEDER OG 
IVÆRKSÆTTERE FORVENTNINGER* 
 

*Baseret på svar fra 16 etablerede virksomheder 11 iværksættere 
 
 

IVÆRKSÆTTERNE - NETVÆRK OG KONKRET SPARING I EN VIRKELIG KONTEKST 
Især fremgår det af evalueringen, at iværksættere oplever flere former for udbytte på både det personlige og det 
forretningsmæssige plan. Af interviews fremgår det, at udbyttet synes at være i overensstemmelse med iværksætterens 
forventninger, og at særligt iværksætternes netværk og afsætningskanaler opleves at være styrket som direkte følge af 
SPININ og den tætte relation med deres match. En iværksætter udtaler:  

 Det største udbytte af forløbet har været, at vores match har skabt en grundlæggende og uundværlig kontakt 
 til branchen. Vores match har ”speedet” netværksprocessen op for os. (Iværksætter, vellykket match)  

Udtalelsen er udtryk for en generel holdning blandt de adspurgte iværksættere, som derved vurderer, at den personlige 
relation til den etablerede virksomhed og dens repræsentanter har haft stor betydning i relation til iværksætterens 

____________________ 
 

SPININ lever generelt mindre op til 
etablerede virksomheders 

forventninger end iværksætternes. 
_________ 

 
 

 

31%
25%

31%

6% 6%

36%
45%

18%

I meget høj grad I høj grad Både og I mindre  grad Slet ikke



 

Side 15 af 36 T 

E 

W 

 (+45 ) 86 14 90 80  

info@ineva.dk  

ineva.dk 

 Ineva  

Frederiksgade 34, 1.  

DK-8000 Aarhus C 

 

udvikling. Det relationelle udbytte nuanceres yderligere ved, at iværksætterene har kunnet trække på de erfaringer, som 
andre i den etablerede virksomhed har gjort sig, hvilket italesættes af flere som et søskendeforhold, hvor iværksættere 
og de etablerede virksomheder agerer henholdsvis lillebror og storebror. Hertil kommer den konkrete sparring i 
relation til kunder, som har medført en større målgruppe- og markedsforståelse. En iværksætter fortæller: 

 Mit match har virkelig hjulpet mig med at give mig sparring på, hvordan jeg kan gøre mine ydelser mere 
 attraktive, da mit match har stor viden om, hvordan markedet fungerer. (Iværksætter, vellykket match) 

Citatet underbygger udbyttet af den konkrete sparring og indsigt som etablerede virksomheder kan tilbyde 
iværksætterne. Evalueringen viser ydermere, at iværksætterne synes at gå fra teori til praksis ved f.eks. at afprøve et 
forretningskoncept i en virkelig kontekst. Netop dette aspekt ved SPININ vurderes også blandt de fleste adspurgte 
iværksættere at være det helt særegne ved SPININ, som ikke fås gennem andre tilbud til iværksættere. En iværksætter 
udtaler:  

 Andre understøttende iværksætterforløb giver blandt andet gode råd fra folk, der har gjort noget 
 lignende. Ofte er de gode og til stor hjælp, men SPININ er mere fokuseret, og flytter iværksættere ud i den 
 virkelige kontekst. (Iværksætter, vellykket match) 

Som effekt af, at iværksætterenes personlige kompetencer og deres virksomhedskoncept bliver testet, vurderes det, at 
SPININ bidrager til både virksomheds- og personlig udvikling. 

 

DE ETABLEREDE VIRKSOMHEDERNE - PERSONLIG INTERESSE OG FORRETNINGSUDVIKLING  
Set ud fra de etablerede virksomheders perspektiv viser evalueringen dels at udbyttet er af personlig karakter og dels 
gør sig gældende i form af virksomhedsudvikling. Særligt førstnævnte forhold italesættes som det væsentligste for 
etablerede virksomheder, hvilket omhandler at fremhjælpe iværksætternes forretningsudvikling, og altså ikke selv opnå 
et økonomisk- eller forretningsmæssigt udbytte. Således viser evalueringen, at etablerede virksomheder i stor 
udstrækning prioritere iværksætterens behov frem for deres egne, som følge af eksempelvis et personlig livssyn og 
viljen til at hjælpe en med lys i øjnene, og at deltagelse dermed synes at være drevet af en personlig interesse og 
engagement i at hjælpe iværksætterne bedst muligt på vej. En facilitator siger:  

Den mentor, min iværksætter havde, havde ikke fokus på selv at få noget igen. Mentor ville gerne betale tilbage 

til unge iværksættere, fordi han selv som ung iværksætter havde fået en mentor, og det havde været meget 
succesfuldt. Det ville han gerne betale tilbage til andre ved at være frivillig. (Facilitator)  

En virksomhedsejer siger i tråd hermed:  

 

 Hvad vi kunne få ud af det trådte i baggrunden. Vi lagde i stedet vores kræfter ind i at få ham [iværksætteren, 
 red.] godt i gang. (Etableret virksomhed, vellykket match) 

Evalueringen viser dog også, at der ikke udelukkende er tale om personligt udbytte, men at iværksætterne med deres 
anderledes kompetencer, faglighed og entreprenanthed, også bidrager med nye interessante perspektiver, der blandt 
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andet stimulerer til selvindsigt i kerneaktiviteterne hos de enkelte etablerede virksomheder, og måden hvorpå ting kan 
gøres anderledes. En etableret virksomhed siger:  

 Man får nogle nye og andre kompetencer ind som giver mulighed for at udvikle sig i en ny retning. Det har 
 givet os nogle nye muligheder. (Etableret virksomhed, vellykket match) 

Ovenstående citat udtrykker et generelt billede, hvor iværksættere bidrager til etablerede virksomheder med deres 
teoretiske viden og kompetencer. På baggrund af evalueringen vurderes det således, at det forretningsmæssige udbytte 
for etablerede virksomheder eksisterer i form af forretningsudvikling, hvilket er resultatet af adgang til komplementære 
kompetencer, der giver nye perspektiver på etablerede virksomheders egen forretning. Tilmed finder evalueringen, at 
SPININ bidrager med øget kendskab til uddannelsesinstitutioner. 

 Det er ikke sådan, at vi som virksomhed skal have noget økonomisk ud af det - eller få noget retur.  

 Vi ønsker bare at bidrage til de unge mennesker. (Etableret virksomhed, vellykket match) 

 
 

 
 

Evalueringen viser, at SPININ-forløb har skabt udbytte for iværksættere og etablerede virksomheder 
indenfor mange forskelligartede brancher. På baggrund af evalueringen kan der således ikke peges på, at 

SPININ fungerer bedre i nogle brancher end andre. Tværtimod italesættes et stort potentiale for udbredelse 
af SPININ til endnu flere brancher og ligeledes gøre forsøg med match på tværs af fagområder. 

Flere etablerede virksomheder tilkendegiver interesse for match indenfor andre fag og 
uddannelsesretninger. 
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FORANKRING OG FORVALTNING AF SPININ 
 

Et væsentligt formål med evalueringen har været at undersøge, hvorledes SPININ er forankret og forvaltet hos de 
involverede partneruniversiteter, herunder hvorvidt udrulningsprojektet lever op til de mål, som blev fastsat forud for 

udrulningen5 og hvordan forskellige forhold som knytter sig projektet af både praktisk, strukturel og relationel karakter 
har påvirket resultaterne. Overordnet ses det på baggrund af evalueringen, at SPININ udrulningsprojektet er lykkes med 

at overfører SPININ-metoden til andre kontekster, og dermed skabe udbytte for såvel iværksættere som etablerede 
virksomheder i andre dele af Danmark. 

 
Følgende afsnit udfolder, foruden målopfyldelsen, pointer og nuancer i aktørernes oplevelser under udrulningen af 

SPININ og belyser dermed forskellige forhold, der under det konkrete arbejdet med forankringen af metoden angives at 
have påvirket resultaterne. 

____________ 

 

 
 

                                                
5Jf. Udrulning og implementering (Februar 2015) 
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MÅLOPFYLDELSE  
I relation til udrulningsprojektets målopfyldelse har det blandt andet været målet, at SPININ skulle implementeres på 
flere danske universiteter, og at disse hver skulle skabe mellem 5-10 match i projektperioden. Helt konkret var 
forhåbningen, at 3-4 universiteter ville deltage i udrulningsprojektet.  
 
På projektbeskrivelsesstadiet blev der tilkendegivet interesse fra Aalborg Universitet, Copenhagen Business School, 
Danmarks Tekniske Universitet og Syddansk Universitet. Senere tilkendegav også Københavns Universitet og Navitas 
Science and Innovation interesse, hvorved i alt 6 universiteter/uddannelsesinstitutioner, foruden Aarhus Universitet, har 
deltaget i udrulningen som projektpartnere. Disse partnere har i alt lavet 27 SPININ-match, mens Aarhus Universitet har 
lavet 15. En mere detaljeret oversigt ses i figuren forneden, og illustrerer, at ikke alle partnere i udrulningsprojektet 
nåede målet med 5-10 matches.  

 
IKKE ALLE PARTNERE I UDRULNINGSPROJEKTET NÅEDE MÅLET  

 
 

 

    

15 5 
 

9 6  1   3 3 

Figuren er baseret på matchlogbogen 

 
En andet væsentlig parameter for udrulningens succes har ifølge projektbeskrivelsen været overførbarheden af de 
positive effekter som AU SPININ projektet havde i årene 2012-20156. I det øjemed har vidensdelingen været et helt 
centralt fokus, idet udrulningens succes i høj grad har været betinget af projektteamets eksisterende erfaringer, 
uddannelse af facilitatorer og løbende rådgivning af de forskellige partnere. For at sikre den bedst mulige anvendelse af 
SPININ-konceptet har det været projektets mål, at minimum 8 nye SPININ-facilitatorer skulle uddannes i 
udrulningsprojektets løbetid. I alt er der i projektperioden blevet uddannet 17 nye facilitatorer. Det er væsentligt at 
bemærke, at der har været jobskifte blandt facilitatorerne, og 6 ud af de 17 uddannede facilitatorer er stoppet i deres 
job under projektforløbet.  
 

 
 
 
 
 

                                                
6 Jf. SPININ slutrapport (2015) 
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ET SPIRENDE OG INSPIRERENDE SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF 
PARTNERUNIVERSITETER  
Et forhold som ses at have fremmet og understøttet forvaltningen af og dermed brugen af SPININ på 
partneruniversiteterne, er netværket bestående af projektteamet og partneruniversiteternes tovholdere og facilitatorer. 
Netværket og dermed det nye samarbejde, som er affødt af partneruniversiteternes deltagelse i SPININ, fremhæves 
gennem evalueringen, som et helt særligt og udbytterigt aspekt ved forløbet. I interviews med facilitatorer forklares det, 
at sparring, erfaringsudveksling og den gode energi fra de andre partnere har haft en motiverende og inspirerende 
effekt på ens egen tilgang til arbejder med SPININ. En facilitator forklarer: 

 Helt generelt er SPININ et rigtig fint projekt, der har givet os uddannelsesinstitutioner mulighed for at møde 
 hinanden på tværs af landet, og opleve hvad hinanden har af muligheder på området. Det er meget 
 inspirerende. Det har været rart at SPININ projektet allerede har været testet, da vi i højere grad kan lægge os 
 op ad nogle erfaringer. (Facilitator)  

En anden facilitator siger ligeledes: 

 Det er utroligt positivt, at vi har etablerede et stærkt netværk på tværs af Danmark. Vi har allerede kunne 
 udnytte vores nye netværk i forskellige sammenhænge, hvilket også har bidraget til større arbejdsglæde i 
 dagligdagen, da vi altid har kunne ringe eller maile til de andre facilitatorer for at få nyttig sparring. 
 (Facilitator)    

Foruden netværket fremhæves projektteamet som et væsentligt bindeled, der i kraft af sin tværgående funktion og 
brede kontaktflade har kunnet dele ud af og samle erfaringer og viden fra de forskellige partneruniversiteter til gavn for 
SPININ samlet set. Langt størstedelen af de adspurgte facilitatorer angiver ligeledes, at det har været yderst hjælpsomt 
for deres arbejde med SPININ, at projektteamet dels har været tilgængelige, når der har været behov for det, og dels 
har udvist et rigtig stort engagement og vilje til at finde løsninger, så metoden i en vis udstrækning har kunnet justeres 
og tilpasses efter lokale behov. En facilitator siger:  

 Generelt har projektteamet fra AU altid udvist professionalisme, interesse for projektet, motivation for 
 deltagelse, været positive og lyttende overfor indspark og feedback. (Facilitator)  

Hos flere af de adspurgte forklares det, at samarbejdet på tværs af partneruniversiteter indenfor iværksætterenhederne 
potentielt set kan blive langt større, og at der for fleres vedkommende både blandt centrale aktører og facilitatorer er en 
forhåbning om et fortsat samarbejde og synergier på tværs efter projektperiodens udløb. Helt konkret nævnes flere 
fælles projekter, samarbejde om projektansøgninger og fortsat sparring vedrørende SPININ, som elementer der kan 
arbejdes videre med. Der synes endvidere at være bred enighed om, at udrulningen af SPININ har vist, at et sådant 
tværgående projekt rummer et stort potentiale for synergieffekt, som eksempelvis kan etableres gennem partnernes 
deltagelse i netværk og udvikling, hvilket netop opleves at have været tilfældet i SPININ udrulningsprojektet.    
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EN BLÅSTEMPLING AF SPININ  
At der har været flere partnere med i SPININ ses også at have haft en positiv virkning i forhold til at rekruttere 
virksomheder til projektet. Særligt hos projekttemaet, som har erfaringer fra SPININ før udrulningen, forklares der at 
være en styrket signalværdi overfor de etablerede virksomheder, når SPININ præsenteres som et projekt med flere 
universiteter involveret. Et medlem af projektteamet siger: 

 Når vi er ude at fortælle om SPININ og virksomhederne hører eller kan læse i materialet, at det ikke kun er 
 Aarhus Universitet der er med, men også de andre partneruniversiteter, så fornemmer vi, at det bliver opfattet 
 som at der er noget tyngde og kvalitet i projektet. Det er på en måde en ’blåstempling’ af SPININ, at så mange 
 er med. (Medlem af projektteam)  

En virksomhedsejer siger i tråd hermed: 

 Jeg lægger da mærke til, at projektet rækker ud over vores lille lokale andedam. Jeg havde nok sagt ja til at 
 deltage alligevel, men det vægter da og vækker min interesse, at jeg kan se, at flere af de store er med. 
 (Etableret virksomhed, vellykket match)    

Evalueringen viser i forlængelse af ovenstående, at de etablerede virksomheder generelt er meget positive overfor 
SPININ, allerede når de præsenteres for det første gang. Flere af virksomhedsdeltagerne både fra vellykkede og 
afbrudte match forklarer, at de oplever SPININ som et rigtig godt initiativ, de gerne bakker op om, hvis timingen og 
matchet forekommer rigtigt. Langt størstedelen af de adspurgte virksomheder forklarer, at de gerne anbefaler andre 
virksomheder at deltage i SPININ, hvoraf flere også fortæller, at de allerede har opfordret andre virksomheder til at 
deltage. En virksomhedsejer siger: 

 SPININ er så fint et koncept på alle mulige måder. Tilmed kræver det ikke ustyrlig meget af min tid. SPININ 
 forløb vil give mening i min virksomhed i perioder. Ikke hele tiden, men engang imellem. Jeg har anbefalet 
 SPININ til folk i mit netværk. Vi har alle sammen godt af at møde nogle, der kan forstyrre os lidt. At forholde sig 
 til deres situation, sætter jo ens egen i perspektiv. (Etableret virksomhed, vellykket match)    

Således ses det, at nogle etablerede virksomheder allerede agerer ambassadører for SPININ gennem deres positive 
omtale af deres eget forløb overfor andre virksomheder. Dette understøtter naturligt også en blåstempling af metoden 
blandt de deltagende og potentielt deltagende aktører og kan på sigt være med til at øge kendskabet til SPININ overfor 
andre virksomheder.     

STOR UDSKIFTNING BLANDT FACILITATORER I PROJEKTPERIODEN  
Et forhold, som angives at have haft en stor og uhensigtsmæssig indvirkning på forankringen af SPININ overordnet set, 
er en relativ stor udskiftning af tovholdere og facilitatorer i projektperioden, som også tidligere beskrevet i rapporten. 
Flere partneruniversiteter har været påvirket af, at den eller de personer, som skulle drive SPININ og var klædt på til at 
løse opgaven stoppede undervejs og skulle afløses af nye. Det forklares hos projekttemaet, at dette forhold, foruden at 
det har langsommeliggjort processen med SPININ lokalt, også har påvirket samarbejdet på tværs af universiteterne. Et 
medlem af projekttemaet siger: 
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 Det har været en voldsom udskiftning af personer i forløbet. Og hver gang en relation forsvinder, skal der 

 dannes en ny. Det gør noget ved processen, når så mange skiftes ud i arbejdet med en metode som langt hen 

 ad vejen er relationsbåret - både i forhold til at skabe match mellem iværksættere og virksomheder, men også 

 i forhold til at spille ind som samarbejdspartner. (Medlem af projektteam) 

Hos langt de fleste samarbejdsuniversiteter sidder én eller to konsulenter med SPININ-opgaven, hvorfor det også 
opleves som ekstra udfordrende i relation til forankringen af SPININ, når en SPININ-facilitator rejser fra organisationen 
med al sin viden og sit netværk. En central aktør siger: 

 Vi har haft en del skiftende hænder på projektet på grund af kolleger, der har fundet nyt arbejde. Skal vi lykkes 

 med SPININ-måltal indenfor en given periode, kræver det vedvarende fokus. Det har vi ikke formået at give 

 projektet i den grad, det fortjener. (Central aktør, partneruniversitet)  

En facilitator peger ligeledes på problematikken: 

Hos os er 0-punktsmålinger og slutmålinger ikke lavet. Det skyldes personaleskift hos os. Og det er et eksempel 

på overlevering til løst ansatte er en meget sårbar situation, ligesom motivationen ikke er tilstede, hvis man er 

på vej væk fra sit job. Disse forhold forplanter sig hele vejen her til evalueringen, og det er ret ærgerligt. 

(Facilitator)   

 
De mange udskiftninger blandt facilitatorerne har således medført et større arbejde for projekttemaet i forhold til at 
uddanne nye facilitatorer og stå til rådighed for de mange spørgsmål, som det naturligt giver at være ny i et sådant 
projekt. I forlængelse hermed forklares det blandt flere facilitatorer, at projekttemaet har gjort et stort stykke arbejde 
for at få de mange nye ombord og derved har understøttet at skabe de bedste betingelser for projektet på trods af 
omstændighederne med den høje udskiftning.  

 

 
 

I evalueringens indledende fase var det en central antagelse, at partneruniversiteternes forskellige 
organisatoriske strukturer havde indflydelse på forankringen af SPININ. Data i evalueringen peger 
dog ikke direkte på, at strukturelle forhold som eksempelvis universitets størrelse, geografi eller 
organisering har haft en væsentlig indflydelse på implementeringen eller forankringen af SPININ. 

Det ses gennem evalueringen at generelle omstændigheder som projektets økonomiske model og 
udskiftning blandt facilitatorerne har fyldt mere end lokale forskelle.  
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STORT TIDSFORBRUG UDEN GARANTI FOR MATCH  
Et andet forhold, som har spillet en central rolle i evalueringen i forhold til SPININs forankring, er oplevelsen af, at 
SPININ er en meget tidskrævende metode. Af interviews med facilitatorer og centrale aktører fremgår det, at der 
generelt set opleves uoverensstemmelse mellem den tid, der bruges på SPININ og etableringen af match og det antal af 
match, som i sidste ende etableres. Oplevelsen knytter sig til, at det kan tage lang tid at etablere et match – og at det på 
trods af gode intentioner fra iværksætters, virksomheds og facilitators side ikke er sikkert, at det konkrete match ender 
ud i et vellykket SPININ-forløb. Andre forklaringer om forhold, der på forskellig vis knytter sig til ressource- og 
tidsforbruget og som opleves at hæmme både forankringen af SPININ og den konkrete matchmaking udfoldes i de 
følgende underafsnit.  

TIDSKRÆVENDE FORARBEJDE  
At SPININ opleves som tidskrævende vurderes ikke alene at handle om den reelle tid, som facilitator bruger på SPININ, 
men også om den tid, man som facilitator risikerer at bruge indledningsvist på match, der af forskellige årsager ikke 
resulterer i en konkret samarbejdsaftale og som partneruniversitetet således ikke får betaling for jf. projektets 
økonomiske model (Se afsnittet ’Projektets økonomiske model og korte tidsfrist’ for uddybning). En facilitator siger om 
sin oplevelse med SPININ:   

Vi har hos os haft op- og nedture med forløbet, men er alt i alt glade for at have deltaget. Dog er det utrolig 
lidt økonomisk, vi har fået ud af det, på grund af de manglende underskrevne kontrakter, på trods af at vi har 
brugt enormt mange timer på det. (Facilitator)   

En anden facilitator fremhæver ligeledes forarbejdet som det ressourcetunge træk i arbejdet med SPININ:  

Hvert match tager lang tid og skal bygges op over en periode, inden selve kontrakten kan underskrives. Det er 
en længere proces end forventet. (Facilitator)  

En væsentlig pointe fra evalueringen er dog, at der fra de fleste centrale aktørers og facilitatorers vedkommende 
udtrykkes forståelse for, at det kræver tid at være i en opstartsfase i et nyt projekt – tid som ikke nødvendigvis fører til 
synlige resultater lige med det samme. En facilitator siger om dette: 

 Ressourceforbruget for os var utroligt stort i forhold til de matches, vi lavede. Dog er vi klar over, at dette er en 
 del af processen ved at deltage i et testprogram. (Facilitator)  

I forlængelse af dette peger flere på vigtigheden af, at den ’ekstra’ tid skal prioriteres fra ledelsesmæssig hold, således at 
projektmedarbejderen/facilitatoren får allokeret ressourcer til at sætte sig ind i og forankre opgaven.  

MANGLENDE PRIORITERING OG ALLOKERING AF RESSOURCER  
I relation til ovenstående opleves allokering af ressourcer til deltagelse og afprøvning af metoden blandt nogle 
informanter ikke at være blevet prioriteret i tilstrækkelig grad på alle partneruniversiteter. Det forklares blandt nogle 
facilitatorer, at SPININ-projektet ikke har haft fuld ledelsesmæssig opbakning i deres organisationer - primært på grund 
af den økonomiske model for projektet. Det har således været nødvendigt for nogle facilitatorer at finde den fornødne 
tid til SPININ i mængden af andre arbejdsopgaver. En facilitator siger: 
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 Den måde, finansieringen var udformet på i SPININ, har gjort, at vi har været nødt til at prøve at finde tid til 
 SPININ i eksisterende projekter, hvor det har passet ind. Det er primært manglende finansiering af timer, der 
 har hindret at én person har kunnet arbejde fuld tid eller mere dedikeret med projektet. (Facilitator)  

En central aktør forklarer ligeledes om vilkårene for SPININ fra et mere overordnet perspektiv: 

 Ledelsesmæssig opbakning letter implementering, men kan være svær at opnå i store organisationer, idet de 
 kan rumme mange forskellige holdninger og tilbud. (Central aktør)   

I tråd hermed forklares det gennem evalueringen, at SPININ på flere universiteter/uddannelsesinstitutioner, om end det 
betragtes som et potentielt udbytterigt tilbud, er ét tilbud ud af flere, hvorfor SPININ i nogle tilfælde opleves at 
overlappe indholdsmæssigt eller komme i et ’konkurrencelignende forhold’ mod andre eksisterende tilbud til 
iværksættere. Enkelte centrale aktører forklarer på den baggrund, at SPININ igennem projektperioden har stået lidt som 
et isoleret tiltag uden sammenhæng med øvrige tilbud og programmer for studenteriværksættere i deres organisation, 
hvorfor de peger på nødvendigheden af at integrere SPININ i organisationens samlede iværksætteraktiviteter, hvilket 
netop vil kræve ledelsesmæssig opbakning.  

UMODNE IVÆRKSÆTTERE  
Igennem evalueringen gives flere eksempler på utroligt vellykkede forløb, som det også fremgår af afsnittet om 
resultater, men der fremkommer ligeledes eksempler på forløb, der aldrig er kommet rigtigt i gang eller er blevet 
afbrudt relativt tidlig. Både facilitatorer og etablerede virksomheder peger på, at en af årsagerne til dette er, at der er 
blevet optaget iværksættere i SPININ, som reelt set ikke var modne til at indgå i samarbejdet. En facilitator forklarer: 

 I starten havde vi et stort fokus på at få match i hus, og dette resulterede i en for dårlig pre-screening, hvilket i 
 sidste ende resulterede i, at vi var nødt til at bruge ekstra tid på facilitering. Vi vil derfor have et større fokus på, 
 at det er de rigtige, der bliver matchet. Altså hvor det lige præcis er iværksættere, der deltager, hvor SPININ er 
 næste naturlige skridt, og hvor de selv har en motivation for at deltage – dvs. et større fokus på kvalitet frem 
 for kvantitet med henblik på at fokusere ressourcerne, hvor de giver størst værdi. (Facilitator)  

I tråd med dette siger en ejer af en etableret virksomhed: 

 Der mangler helt klart en bedre præ-kvalificering af de unge iværksættere. Jeg kan forstå, at det er vigtigt med 
 en underskrevet kontrakt for at de [SPININ facilitatorerne, red.] har løst deres arbejde, men projektet skaber et 
 dårligt omdømme ude i erhvervslivet, når de matcher med useriøse start ups. Og det er ærgerligt – for vi er helt 
 sikkert mange virksomheder, som gerne vil hjælpe de start ups, der vil fremad og har et drive. 
 (Etableret virksomhed, afbrudt match)      
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PROJEKTETS ØKONOMISKE MODEL OG KORTE TIDSFRIST  
Evalueringen viser, som det også fremgår af ovenstående citater, at metodens økonomiske model og den korte 
projektperiode har stillet partneruniversiteterne i et ’dilemma’ mellem på den ene side at skulle leve op til projektets 
resultatkrav indenfor tidsfristen og dermed få betaling for matchetablering – og på den anden side at skulle investere 
ressourcer i den nødvendige screening, afklaring og opsøgning af kvalificerede matchpartnere for netop at sikre 
vellykkede forløb. En facilitator forklarer: 

Det økonomiske incitament er særligt vigtigt for at få folk til at 
gøre noget andet, end de plejer – sikre at man overhovedet 
kommer i gang og får prioriteret projektet. Omvendt kan det 
økonomiske incitament også have andre konsekvenser – at 
man fokuserer for meget på at få mange match i hus fremfor 
gode match – eller at man omvendt dropper potentielle 
match, fordi de ikke ”passer ind i skabelonen” og dermed ikke 
udløser midler. (Facilitator)  

En central aktør siger ligeledes: 

Ved et projekt, hvor der skal skabes et bestemt antal matches, 
kan indsatsen ende med at virke afsenderorienteret i stedet for 
at tage udgangspunkt i den enkelte startups behov. (Central 
aktør, partneruniversitet)  

På baggrund af informanternes udsagn vurderes det, at den 
økonomiske model og projektets tidsramme har afstedkommet, 
hvad der i flere tilfælde italesættes som et ukritisk fokus på at 
etablere match i et forsøg på at leve op til resultatkontrakten. 
Overordnet set vurderes den økonomiske model således ikke at 
have understøttet projektet i en positiv retning, hvorfor flere 
partneruniversiteter også stiller sig skeptiske overfor at forpligte                                                   
sig på lignende vilkår en anden gang.    

BRUGEN AF SPININ FREMADRETTET 
På samme vis som evalueringen viser, at SPININ i forskelligt omfang er blevet forankret på partneruniversiteterne i 
udrulningsprojektet, fremgår det af interviews, at SPININ ligeledes fremadrettet vil ses i forskellige udgaver på 
universiteterne. En central aktør siger:  

SPININ skal på alle universiteterne finde sin plads ved siden af alle de andre tilbud og koncepter, nu hvor selve 
projektet ophører. I flere tilfælde vil light-modeller af SPININ give mening. Vi vil meget gerne fortsætte med 
SPININ-konceptet samt med afarter af det, hvor vi matcher etablerede virksomheder og startups over kortere 
perioder og på andre måder, der er stærkt inspireret af SPININ. (Central aktør, partneruniversitet)  

Den økonomiske model: 
Hvert partneruniversitet laver en 

resultatkontrakt på, hvor mange SPININ-match 
de ønsker at etablere (mellem 5 og 10 match) 

og de får tildelt et ”klippekort” på antallet af 
match, de kan få betaling for at etablere. 

Partneruniversiteterne får betaling for 
matchetablering svarenden til det antal klip, de 
har fået tildelt. Midlerne udbetales bagudrettet 

halvårligt pr. leverance/klip. Hvert klip er 
estimeret til et plausibelt timeforbrug á 160 

timer og i finansieringen af klip er således også 
indregnet betaling for partners øvrige 

forpligtelser i projektet - så som deltagelse i 
netværksmøder og udviklingsarbejde. 
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Hos flertallet af partnerne forklares det i tråd med ovenstående citat, at SPININ er indlejret eller på vej til at blive det i 
universiteternes tilbud indenfor iværksætteri og entreprenørskab. På et universitet vil man også forsøge at udvide 
målgruppen til også at inkludere unge forskere, der ønsker at starte virksomhed. Andre partnere fortæller ligeledes, at 
der er nye programmer på vej i deres tilbudsvifte, som på samme måde som SPININ, matcher start ups med etablerede 
virksomheder, dog i andre ’light’-udgaver som muliggør mere fleksible forløb og andre typer samarbejder. Der er bred 
enighed om, at deltagelse i SPININ-forløbet har synliggjort det store udbytte, som engagerede iværksættere potentielt 
kan få igennem mødet med erfarne virksomhedsejere, hvorfor partneruniversiteterne også ønsker at tilbyde denne 
mulighed i fremtiden, enten ved brug af SPININ eller lignende metoder. 
 
Den største hæmmer i forhold til at kunne videreføre SPININ-metoden forklares fra flere informanters synspunkt at 
være udviklingen af en økonomisk bæredygtig forretningsmodel, hvilket knytter sig til oplevelsen af, at arbejdet med 
SPININ kræver mange ressourcer. Et enkelt partneruniversitet vil fremadrettet forsøge sig med en model, hvor de 
etablerede virksomheder betaler for at være med i et matchprogram. Hos de partnere, som vil videreføre SPININ, 
forventes det, at SPININ skal fungere som en integreret del af de samlede tilbud, hvorfor ressourcerne skal findes 
indenfor driftsbudgettet. I forlængelse her af forklares det blandt facilitatorer, at erfaring med metoden og et fortsat 
udbygget netværk til erhvervslivet medvirker til, at der bruges færre facilitator-timer på at etablere match, hvilket også vil 
gøre arbejdet med SPININ mere økonomisk bæredygtigt fremadrettet.        

 

 

 

 

 



 

Side 26 af 36 T 

E 

W 

 (+45 ) 86 14 90 80  

info@ineva.dk  

ineva.dk 

 Ineva  

Frederiksgade 34, 1.  

DK-8000 Aarhus C 

 

 
 

SPININ-METODEN OG DENS ANVENDELSE 
 

Et centralt tema i evalueringen har været oplevelsen af og erfaringer med SPININ-metoden og dens konkrete 
anvendelse, herunder facilitatorens rolle og betydning som både matchmaker og moderator. Følgende afsnit vil således 

centrere sig om informanternes oplevelser med SPININ-metoden fra deres særegne positioner. 
_________________ 

 

EN UNIK RELATIONSBÅRET METODE   
Alle informanter, som har taget del i evalueringen, er indledningsvist blevet bedt om at forklare, hvad der på baggrund 
af deres oplevelser og erfaringer kendetegner SPININ som metode. Bemærkelsesværdigt er det, at forklaringerne i 
meget høj grad er enslydende på tværs af informantgrupperne og overordnet knytter sig til oplevelsen af SPININ som 
en relationsbåret metode. Samtidig understreger de enslydende oplevelser en væsentlig pointe fra evalueringen, nemlig 
at SPININ, som koncept med fokus på matching af iværksættere og virksomheder, i overvejende grad opfattes positivt 
og som et særligt tilbud. En repræsentant fra et incubatormiljø siger: 

SPININ bidrager med unik relationsskabelse. Jeg har set, hvordan mødet mellem virksomhederne skabte en 
loyalitet, omsorg og konstruktiv resonans. Det åbnede døre for begge parter på måder, jeg ikke har set i andre 
erhvervsfremmetilbud. (Inkubator) 

Det ses gennem evalueringen, at den tætte relation mellem iværksætteren og den etablerede virksomhed i vid 
udstrækning opleves som projektets styrke, men kan også vise sig som en svaghed. En repræsentant fra et andet 
incubatormiljø forklarer dette således:  
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SPININ er meget personbåret. Matchet mellem iværksætter og etableret virksomhed skal baseres på rigtig god 
kemi. Når det er godt, er det virkeligt godt – og parterne udvikler en unik omsorgsfuld relation, der i store og 
små sammenhænge kan gavne dem begge. Er kemien dårlig – eller prioriterer parterne ikke fælleskabet og 
indsatsen tilstrækkeligt, så er SPININ forløbet til gengæld en fuser. En fuser, der måske kan afskrække parterne 
fra at prøve med en ny partner. (Inkubator) 

De adspurgte iværksættere og etablerede virksomheder, som har deltaget i både vellykkede og afbrudte match, 
forklarer ligeledes i tråd med ovenstående, at SPININ kræver en helt særlig indsats – i særlig grad fra iværksætterens 
side, som forventes at bringe sit fulde engagement ind i forløbet. En virksomhedsejer, som har erfaringer fra to afbrudte 
match siger: 

Jeg vil rigtig gerne bruge min tid på ’rigtige’ iværksættere, som har engagement og brænder for at komme ud i 
verden med deres produkt eller virksomhed. Bare fordi man anlægger et skæg og køber et par smarte briller, 
er man ikke en iværksætter. Jeg er en anelse træt af café latte-drikkende iværksættere, som sidder på café og 
leger, at de har en virksomhed. Jeg vil se blod, sved og tårer. (Etableret virksomhed, afbrudt match)  

FORDRINGEN OM IVÆRKSÆTTERNES ENGAGEMENT  
I evalueringen gives flere eksempler på, at iværksættere netop ikke har været seriøse nok eller klar til at indgå i den 
tætte matchrelation, hvilket naturligt blandt informanterne har affødt spørgsmål vedrørende iværksætternes modenhed 
og parathed i relation til at indgå i SPININ.  
 
Hos projekttemaet og facilitatorerne opleves det blandt flere, at iværksættere er blevet holdt så meget i hånden 
igennem andre iværksætterprogrammer, at de har svært ved at påtage sig det ansvar og leve op til de forventninger, 
som de bliver mødt med hos de etablerede virksomheder. Flere facilitatorer oplever således også at skulle bruge meget 
tid på at holde hånden under iværksætterne for at understøtte at forløbene gennemføres. En facilitator siger:  

I praksis har vi også brugt uforholdsmæssigt meget tid på faciliteringen af de indgåede match grundet en for 
dårlig screening i starten, hvilket krævede at iværksætterne blev ”holdt mere i hånden” en oprindeligt tiltænkt, 
da matchene ellers ville falde til jorden. (Facilitator)  

I relation til iværksætternes modenhed peger flere iværksættere på, at iværksætterne som minimum skal have lanceret 
et produkt og gjort de første erfaringer med salg, førend matchmaking med en etableret virksomhed er meningsfuld. 
Andre iværksættere mener dog, at det afgørende er, at iværksætteren har en konkret problemstilling, som de kan drøfte 
med virksomheden, hvorfor iværksætteren i princippet kan befinde sig på et hvilket som helst niveau mellem 
produktudvikling og færdigt produkt. Hos de etablerede virksomheder synes iværksætterens niveau i 
udviklingsprocessen ikke at være af afgørende betydning, men derimod iværksætterens drive og engagement. En 
virksomhedsejer siger: 

Jeg synes, at vi er gode til at møde iværksætteren der, hvor han er. Vi kan sagtens mødes der, hvor han er i sin 
proces. Det vigtige for mig er, at jeg kan se udvikling undervejs. Jeg vil se, at han arbejder med det, som vi har 
talt om og rykker sig. Det er det sjove og det der vidner om, at han mener det seriøst. (Etableret virksomhed, 
vellykket match)  
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Foruden fordringen om særligt iværksætternes engagement i matchrelationen, ses den tætte relation også i nogle 
tilfælde at medføre, at iværksætteren oplever at stå i ’gæld’ til den etablerede virksomhed, hvorfor der kan opstå 
situationer, hvor iværksætteren selv tager initiativ til at løse opgaver for virksomheden som ’tak’ eller har svært ved at 
sige nej til opgaver, som virksomheden henvender sig med, selvom det ikke er en del af aftalen. Det forklares således, at 
den gensidighed, som SPININ lægger op til, ikke altid opleves at være tilstede i matchet. Dette stemmer overnes med 
virksomhedernes incitament for deltagelse i SPININ, som i højere grad handler om at ’give noget af sig selv’ end at 
udvikle egen virksomhed. Og netop denne personlige investering, som virksomhedsejerne yder, italesættes blandt 
nogle iværksættere, at være vanskellig at håndtere, særligt i de tilfælde, hvor der opstår en uudtalt forventning om, at 
iværksætteren tilbagebetaler gennem sin arbejdskraft. En iværksætter fortæller: 

I starten oplevede vi det som fair nok, at vi hjalp til i hendes butik. Men efterhånden gav det ikke mening. Men 
det var rigtig svært at sige nej til – og det er det stadig, fordi hun var aftager på vores produkter, som hun for 
øvrigt også får rigtig billigt. (Iværksætter, vellykket match)  

I andre tilfælde giver iværksættere dog også eksempler på, at de bruger deres arbejdskraft strategisk for netop at vise 
virksomheden deres engagement. En iværksætter siger om dette: 

Det har været vigtigt for mig at tænke det menneskelige aspekt ind helt fra start, at arbejde på den gode kemi. 
Vi har været heldige dernede hos virksomheden, fordi vi har været meget på bølgelængde – og en stor del af 
det skyldes måske, at vi havde vores gode humør med og viste, at vi var klar til at smøge ærmerne op, selvom 
det ikke havde noget med vores produkt at gøre. (Iværksætter, vellykket match)    

ET ØNSKE OM AT ARBEJDE MERE FLEKSIBELT MED SPININ 
Som det fremgår i evalueringen, er der overvejende positive tilkendegivelser omkring konceptet SPININ og dets formål. 
Og netop fordi SPININ opleves som en unik mulighed, som man i udgangspunktet gerne vil arbejde med, peger flere 
centrale aktører og facilitatorer på, at der er brug for at benytte metoden mere fleksibel, så flere får mulighed for at 
være en del af et SPININ-forløb. I flere tilfælde knytter ønsket om en større fleksibilitet sig til, at det kan være vanskeligt 
at placere iværksætteren fysisk hos den etablerede virksomhed. Dette kan skyldes geografisk afstand mellem parterne, 
at iværksætteren allerede har et kontor eller at den etablerede virksomhed ikke har mulighed for at imødekomme dette 
aspekt ved matchforløbet. En facilitator forklarer: 

Vi har i det store og hele brugt metoden, som den er tiltænkt, med den forskel, at det ikke er alle etablerede 

virksomheder, der har udfyldt SPININ-møllen, og ikke alle samarbejder, hvor der har været en decideret 

indflytning. Det sidste afhængig af plads hos den etablerede virksomhed og afhængigt af, om iværksætteren 

har haft kontor i forvejen. (Facilitator)  

Ligeledes forklares det, at nogle studier vanskeliggør at holde sig indenfor tidsrammen af tre måneder, idet 
studenteriværksætteren kun har mulighed for at mødes med sit match et par gange om ugen eller måneden, hvilket 
kalder på et længere forløb. Hertil kommer at flere etablerede virksomheder ikke har mulighed for at imødekomme alle 
betingelserne i et SPININ-forløb, hvorfor de typisk trækker sig, med mindre der kan findes mindre ressourcekrævende 
løsninger. I flere tilfælde forklares det gennem evalueringen, at der er eksperimenteret i forhold til at bruge metoden 
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mere fleksibel, hvilket også vurderes at have både bidraget til vellykkede og udbytterige forløb for matchparterne og 
derudover tilvejebragt erfaringer, som partnerne bygger videre på. En facilitator siger: 

Metoden rummer/anerkender ikke rigtigt hvis man kun møder hinanden henholdsvis hver 14. dag eller én gang om 

måneden - Sådan var et succesfuldt mentorforløb, jeg matchede, og begge parter fik mega meget ud af forløbet. 

(Facilitator)  

Igennem evalueringen gives der endvidere eksempler på, at der er indgået match, om end der af forskellige årsager ikke 
er blevet underskrevet en aftale. Disse match har således ikke kunnet tælles med som SPININ-match og 
universitetet/uddannelsesinstitutionen har ikke fået finansieret deres arbejde med matchet. Væsentligt er det, i relation 
til informanternes opmærksomhed på den manglende fleksibilitet i metoden, at dette også har en tæt sammenhæng 
med den økonomiske model og udbetaling til projektparterne.  
 
På baggrund af ovenstående forklaringer lyder en anbefaling fra evalueringen, at erfaringer deles i 
partneruniversiteternes netværk om, hvordan og i hvilke omfang der kan arbejdes videre med SPININ i versioner, der 
kan understøtte at endnu flere iværksættere og virksomheder får gavn af metoden.         

FACILITATORENS ROLLE OG BETYDNING 
Et af hovedelementerne i SPININ-metoden er faciliteringen, hvis primære sigte er bygge bro mellem iværksættere og 
etablerede virksomheder, samt at ”etablere et trygt og åbent rum for videndeling”, og derigennem skabe det bedste 
fundament for ”en ligeværdig udveksling af viden og erfaringer” parterne imellem7. Som neutral tredjepart har funktionen 
som facilitator til formål at understøtte SPININ-samarbejdet igennem løbende facilitering fra samarbejdets opstart til 
dets afslutning. 
 
Som del af udrulning af SPININ har det været essentielt, at de deltagende partneruniversiteter er blevet klædt på til at 
operationalisere og anvende SPININ-metoden. Som tidligere beskrevet er 17 nye facilitatorer blevet uddannet i løbet af 
projektperioden. Facilitatorene i projektet har i varierende grad deltaget i en indledende workshop for facilitatorer, 
individuel sidemandsoplæring og/eller løbende sparring med projektteamet. Evalueringen viser, at de uddannede 
facilitatorer i nogen grad til i høj grad føler sig tilstrækkeligt klædt på til at udføre arbejdet som facilitator i 
SPININ-processen. Særligt fremhæves workshoppen og sparringen med projektteamet at have været udslagsgivende 
for kompetenceoverførslen, mens netværket mellem partneruniversiteterne, opstået på baggrund af SPININ, især har 
været et gavnligt forum for erfarings- og videndeling og inspiration. 

FACILITATORERNES KOMPETENCER  
Evalueringen viser også, at mens uddannelse og oplæring af facilitatorer af naturlige årsager har haft sit afsæt i 
SPININ-metoden og dets værktøjer, afhænger evnen til at omsætte disse i praksis af personlige karakteristika. En 
facilitator siger: 

En af de vigtigste kompetencer som facilitator er evnen til at tilpasse processen og salgs-pitchet til de enkelte 
virksomheders temperament og motivationsgrundlag. Hvis man følger (den ellers meget gode) metode til 
punkt og prikke, mister man nemt modtageren. (Facilitator) 

                                                
7 SPININ slutrapport (2015) 
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Udtalelsen lægger vægt på ét af flere karaktertræk, som vurderes at have betydning for SPININ-metodens succes, og 
kalder på en nødvendig føling med, hvordan metoden kan benyttes i en mere dynamisk form. I forlængelse heraf 
italesætter flere facilitatorer, at de vigtigste kompetencer indenfor facilitering af SPININ-processen er stærke 
kommunikative egenskaber og sociale kompetencer, stort netværk og gode sælgergener samt empati og 
forretningsforståelse - herunder indsigt og forståelse for iværksætternes virksomhed, så det er lettere at vurdere deres 
reelle behov nu og her, således match-processen bliver mest muligt formålsbestemt.  
 
En pointe som gentagende gange bringes op i evalueringen er, at man som facilitator skal stå på mål overfor 
virksomhederne, når iværksættere hopper fra eller på anden vis ikke lever op til samarbejdsaftalen. Ofte involverer 
facilitatorerne deres eget netværk i ønsket om at finde det bedst mulige match, hvorfor et afbrudt match ikke alene 
resulterer i spildte ressourcer, men også kan medføre mistillid til facilitator og universitetet som samarbejdspartner. 
Dermed peger evalueringen på, som det også fremgår af evalueringens anbefalinger, at der i arbejdet med SPININ 
sættes øget fokus på facilitatorernes muligheder for præ-kvalificering af iværksætterne.   

FACILITERING EFTER BEHOV 
Mens SPININ-metoden har til hensigt at understøtte matchforløbene gennem løbende facilitering, peger evalueringen 
på et oplevet varierende behov for facilitering af forløbene undervejs. Generelt vurderer de adspurgte matchparter, at 
faciliteringen hovedsageligt har været brugbar i match-processen, hvor facilitator etablerer kontakt mellem de to parter 
og rammesætter det første møde, men at behovet derefter afhænger af parternes evne til selv at udfolde samarbejdet. 
En iværksætter udtaler:  

 
Vi kunne ikke have gjort det uden facilitator – han/hun var fænomenal til sit arbejde, dygtig til at skabe kontakten og 
sætte møde op med virksomheden. Det er vigtigt at have den gode koordinator. (Iværksætter) 

 
En anden iværksætter siger: 

Facilitator var med til det indledende møde og to efterfølgende møder, hvilket ikke bidrog med så meget. Jeg 
følte mest det var for facilitatorens skyld, at vi mødtes. I mit tilfælde kunne facilitatoren godt være undværet. 
(Iværsksætter) 

Citaterne italesætter, hvordan ivæksætterne generelt opfatter facilitatorernes bidrag, og tydeliggør forskelligheden af 
hvordan faciliteringen er blevet opfattet på tværs af iværksættere. Særligt den løbende facilitering efter indledt 
samarbejde synes at være anvendt i forskellig grad og form. For de flestes vedkommende gælder det dog, at 
faciliteringen var et positivt aspekt ved forløbet, men ikke altafgørende for samarbejdets succes. Dette understreges 
både af iværksætterene og etablerede virksomheder, som vurderer, at når matchet er skabt, er langt de fleste match i 
stand til selv at lede den videre proces.  
 
Mens ovenstående i nogen udstrækning nedtoner facilitators rolle efter match-processen, peger evalueringen dog på 
en stadigt eksisterende behov for den neutrale tredjepart. Af interviewene fremkommer det, som også nævnt tidligere, 
at flere iværksættere har haft svært ved at sige nej til eksempelvis at løse opgaver for virksomheden grundet følelsen af 
at stå i gæld til den etablerede virksomhed. Flere iværksættere, som har stået i den situation, peger på, at et 
midtvejsmøde med den etablerede virksomhed og facilitatoren ville kunne udgøre et neutralt rum, netop i kraft af 
facilitatorens tilstedeværelse, hvor sådanne udfordringer ville kunne italesættes.  
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Foruden midtvejsmøder efterspørger flere iværksættere, der har taget del i evalueringen, at afsluttende møder også er 
en obligatorisk del af forløbet. Dette knytter sig til en oplevelse af, at matchforløbet ikke er blevet afsluttet formelt set, 
hvorfor det blandt iværksætterne skaber lidt usikkerhed omkring deres fortsatte samarbejdsrelation til virksomheden. 
En iværksætter siger: 

Facilitatoren kunne have hjulpet os på vej med et afsluttende møde - mest fordi, vores forløb kom til at tage 

længere tid. Vi kunne ikke rigtig få det afsluttet. Så gled det lidt ud i sandet. Det havde været bedre med en 

’rigtig’ afslutning på et ellers godt forløb. (Iværksætter, vellykket match)   

Det vurderes således på baggrund af iværksætternes udsagn, at en mere formel afslutning på forløbet dels vil bidrage til 
en mere ’professionel’ udgang og sidste indtryk for matchparterne og herudover vil afstedkomme et naturligt afsæt for 
en dialog omkring et eventuelt fremtidigt samarbejde og rammerne herfor. Det vurderes ligeledes, at et afsluttende 
møde kan styrke facilitators kontakt med virksomheden og dermed understøtte muligheden for at opbygge et netværk 
af virksomheder, som universitetet kan samarbejde med i andre SPININ forløb og/eller bredere set. 

ET HÅNDGRIBELIGT SPININVÆRKTØJ   
SPININ-metoden er håndgribeliggjort igennem en metodisk værktøjskasse, som indeholder konkrete greb til at 
undersøge deltagernes ressourcer, kompetencer og udfordringer i forhold til vækst8. Værktøjerne, og særligt 
SPININ-møllen som dels bruges i screeningsprocessen og dels til at bestemme samarbejdsfelter og udarbejde 
handleplaner, vurderes af facilitatorerne at være et redskab af høj anvendelighed. De forklares, at SPININ-møllen skaber 
et godt udgangspunkt for dialog og identificerer og konkretiserer problemstillinger, som den enkelte 
iværksættervirksomhed står overfor. Facilitatorer finder ofte, at iværksættere kan være meget optagede af deres 
produkt, men i mindre grad har fokus på, hvordan de skal komme videre eksempelvis i forhold til salg og markedsføring. 
Evalueringen viser, at SPININ-metodens værktøjer i de fleste tilfælde har fungeret som en håndgribelig ”plug-and-play” 
løsning i projektudrulningen. En facilitator udtaler: 

SPININ-møllen med kort over styrker/svagheder samt den medfølgende guide er super godt gennemarbejdet.  

(Facilitator) 

Evalueringen viser dog også, at værktøjernes anvendelse varierer alt efter behov. Set fra iværksætternes perspektiv har 
SPININ-møllen, som tiltænkt, generelt fungeret dialogfremmende i screenings-processen. En iværksætter siger:  

Vi arbejdede også med Møllen. Jeg synes, den var rigtig god til at mappe vores største udfordringer. Og vi blev 

ligesom tvunget til at forholde os til en helt masse, som vi ikke havde forholdt os til før. Facilitatorens 

engagement omkring det gjorde også, at det var en fin proces. (Iværksætter)   

Dog er det også blevet forklaret af iværksættere og etablerede virksomheder i evalueringen, at SPININ-møllen som 
oftest aldrig er blevet brugt aktivt efter udfyldelse, da den dels endte med at forsvinde i dagligdagens travlhed, og dels 
virkede overflødig at bringe frem igen. En etableret virksomhed udtaler: 

                                                
8 Jf. Slutevaluering af AU SPININ (2015) 
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Facilitatoren brugte SPININ-møllen – et værktøj til at finde ud af, hvad man skal have støtte til. (…). For os var 

det overflødigt, og det virkede som om det var proces for processens skyld. Det var ikke noget, vi har lukket op 

efterfølgende, og vi brugte det heller ikke som styring undervejs. (Etableret virksomhed, vellykket match) 

En iværksætter siger ligeledes: 

Vi aftalte møde for at gennemgå SPININ-møllen. Det var fint nok redskab, men ikke wow, da der ikke kom 

noget frem, som vi ikke vidste i forvejen. Vores mål med at finde match ændrede sig ikke, og den partner vi 

ledte efter havde stadig den samme kompetenceprofil. (Iværksætter) 

Et andet væsentligt aspekt, som er blevet bragt frem i evalueringen, er, at iværksætterne hurtigt opnår deres delmål, og 
derfor sætter nye mål med det resultat, at den udfyldte SPININ-mølle ofte er i risiko for at blive forældet og/eller skal 
gentænkes.  
 
Af andre kommentarer vedrørende selve SPININ-møllen peger flere facilitatorer på, at det ville være oplagt, at værktøjet 
også indeholder elementer, som kan være med til at evaluere iværksætternes mindset og modenhed. Dette vurderes at 
knytte sig til, at det blandt facilitatorerne opleves at være vanskelligt at afdække, hvorvidt den enkelte iværksætter er 
parat til at indgå i et SPININ-forløb. 
 
Evalueringen viser således overordnet set, at SPININ-møllen fungerer rigtig godt i de indledende drøftelser med 
matchparterne, og at der fremadrettet kan fokuseres på, hvorvidt den også har/skal have en understøttende funktion 
undervejs i forløbet. Evalueringen viser samtidig et behov for en udvidelse af værktøjet med henblik på prækvalificering 
eller udvikling af/drøftelser vedrørende praksis omkring afdækning af iværksætternes modenhed.     
 

UDRULNINGSPROJEKTETS KRAV OM MONITORERING OG 
DOKUMENTATION 
Igennem hele evalueringen fremhæves det blandt stort set alle informantgrupper, at en af de store udfordringer ved at 
deltage i SPININ har været den ’arbejdsbyrde’ matchparterne og facilitator afkræves gennem løbende monitorering, 
eksempelvis 0-punkts- og slutmålinger, og udarbejdelse af selve samarbejdsaftalen. Det forklares gennem interviews, at 
det opleves, at der er brugt uhensigtsmæssig meget tid på udfyldelse af skemaer, som for de etablerede virksomheders 
perspektiv opleves som en væsentlig arbejdsbyrde. En virksomhedsejer siger;  

 
Der var et skema, jeg skulle udfylde, som var lidt fjollet. Det var ekstremt omstændigt og krævede data, som var svært 
at finde frem. Jeg blev nødt til at inddrage min bogholder, og det tænker jeg er lidt for meget at bede om fra projektets 
side. Og da jeg så endelig kom til det, der opleves som relevant for mig at svare på - sådan mere kvalitative spørgsmål 
om forløbet, så ender det med, at jeg skøjter igennem det, fordi jeg allerede har brugt meget tid på det. (Etableret 
virksomhed, vellykket match)   

 
Flere facilitatorer tillkendegiver ligeledes, at projektets monitoreringskrav har været svære at leve op til, hvorfor det 
gælder for flere match, at monitoreringen enten ikke er foregået eller i flere tilfælde fremstår mangelfuld. Det ses 
gennem evalueringen, at virksomhederne ikke finder det relevant at skulle udfylde detaljerede informationer om 
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omsætning, overskud og beløb brugt på underleverandører, men gerne vil forholde sig til SPININ-forløbet. Dette 
vurderes blandt andet at hænge sammen med deres incitament for deltagelse, som omhandler mere personlige formål. 
På den baggrund vurderes det også blandt informanterne, at det store arbejde med at få data i hus i vid udstrækning er 
gjort forgæves, da det samlede datagrundlag alligevel ikke vil give et fuldkomment billede.  
En vigtig anbefaling fra evalueringen er derfor, at monitoreringskravene sænkes i kommende eller lignende projekter, så 
der fremadrettet samles data og viden, der forekommer relevant og overkommelig for aktørerne at indsamle og derfor 
understøtter en bedre datakvalitet. Ligeledes vil det være relevant for de, som ønsker at arbejde videre med SPININ, at 
drøfte, hvilken viden (data), der vil blive brugbar at indsamle fremover.     
 
Samarbejdsaftalerne, som skal underskrives mellem matchparterne inden forløbet igangsættes, har ligeledes været 
italesat som et udfordrende element ved SPININ. Dette udfoldes i særlig grad blandt facilitatorerne, som forklarer, at 
det i nogle tilfælde har været svært at ’lande’ aftalerne og få de etablerede virksomheder til at skrive under. Der gives 
flere eksempler på, at etablerede virksomheder ikke har underskrevet, idet de har haft svært ved at imødekomme 
aftalernes indhold – eksempelvis i forhold til det forventede tidsforbrug. En virksomhedsejer fra et afbrudt match 
fortæller:  

Vi forsøgte at blive enige om og afklare mulighederne for en samarbejdsaftale. Den kørte lidt frem og tilbage 

mellem os og facilitator. Men vi kunne bare se, at det ville blive for meget for os. Der var ingen økonomi i det – 

og vi skulle lægge mange mandskabstimer i det. (etableret virksomhed, afbrudt match)   

Blandt de interviewede virksomhedsejere giver flere dog udtryk for, at samarbejdsaftalen var langt mindre omfangsrig 
end forventet, hvorfor de ikke havde betænkeligheder ved at skrive under. For langt de fleste virksomhedsejere, der har 
taget del i evalueringen, italesættes aftalerne og processen omkring udarbejdelsen at have været uproblematisk og ”ren 
formalia”, hvorfor det ligeledes forklares, at samarbejdsaftalerne ikke har været bragt frem igen undervejs i forløbet. 
Blandt iværksætterne forklares det, at samarbejdsaftalerne som rammesættende for matchrelationen skaber en vis 
tryghed og forventningsafstemning, som de fleste ikke vil være foruden.  
 
Som netop et resultat af partnernes erfaringer i udrulningsprojektet, er der udarbejdet en væsentlig mere ’light’ og 
operationel version af samarbejdsaftalen, som er testet af både AU og flere af de andre partnere. Denne forklares at 
have muliggjort en større fleksibilitet i forhold til at indgå samarbejdsaftaler, som falder i tråd med matchparternes 
behov og ressourcer. Samarbejdsaftaler i ’light’ versioner vurderes fremadrettet set at kunne understøtte processen 
omkring indgåelsen af aftalerne, om end mere individuelle og særligt tilrettelagte forløb potentielt også kan blive 
tidskrævende at udarbejde. Det anbefales i den forbindelse, at facilitatorerne bruger hinanden og netværket til at drøfte 
de konkrete udfordringer og dele best practice vedrørende forskellige typer samarbejdsaftaler.          
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BILAG 
 
 

EVALUERINGENS FORANDRINGSTEORI 
Der er som et væsentligt element i evalueringen udarbejdet forandringsteorier for udrulningen af SPININ, Der er i 
forandringsteorierne opbygget antagelser, som sidenhen er blevet gjort til genstand for fokusering i evalueringen. 
Forandringsteorierne forholder sig både til makroniveauet (ressourcer, aktiviteter, resultater og virkninger) og 
mikroniveauet (lokale forhold og menneskelige holdninger/forståelser), og disse to nødvendige perspektiver kobles 
sammen, hvilket giver indblik i, hvad udrulningsprojektet indeholder og påvirkes af frem mod opnåelsen af egentlige 
effekter. 
 
Forandringsteorierne er udarbejdet i tre runder. Version 1 er udarbejdet på baggrund af desk research, dvs. skriftligt 
materiale tilsendt af projektteamet samt på baggrund af data indhentet fra den indledende workshop. Version 1 har 
således udgjort forståelsesrammen forud for dataindsamlingen. Herefter er version 2 udviklet på baggrund af data 
indhentet fra de inddragede aktører. Overordnet set har disse to forandringsteorier, version 1 og 2, været evaluators 
centrale forståelsesramme og planlægningsværktøj i forhold til dataindsamlingen.  
 
Den endelige forandringsteori, version 3, er en opsummerende version, som flytter sig fra antagelsesniveauet til 
evalueringens konklusioner. Forandringsteorien, version 3, ses her i en enkel grafisk opsætning.   
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HVAD VIRKER? 
 

FOR HVEM? 
 

UNDER HVILKE 
OMSTÆNDIGHEDER? 

EFFEKTER 

 
SPININ 
udrulningsprojektet 

 
Alle aktører i om 
omkring projektet, 
herunder facilitatorer, 
iværksættere og 
etablerede 
virksomheder 

 
• Når projektet har ledelsesmæssig 
opbakning lokalt  
 
• Når der allokeres ressourcer til 
opstart og forankring af metoden  
 
• Når arbejdet med og forankringen 
af metoden bor hos en eller flere 
gennemgående/ blivende 
medarbejdere i projektperioden  
 
• Når SPININ integreres i 
organisationens samlede tilbud til 
iværksættere 
 
• Når projektteamet er tilgængeligt 
og kan bistå med praksislæring og 
konsulenthjælp 
 
• Når flere facilitatorer uddannes 
fra samme organisation 
  
• Når facilitatorerne føler sig klædt 
på til at løse opgaven 
  
• Når netværket benyttes til 
erfarings- og idéudveksling 
 
• Når metoden har kunnet tilpasses 
matchparternes behov og 
ressourcer 
 
• Når iværksætterne er forberedt på 
metoden og kender 
forventningerne til deres eget 
bidrag og ser mulighederne for 
deres virksomhed 
 
• Når etablerede virksomheder har 
lyst og ressourcer til at indgå i et 
match-forløb   
 

 
• At SPININ er implementeret 
og afprøvet hos 
partneruniversiteterne 
 
• At der på alle 
partneruniversiteter findes 
uddannede facilitatorer, der 
kan drive og udvikle SPININ 
eller lignende metoder 
fremadrettet  
 
• At der er opstået nye 
relationer og netværk på 
tværs af partneruniversiteter, 
som dels understøtter brugen 
af SPININ og dels ved fortsat 
samarbejde kan udvikle 
metoden og andre projekter 
til gavn for 
studenteriværksættere og 
erhvervsliv    
 
• At det enkelte 
partneruniversitet har øget 
deres tilknytning til og 
samarbejde med erhvervslivet  
 
• At SPININ har bidraget til 
udbytte hos såvel 
iværksættere som etablerede 
virksomheder i flere dele af 
Danmark  
 
  

 

 

FORANDRINGSTEORI MED FOKUS UDRULNININGSPROJEKTET 


