
VÆKST 
VIA VIDEN
Et pilot- og læringsprojekt



Projekt Vækst via Viden blev drevet af en projektgruppe med Sorø Kommunes kommunal-
direktør Søren S. Kjær for bordenden. Gruppen bestod desuden af erhvervschef Laila 
Carlsen fra Sorø Erhverv samt to konsulenter, Lise Lotte Brandt og Ditte Christensen. 
Det var afgørende for projektet, at de løsninger, som blev udviklet, tog udgangspunkt 
i de lokale virksomheders behov. 

For at sikre en bred forankring og et højt fagligt niveau i projektet blev der etableret et 
Advisory Board, som skulle følge projektet tæt og kvalificere indsatser og beslutninger. 
Projektets Advisory Board bestod af repræsentanter for bl.a. Dansk Industri, Erhvervs-
styrelsen, Djøf og Region Sjælland. Desuden var det lokale erhvervsliv og Sorø Kommune 
repræsenteret.  
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Samlet set har projek-tet hjulpet  37 højtud-dannede i job. 

Der er etableret 
42 praktikaftaler 
for nyuddannede 
og studerende. 

22 virksomheder 
har skabt plads for aftaler om studen-
terjob. 

Desuden er der ind-
gået 10 projekt-
aftaler med enten 
DTU eller RUC. 

KONKRETE RESULTATER AF PROJEKT VÆKST VIA VIDEN
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Da Sorøs borgmester Gert Jørgensen 
åbnede sin postkasse i starten af 2018, 
lå der en glædelig besked fra Økonomi- 
og Indenrigsministeriet. Sorø Kommune 
havde fået bevilliget en million kroner 
om året til et toårigt pilot- og lærings-
projekt, der skulle fremme muligheder-
ne for højtuddannet arbejdskraft uden 
for de store byer. Projekt Vækst via 
Viden var født. 

Borgmester Gert Jørgensen glædede 
sig over muligheden for at arbejde i 
dybden med to aktuelle, samfunds-
mæssige udfordringer, som man kendte 
fra nært hold i Sorø Kommune. 

– Vi vidste erfaringsmæssigt, at rigtig 
mange små og mellemstore virksom-
heder kan opnå vækst ved at ansætte 
en højtuddannet vidensarbejder. Men 
vi vidste også, at det kan være vanske-

ligt for såvel virksomhed som poten-
tielle medarbejdere at tage det første 
skridt. Med projekt Vækst via Viden fik vi 
chancen for – som kommune – at gøre 
en forskel ved at udvikle nogle kon-
cepter, som kunne bane vejen for den 
vigtige kontakt mellem de to målgrup-
per, siger borgmesteren. 

Projektet havde fra starten 
to fokusområder: 
• At motivere virksomhederne til   
 at søge viden, gerne i form af
  en vidensmedarbejder, for på 
 den måde at styrke væksten
• At motivere højtuddannede fra 
 metropolerne til at søge ud i 
 provinsen efter job

Der skulle altså arbejdes med to meget 
forskellige målgrupper. I forhold til 
begge grupper handlede udfordringen 
om både viden og kendskab, motivation 
og handling. 

PROJEKT
VÆKST VIA VIDEN
SORØ KOMMUNE FIK I JANUAR 2018 TILSAGN FRA ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET OM 
STØTTE TIL ET PILOTPROJEKT MED FOKUS PÅ AT FREMME VÆKST, IVÆRKSÆTTERI OG INNOVA-
TION GENNEM ØGET SAMARBEJDE MELLEM VIDENSARBEJDERE OG LOKALE VIRKSOMHEDER. 
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Godt et halvt hundrede virksomheds-
ledere, organisationsrepræsentanter og 
studerende var mødt frem for at debat-
tere og udveksle erfaringer og idéer. 

Clement Kjærsgaard var moderator 
på paneldebatten, som sikrede taletid 
til både de unge højtuddannede, som 
står på tærsklen til arbejdslivet og til 
en række virksomheder og organisa-
tioner, der er afhængige af, at de unge 
i stigende grad vender blikket ud mod 
provinsen, når de søger job. 

Erhvervschef Laila Carlsen, siger: 

– Med kick-off konferencen åbnede 
vi for dialogen mellem de unge og 
erhvervslivet. Det nytter jo ikke, at en 
masse voksne sidder i et lukket rum 
og taler om, hvad de unge burde gøre. 
Det er ved at tale med hinanden, at 
vi kan finde frem til en forståelse og 
mødes om nogle løsninger. 

De gode erfaringer fra kick-off konfe-
rencen kom hurtigt til at sætte et præg 
på resten af projektet. 

– Vi oplevede helt klart, at dialogen 
og det personlige møde mellem de 
unge og virksomhederne var noget, 
der rykkede. Og bl.a. derfor lagde vi 
gennem resten af projektet vægt på 
at skabe anledninger, hvor parterne 
kunne mødes. Projektet kom derfor i 
høj grad til at handle om, hvordan vi 
kan facilitere det personlige møde, 
siger Laila Carlsen.

KICK-OFF
KONFERENCE

Clement Kjærsgård, moderator. Stine Sumborg Stoholm, Studerende var efterfølgende til tre jobsamtaler og fik to jobtilbud.

PROJEKT VÆKST VIA VIDEN BLEV SKUDT I GANG MED EN STORSTILET 
KICK-OFF KONFERENCE DEN 13. JUNI 2018. 
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MASSER 
AF IDÉER
Opgavebanker, specialesamar-

bejder og ressourcekontorer var 

nogle af de mange idéer, som blev 

drøftet på kick-off konferencen. 

Et konkret forslag lød på en app 

til formidling af arbejdsopgaver 

– en idé som blev grebet af pro-

jektet og mundede ud i portalen 

vaekstviaviden.com

BLIK FOR 
BARRIERERNE
De gode idéer til trods, stod det også klart, 
at det ikke er helt let at bygge broen mellem 
højtuddannede og virksomheder. 

Blandt de væsentligste barrierer er: 
– Manglende kendskab til hinandens 
 kompetencer og behov. 
– Manglende overblik over de opgaver, 
 der skal løses. 
– Massiv markedsføring af de store 
 virksomheder over for de studerende, 
 mens mindre virksomheder er usynlige. 
– Manglende kendskab til mulighederne ved 
 at bo og arbejde på Midt- og Vestsjælland. 
– En stærk faglært kultur i mange mindre 
 virksomheder, som kan gøre det svært at 
 se potentialet i at ansætte en videns-
 medarbejder. 

STINE FIK TO JOBTILBUD
Stine Sumborg Stoholm er uddannet i erhvervsøkonomi og filosofi. På kick-off konferencen 
fortalte hun om sine oplevelser som nyuddannet. Efter konferencen kom hun til tre 
jobsamtaler og fik to jobtilbud – herunder fra den virksomhed, hvor hun efterfølgende 
blev ansat. 

– Som nyuddannet mangler man ofte kendskab til, hvilke jobmuligheder der rent faktisk 
findes. Man ved ikke, hvilke virksomheder der kunne være relevante, og hvordan man skal 
komme i kontakt med dem. Konferencen var med til at gøre mig mere bevidst om, at jeg 
var parat til at rejse ret langt for at få job på en arbejdsplads, hvor jeg kan lære noget, 
og hvor jeg oplever, at arbejdspladsen prioriterer min udvikling, siger hun. 
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Det kan være lidt af en jungle for virk-
somhedsejere, der ikke har en HR-
af deling, at finde ud af hvem de skal 
rekruttere til en specifik opgave. 

Mulighederne er mange, og hvis man 
går i stå allerede i et forsøg på at 
definere opgaven, man søger hjælp 
til, er der lang vej hen til at beskrive de 
kompetencer, man søger, i et egentligt 
stillingsopslag. 

Omvendt kan især nyuddannede have 
svært ved at formidle deres kompetencer, 
så virksomheder forstår deres kompe-
tencer og kan se, hvad de potentielt 
kunne bidrage med i deres virksomhed. 
Studerende Mille Fishermann deltog 
på Kick-off konferencen i juni 2018 og 
sagde efterfølgende i et interview:

– VIRKSOMHEDERNE VED IKKE, 
HVAD DE SKAL BRUGE OS TIL, 
OG DET SKAL VI MÅSKE BLIVE 
BEDRE TIL AT FORTÆLLE.

Initiativet til hjemmesiden vaektsvia-
viden.com kom netop på baggrund af 
de mange input fra både virksomheder 
og studerende, der deltog på konfe-
rencen.

TANKEN VAR, AT SKABE EN 
DATABASE, HVOR VIRKSOM-
HEDER OG HØJTUDDANNEDE 
NEMMERE KUNNE FINDE 
HINANDEN OG SE OM VIRK-
SOMHEDENS UDFORDRING 
MATCHEDE DEN JOBSØGEN-
DES KOMPETENCER. 

Indsats stod ikke mål med udbyttet
Initiativet til en database stod højt på 
ønskelisten blandt både de studerende 
og virksomhederne ved kick-off kon-
ferencen, og var derfor også noget af 
det første som projektgruppen gav sig 
i kast med. Initiativet endte dog også 
med at blive tids- og ressourcekrævende 
kontra det resultat, det skabte. 

Databasen skulle hjælpe højtuddan-
nede jobsøgende fra hele landet og 
virksomheder i Sorø Kommune, med at 
få skabt kontakt og skabe synlighed.
Erhvervschef Laila Carlsen siger:

– Idéen med en jobdatabase både var 
og er god. Men også tidskrævende 
at drive og vedligeholde. Til gengæld 
har vi nu en god platform, hvor vi på 
en nem og overskuelig måde kan vise 
virksomhederne en samlet liste over 

eksempelvis tilskudsordninger og 
mulighederne for kontorfællesskaber i 
Sorø Kommune. 

REJSEN VI VAR PÅ IGENNEM 
PROJEKTET GJORDE OGSÅ, 
AT VI BEGYNDTE AT TÆNKE 
MERE VÆRDIBASERET OG FÅ 
ØJNENE OP FOR DE MULIG-
HEDER, DER LIGGER 
I FN’S VERDENSMÅL. 

Derfor var det oplagt at bruge hjemme-
siden til at formidle denne nye tilgang, 
som vi fremadrettet kommer til at 
arbejde målrettet med over for virk-
somheder og højtuddannede, siger 
Laila Carlsen.

PROFESSIONEL 
MATCHMAKING
EN ONLINE DATABASE SKAL MATCHE HØJTUDDANNEDE OG VIRKSOMHEDER 
I SORØ KOMMUNE OG VISE MULIGHEDERNE I KOMMUNEN PÅ EN SAMLET PLATFORM

VÆKST VIA VIDEN 
DECEMBER 2019
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OPRET VIRKSOMHED OG OPGAVE
Her kan virksomheder oprette en profil og 
beskrive hvilken type opgave, de har brug for 
hjælp til, samt hvor mange timer stillingen 
er på. Sorø Erhverv kan til en hver tid hjælpe 
med at konkretisere arbejdsopgaverne i 
stillingen og sparre på indhold i et eventuelt 
stillingsopslag. 

SØG VIRKSOMHED
Jobsøgende kan søge efter virksomheder, 
filtrere ved postnumre og opgavetyper. 

OPRET CV
Her kan man oprette CV, hvis man søger 
vidensjob. Det er muligt at skrive uddannel-
sessted, antal timer, uploade foto, beskrive 
kvalifikationer mv..   

SØG KANDIDAT
Allerede oprettede virksomheder kan via deres 
profil søge og finde kandidater, der er tilmeldt 
databasen.

BO I SORØ
I øverste bjælke er det muligt at læse mere om 
at bo i Sorø samt at få kontakt til Kommunens 
bosætningskonsulent. 

TILSKUDSORDNINGER
Der findes et utal af tilskudsordninger, og 
det kan være svært for virksomheder at få et 
overblik over mulighederne, der ligger i dem. 
Her har vi samlet mange af de muligheder, 
der findes. 

KONTORFÆLLESSKABER
Man kan arbejde i Sorø på mange måder. 
Flere steder er det eksempelvis muligt både 
for enkeltpersoner, men også for virksom-
heder at få kontorplads centralt på Sjælland. 
Her kan man se flere af de muligheder, der 
findes i Sorø. 

SAMARBEJDSPARTNERE
Under samarbejdspartnere finder man 
universiteter og uddannelsesinstitutioner, 
som tilbyder forskellige typer af samarbejds-
muligheder. Eksempelvis samarbejde med 
studerende, hvor man får hjælp fra studerende 
til et konkret projekt. 

VÆKST VIA VIDEN 
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”Det er i mødet mellem mennesker, 
at muligheder opstår.” Sådan har 
erhvervschef Laila Carlsen hørt sig 
selv sige et utal af gange gennem 
de seneste år. Udsagnet bygger på 
konkret erfaring og er samtidig blevet 
en rød tråd i projekt Vækst via Viden. 
Den håndholdte tilgang, kalder Laila 
Carlsen det. 
 

Et af projektets hovedformål var at 
indsamle viden om muligheder og 
barrierer for samarbejdet mellem unge 
højtuddannede fra storbyerne og små 
og mellemstore virksomheder i provinsen. 

Og der er barrierer. Manglende kend-
skab. Forskellige faglige kulturer. 
Afstand. 

Derfor har der gennem hele projektet 
været fokus på at skabe anledninger, 
hvor højtuddannede og virksomheder 
kunne mødes ansigt til ansigt. Tale 
sammen, lære hinanden lidt at kende, 
og så se, hvad der skete. 

HÅNDHOLDTE
RELATIONER
EN FREMMED ER EN VEN, DU IKKE HAR MØDT ENDNU. TALEMÅDEN KLINGER MÅSKE LIDT 
HIPPIEAGTIG I NOGLES ØRER, MEN DER ER NOGET OM SNAKKEN. OGSÅ NÅR DET GÆLDER 
OM AT SIKRE DANMARKS FREMTIDIGE VÆKST GENNEM HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT TIL 
DE SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER.

VÆKST VIA VIDEN 
DECEMBER 2019



”Hvor lang transporttid må man 
forberede sig på som nyuddannet?”. 
”Hvad skal der til, for at en højtud-
dannet medarbejder kan give ’fuld 
valuta’ i en mindre virksomhed?” Det 
var nogle af de spørgsmål, som var til 
debat, da Mads Steffensen satte sig 
for bordenden af et kyndigt videns-
panel bestående af både studerende 
og virksomhedsrepræsentanter. 

Ca. 60 virksomheder, studerende og 
nyuddannede kandidater deltog den 
4. april 2019 i debatarrangementet 
”Mads og Videnspanelet”, baseret på 
det populære radiokoncept Mads og 
Monopolet. 

Gennem dilemmaer om ledighed, 
karriereambitioner, forretningsudvikling 
og værdier i arbejdslivet fik deltagerne 
mulighed for at blive klogere på hin-
anden. 

Forud for debatarrangementet var 34
studerende og nye kandidater med tre
busser rundt og besøge i alt otte virk-
somheder. 

Virksomhedsbesøg førte til job
Med på turen var Mark Christi-
ansen, som under frokosten 
på Hørkram faldt i snak med 
HR- og Økonomidirektør i 
virksomheden Hørkram, 
Lone W. Petersen. De af-
talte at mødes til en kop 
kaffe og fortsætte sam-
talen. Det førte til, at Mark 
Christiansen fik et studiejob 
på halv tid. Da han blev fær-
diguddannet som ingeniør, blev 
han fastansat. 

Øjenåbner
Rikke Jørgensen læser professionsba-
chelor i jordbrug på Zealand. For hende 
var især besøget på VKST en øjenåbner. 
– Jeg har tidligere forestillet mig, at 
jeg især kunne få job i en kommune 
eller en styrelse, men nu ved jeg, at der 
også er andre, som tilbyder landbrugs-
rådgivning i forhold til natur, som er 
det, jeg specialiserer mig inden for. 

Morten Rughave har netop afsluttet 
sin kandidat i arbejdslivsstu-

dier og virksomhedsstudier 
fra RUC. For ham var der 

især god inspiration i 
mødet med Hørkram og 
Kongskilde Industries. 
Han siger: 

– Mindre virksomhe-
der har typisk ikke en 

HR-funktion og vil måske 
have godt af at arbejde mere 

struktureret med deres arbejdsmiljø. 
Det ville jeg kunne bidrage med. 

Jeg synes, at dagen gav et godt 
indtryk af, hvad Sorø kan tilbyde.  

Så mulighederne i praktiksamarbejde
4. december 2019 inviterede Vækst via 
Viden til praktik- og netværksdag for 
virksomheder på Zealand, Sjællands 
Erhvervsakademi. 

Målet var at styrke samarbejdet 
mellem virksomheder og uddannelses-
institutioner, i dette tilfælde Zealand. 
Særligt vigtigt var det at gøre virksom-
hederne opmærksomme på de mange 
spændende muligheder, der kan ligge i 
et praktiksamarbejde. En praktikaftale 
kan nemlig udgøre en unik mulighed 
for at få løst en eller flere konkrete 
problemstillinger i virksomheden – 
samtidig med, at praktikken skaber 
personlige relationer mellem studerende 
og virksomhed.  

På dagen mødtes virksomhederne 
med både studerende og undervisere.

”Den er helt gal 
ude i Danmark…”

VÆKST VIA VIDEN 
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Studietur førte DTU-inginører 
og virksomheder sammen
FREMTIDENS BYGGEMATERIALER OG DIGITALE MULIGHEDER VAR EN DEL AF DAGENS 
PROGRAM, DA 10 SORØ VIRKSOMHEDER I DECEMBER 2018 VAR PÅ ”STUDIETUR” TIL 
DTU RISØ OG DTU BALLERUP.

10

Her mødte de forskere og ingeniører 
og hørte om mulighederne for at indgå 
samarbejde med de dem. 

Tre virksomheder gik hjem med en 
samarbejdsaftale den dag.

Der var egentlig lagt op til et større 
setup og program for adskillelige virk-
somheder, da studieturen til afdelinger 
af Danmarks Tekniske Universitet blev 
planlagt. Men omstændighederne 
ville, at 10 virksomheder tilmeldte sig 

turen, som også endte med at blive en 
realitet. Og den sluttede flok viste sig da 
også at blive en fordel for de deltagende 
virksomheder og ingeniører, som fik mu-
lighed for at gå i dybden med spørgsmål 
og få et godt kendskab til hinanden.

VÆKST VIA VIDEN 
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– TUREN TIL DTU VAR ET GODT 
EKSEMPEL PÅ, HVORDAN EN 
TÆT OG HÅNDHOLDT IND-
SATS ER KERNEN I MEGET AF 
DET, DER ER LAVET I PROJEKT 
VÆKST VIA VIDEN. 

Det var svært at fortælle og vise 
virksomhederne de mange fordele, der 
ligger i en sådan tur, når de – forståeligt 
nok – mest har fokus på virksomhedens 
daglige drift. Men for de virksomheder, 
der kom med, blev det lidt af en øjen-
åbner, siger Borgmester Gert Jørgensen, 
som også selv deltog på turen.

Tillid og tæt kontakt 
skaber gode samarbejder
Forretningsudvikler fra DTU, Marianne 
Horsebøg, var med til at skabe kon-
takten mellem Sorø Erhverv og DTU og 
sammensætte programmet for dagen. 
Hun ser det relationsopbyggende ar-
bejde som afgørende for turens succes.

– DE STÆRKE SAMARBEJDER 
OPSTÅR, HVOR DER SKABES 
GODE RELATIONER. OG DET 
HAR SORØ VÆRET GODE TIL. 

Der er tillid mellem virksomheder, 
kommune og DTU. Og det betyder, at 
DTU gerne går en ekstra mil for at hjælpe 
og indgå samarbejder med virksomheder 
i Sorø Kommune, siger hun.

DTU-Ingeniør hjalp produkt 
på markedet 
Jens Jørgen Eriksen, direktør i virk-
somheden Danish Care Technology, 
hørte om DTU projektet via en af 
projektgruppens medarbejdere, som 
gennem forløbet har været dedikeret 
til at holde kontakt mellem virksomhe-
der, studerende og universiteter. Også 
han er tilfreds med den indsats, der har 
været for formidle kontakt mellem hans 
virksomhed og DTU. Han peger netop 
på den vedholdenhed og det fokus, 
der har været på at skabe kontakt og 
fastholde relationer som et bærende 
element i projekt Vækst via Viden. 

Virksomheden havde udviklet en 
sensor, som skulle give mennesker 
med epilepsi en større sikkerhed i 
hverdagen, ved at med at måle og 
give besked om mulige epilepsianfald. 
Men den sidste hjælp til at få pro-
duktet færdigudviklet og sikkert på 
markedet kom fra en DTU-ingeniør. 
Jens Jørgen Eriksen siger: 

- DTU havde en ingeniør, der tidligere 
havde løst et lignende problem, og 

han kunne derfor hurtigt hjælpe os, 
så vi kunne få produktet på markedet. 
Vi fik 100 ingeniør-timer, og det var 
en afgørende hjælp i forhold til at få 
hjulpet epilepsipatienterne.

Inspiration og nye produktmuligheder
For nogle af de deltagende på studie-
turen var det ikke så meget en konkret 
idé til et produkt, der gjorde, de tog 
med. For Bo Priiskorn, Financial Ma-
nager ved ASA-LIFT, var det en oplagt 
mulighed for at snuse til de muligheder, 
der ligger i fremtiden. Både hvad angår 
byggeri, byggematerialer og digitale 
løsninger. Men også hvad angår mulige 
samarbejder med DTU-ingeniører samt 
det at ansætte en vidensmedarbejder.

Det var en spændende tur og meget 
lærerigt. De havde avancerede fræ-
semaskiner, og der var muligheder i 
forhold til prototypeproduktion. Alt i 
alt var tiden givet godt ud, og jeg kom 
hjem med nye input.

Ved afslutningen af projekt Vækst via 
Viden er der etableret fire samarbejder 
mellem DTU og Sorø virksomheder, 
hvilket betyder at Sorø står for fire ud 
af 10 etablerede samarbejder i Region 
Sjælland.

Innovationssamarbejder 
for industri- og servicevirk-
somheder i Region Sjælland

Danmarks Tekniske Universitet 
(DTU) har med midler fra Den 
Europæiske Fond for Regional-
udvikling (EFRU) fået mulighed 
for at understøtte udvikling af 
projekter i små og mellemstore 
virksomheder i Region Sjælland. 
En virksomhed skal indgå i et 
konsortium med mindst én anden 
virksomhed, og så får begge virk-
somheder mulighed for at få op 
til 300 timers arbejde og sparring 
fra DTUs ingeniører, inkl. adgang 
til værksteder og testfaciliteter.

VÆKST VIA VIDEN 
DECEMBER 2019 11    



12

HVORDAN KAN SORØ KOMME PÅ VERDENSKORTET I FORBINDELSE MED 
GENNEMFØRELSE AF TOUR DE FRANCE 2021 – SET I ET BÆREDYGTIGT PERSPEKTIV?
 

Zealand-studerende 
skal få Sorø Kommune 
på verdenskortet til 
Tour de France

Det er i korte træk den opgaveformu-
lering en gruppe på 15 serviceøkonom-
studerende fra Zealand er blevet stillet 
af Sorø Kommunes Oplevelsesøkono-
miske netværk. De studerende skal 
bruge deres faglige viden og kompe-
tencer til lave en event, som skaber 
opmærksomhed og tiltrækker turister 
til Sorø Kommune, når Tour de France 
i sommeren 2021 kommer til Danmark. 

I februar skal de derfor på tur rundt i 
Sorø Kommune for at blive inspireret 
og mærke ”historiens vingesus”, og 
herefter skal de pitche deres idéer 
for Netværket. Opgaveformuleringen 
lyder: 
 
Hvordan kan Sorø komme på verdens-
kortet i forbindelse med gennemførelse 
af Tour de France 2021? Et eller flere 

af verdensmålene skal indgå i løs-
ningsforslaget, ligesom områdets 
historie også skal tænkes ind. Hvordan 
skal Sorø Kommune kommunikere 
dette, og hvordan kan Sorø Kommune 
tiltrække og motivere frivillige til even-
ten?
 
Vi glæder os til at se de studerendes 
bud!

VÆKST VIA VIDEN 
DECEMBER 2019

SORØ
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STUDIETUR TIL RUC
Oktober 2019 havde Sorø virksomheder igen mulighed for at komme 
på studietur, denne gang til Roskilde Universitet, RUC. Med ud-
gangspunkt i FN’s verdensmål bød programmet blandt andet på 
samarbejde om bæredygtige omstillingsstrategier til produktion 
og processer samt samarbejdsmuligheder med deres studerende. 

Erhvervschef Laila Carlsen, udtalte om baggrunden for turen:

– Undersøgelser viser, at FN’s verdensmål og fokus på bæredygtig-
hed generelt i virksomheder er noget som især flere og flere unge, 
højtuddannede går op i. Derfor er det ikke helt uvæsentligt for 
virksomhederne at begynde at tænke mere i de baner. Dels for selv 
at tænke bæredygtighed og grøn omstilling ind i sin forretning. 
Men simpelthen også for at sikre, at man i fremtiden er en attraktiv 
arbejdsplads, der kan rekruttere de bedste medarbejdere.

Ved projekt Vækst via Videns Vidensdag og afslutningskonference 
kunne Borgmester, Gert Jørgensen, og rektor ved Roskilde Univer-
sitet, Hanne Leth Andersen, desuden underskrive en strategisk 
samarbejdsaftale mellem de to parter.

PRAKTIKANTEN FIK JOB
Byportalerne.dk ApS er en af de virksomheder, som har fået hjælp 
gennem Vækst via Viden. Direktør Signe Dahl Lumholt siger:
 
– Som lille virksomhed på Sjælland kan det være svært at konkurrere 
med de store virksomheder i byerne. Vi har været ude for flere, som 
har takket nej til en praktik med den begrundelse, at de hellere vil 
være i en stor virksomhed med kantine og andre personalegoder, 
som vi ikke kan tilbyde. Til gengæld tilbyder vi hjemmearbejds-
pladser, hvilket er attraktivt for mange småbørnsforældre.
 
– Men det kan være svært at gennemskue, hvordan man eventuelt 
kan få tilskud til ansættelser, for eksempel løntilskud. Her har Sorø 
Kommune virkelig hjulpet og fundet vej gennem tilskudsjunglen og 
samtidig hjulpet med at finde både en praktikant og en studenter-
medhjælp. 

Denne praktikant blev senere fastansat, ligesom flere andre af dem, 
der startede hos Byportalerne.dk ApS i virksomhedspraktik eller med 
løntilskud.

VÆKST VIA VIDEN 
DECEMBER 2019

LEDIG



14    



Sommeren 2018 gik over i historien som 
Danmarks hidtil varmeste. Folketings-
valget i 2019 blev udråbt til klimavalg. 
Svenske Greta Thunberg samlede mil-
lioner af unge verden over til “Fridays 
for Future”.

2018 og 2019 var med andre ord de 
år, hvor klimaet for alvor erobrede 
rampelyset både globalt og lokalt, 
og hvor ikke mindst de unges stærke 
engagement gjorde det klart for såvel 
magthavere som erhvervsledere, at 
der er behov for gennemgribende 
forandringer i den måde, vi forbruger 
og producerer på. Og at vækst ikke 
længere ukritisk kan betragtes som 
det vidundermiddel, der kan løse alle 
verdens problemer. 

En særdeles interessant periode for et 
projekt, som netop har væksten som 
omdrejningspunkt. 

Ansvarlig vækst, tak
I projektgruppen oplevede vi foran-
dringerne på nærmeste hold. Hvor 
man helt uproblematisk ved projektets 
begyndelse kunne fokusere relativt 
snævert på økonomisk vækst, var 
det ved projektets afslutning næsten 
utænkeligt at tale om vækst uden at 
koble ambitionerne til en målsætning 
om at bidrage til den grønne omstilling 

eller på anden vis bidrage til en mere 
bæredygtig verden. 

Det er med andre ord ikke længere nok 
at skabe vækst. Væksten skal ske med 
respekt for både klode, klima, menne-
sker og miljø. 

De unge går forrest
Stærkest har reaktionen været hos de 
unge. For de unge – med de såkaldte 
”Millennials” i front, tæt fulgt af gene-
ration Z – er bekymringen for klimaet 
og viljen til handling og forandring 
blevet det, der kan samle en hel ge-
neration på tværs af landegrænser, 
kontinenter og segmenter. 

Flere og flere analyser og rapporter 
peger på de unges stærke holdninger 
og motivation i forhold til bæredyg-
tighed og socialt ansvar. Den tendens 
eller bevægelse er så stærk, at det 
omgivende samfund er nødt til at slå 
antennerne ud og komme de unge i 
møde på væsentlige områder. 

Værdiernes indmarch
Sådan gik det til, at de unges sam-
funds- og ikke mindst klimaenga-
gement er blevet virksomhedernes 
brændende platform, og at projekt 
Vækst via Viden, som lagde ud med 
at arbejde strukturelt på at skabe 

vækstmuligheder gennem etablering 
af kontorfællesskaber og databaser, 
undervejs tog en mere og mere værdi-
baseret drejning. 

I sidste del af projektet har vi derfor 
haft fokus på at formidle det budskab 
til virksomhederne, at hvis de vil have 
succes i fremtidens kapløb om kunder, 
kapital, kompetencer (medarbejdere) 
og kendskab, så kommer de ikke uden 
om at engagere sig i tidens sociale og 
klimamæssige dagsorden – klart og 
inkluderende illustreret gennem FN’s 17 
verdensmål. 

DA VÆRDIERNE 
EROBREDE 
RAMPELYSET
2018 OG 2019 VAR ÅRENE, HVOR KLIMAET EROBREDE RAMPELYSET, 
OG HVOR UNGE OVER HELE VERDEN GJORDE FÆLLES FRONT.
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TUSINDÅRS-
GENERATIONEN 
KOMMER! 

Millennials er de unge, som er født i 
de tidlige 00’ere. Generation Z er børn 
af 1980’erne og 1990’erne. De unge 
generationer er enige om en lang 
række prioriteringer både som borgere, 
forbrugere og medarbejdere. De har 
en enorm gennemslagskraft alene 
på grund af deres antal. Til sammen 
udgør Millennials og Generation Z 
halvdelen af verdens befolkning. 

VÆKST VIA VIDEN 
DECEMBER 2019

Kilde: 

The Deloitte Global Millennial Survey 2019



Hvad er de fire vigtigste ting for enhver 
virksomhed? Kunder, kapital, kompe-
tencer (medarbejdere) og kendskab. 
Som virksomhed kan du have verdens 
bedste produkter, men hvis kunderne 
ikke kender dem, eller hvis de af en 
eller anden grund fravælger dem, så 
har du et problem. Eller du kan have 
de mest fantastiske idéer til, hvordan 
du vil udvikle din forretning. Men hvis 
du hverken kan skaffe den økonomi 
eller de medarbejdere, der skal til for 
at føre udviklingen ud i livet, så kom-
mer ideerne ikke ud over skrivebordet. 

Så når kunder, investorer og potentielle 
medarbejdere begynder at efterspørge 
noget bestemt fra dig som virksomhed, 
så gør du klogt i at lytte. Når kompas-
nålen peger i retning af øget fokus på 
ansvarlighed og bæredygtighed, så 
bør alle virksomheder – store som små 
– tage bestik og justere kursen. 
 

FN’s verdensmål som katalysator
FN’s verdensmål blev vedtaget af 
verdens regeringsledere i 2015 og 
levede sine første år i relativ ubemær-
kethed. Men i løbet af 2018 og 2019 
– godt hjulpet på vej af de stadigt 
mere mærkbare klimaforandringer 
– stod det klart, at verdensmålene ville 
komme til at spille en langt mere aktiv 
rolle i verden uden for FN-kontorerne, 
end nogen FN-plan tidligere havde 
gjort. 

Farverige, letgenkendelige ikoner og 
grafik gav verdensmålene en bred 
gennemslagskraft. Timingen sørgede 
for resten. Flere og flere – virksomhed-
er, organisationer og borgere – stod 
med et ønske om at tage et større 
ansvar for vores fælles verden, og FN’s 
verdensmål var på pletten og tilbød en 
ramme for handling. 

Værktøj til brobygning
Således også i projekt Vækst via Viden. 
Her blev FN’s verdensmål grebet som 
et middel eller et værktøj til at bygge 
bro mellem de små og mellemstore 
virksomheder og de højtuddannede 
unge, som udgør projektets vigtigste 
målgrupper. 

Når man som en mindre eller mellem-
stor virksomhed vælger at forholde 
sig til FN’s verdensmål, sender man et 
klart signal om, at man tager ansvar, 
er med på beatet og er orienteret mod 
det omgivende samfund. Lige sådan 
noget fremtidens højtuddannede me-
darbejdere sætter pris på. 

HVORDAN GIK DET TIL, AT FN’S VERDENSMÅL PÅ GANSKE KORT TID BLEV VEJEN TIL FREMTIDENS 
KUNDER, INVESTORER OG MEDARBEJDERE? VI TAGER ET KIG PÅ DEN BRÆNDENDE PLATFORM 
OG DE 17 FARVERIGE IKONER.

VERDENSMÅLENE 
OG DEN 
BRÆNDENDE 
PLATF    RM
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VERDENSMÅLENE 
OG DEN 
BRÆNDENDE 
PLATF    RM

KOMPE-
TENCER
Kompetente og veluddannede 
medarbejdere foretrækker 
arbejdspladser, som har fokus 
på bæredygtighed og arbejder 
med klima og miljø. Virksom-
heder, som ikke går ind i 
arbejdet med verdensmålene, 
vil have vanskeligere ved at til-
trække de mest veluddannede 
medarbejdere end de virksom-
heder, som har et synligt og 
kommunikeret fokus på bære-
dygtighed. Fremtidens gene-
rationer af medarbejdere stiller 
nye krav. Krav om ordentlighed, 
etik og socialt ansvar. De for-
venter, at deres arbejdsgiver 
bidrager til samfundet som en 
integreret og naturlig del af 
forretningens aktiviteter.

KAPITAL 
Investorerne vælger virksom-
heder, som arbejder bevidst og 
synligt med FN’s verdensmål, 
som indgår som en del af ESG 
(Environmental, Social and 
Governance). En virksomhed, 
som arbejder målrettet med 
verdensmålene og udpeger 
indsatser, der relaterer til ver-
densmålene, vil lettere kunne 
tiltrække kapital og få adgang 
til lånefinansiering. Det kan 
have store omkostninger ikke 
at have bæredygtighed som 
en del af forretningsstrategien. 
Det har mange virksomheder 
måttet sande. Spørg bare 
Volkswagen eller Danske Bank.

KENDSKAB
Virksomheder, som ikke er 
synlige, findes ikke. Som virk-
somhed skal du være til stede 
både i den digitale verden, det 
offentlige rum og i samfunds-
livet. De virksomheder, som 
arbejder med verdensmålene 
og som åbent og proaktivt 
bruger det i deres branding og 
kommunikation, får en chance 
for at positionere sig i kampen 
om markedets og medarbejder-
nes gunst.

KUNDER
Fremtidens kunder foretrækker 
leverandører og samarbejds-
partnere, som arbejder bevidst 
og synligt med FN’s verdensmål. 
De virksomheder, som ikke går 
ind i arbejdet med verdens-
målene, må derfor forvente en 
reduceret markedsadgang og 
dermed lavere omsætning og 
indtjening.

KR
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September 2017
Sender projektansøgning 
til Økonomi- og Indenrigs-
ministeriet

April
Tilsagnsbrev 

fra Økonomi- og 
Indenrigsministeriet

November
Annoncekampagne

i Politiken

Oktober 2018 til maj 2019
SDU Bachelorprojekt 

– en narrativ brandingstrategi for 
at tiltrække højtuddannede 

til Sorø Kommune

December
Studietur til DTU

Marts
Annoncekampagne

i JyllandsPostenMarts
Karrieredage 

Odense / København

April
Mads og 

Videnspanelet
Dialog med unge 

studerende

Marts
Advisory Board etableres

Juni
KICK-OFF August

Portal åbner 
vaeksviaviden.com
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2018

ERKENDELSE #1:
Det er i mødet mellem men-
nesker, at muligheder opstår. 
Den håndholdte indsats bliver 
det bærende element i projektet. 

ERKENDELSE #2: 
Mening og samfundsansvar er centrale 
rekrutteringsparametre for højtuddannede. 
FN’s verdensmål inddrages aktivt i projek-
tet til at bygge bro mellem virksomheder 
og højtuddannede. 

PROJEKT VÆKST VIA VIDEN                   EN ERKENDELSESREJSE
… Hen ad vejen indså vi, at resultaterne skabes, 
når vi sætter fokus på mennesker. Projektet 

kom til at handle om relationer og værdier.

I starten af projektet troede vi, det 
skulle handle om bygninger og data-
baser. Altså rammer og strukturer…

2019



Oktober-November
Udvikling af værktøjer til 

implementering af ”verdensmål 
som udviklings- og 

rekrutteringsparameter”.

TIDSLINJE 
PROJEKT VÆKST VIA VIDEN
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UDGANGSPUNKTET:
Ved projektets start var der fokus på at skabe 
rammer for mødet mellem højtuddannede og  
virksomheder i form af fx kontorfællesskaber 
og database.

VÆKST VIA VIDEN 
DECEMBER 2019

Oktober
Studietur RUC

April-Juni 
Udvikling af nudging 
modeller og værktøjer 

”true storytelling” 
FN’s verdensmål December 

Workdshop og endagskursus.
Verdensmål som 

rekrutteringsparameter 
og vækstdriver 

December 
Besøg og dialogmøde 

med ZEALAND 
studerende

Juni
Sorø Erhvervsmagasin 

udkommer med 
temanummer om
FN’s verdensmål

Juni
Paneldebat 
Folkemødet

på 
Bornholm

November
VIDENSDAG 

Lancering af nyt digitalt 
overblik over virksomhedernes 
arbejde med FN’s verdensmål

Oktober
HI-messe

November
Voxmeter 
analyse
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Undervejs i projektet har vi arbejdet 
med nudging, ”det kærlige puf,” vi har 
arbejdet med videndeling og motiva-
tion, og vi har tegnet den brændende 
platform i håb om at skabe handling 
ad dén vej.  

I forhold til virksomhederne viste den 
brændende platform at være det mest 
motiverende værktøj, vi kunne trække 
frem. For hvilken virksomhed lytter 
ikke, når det gælder adgangen til frem-
tidens kunder, kapital og medarbejdere?

Lidt anderledes forholdt det sig med 
de højtuddannede unge, vi gerne ville 
have til at søge ud i provinsen. Her har 
vi i højere grad haft held med at bruge 
nudging som en del af indsatsen. 
Nudging, sommetider oversat som ”et 
kærligt puf”, handler om at gøre det 
let for folk at træffe nogle (bestemte, 
ønskværdige) valg. 

Første skridt i forhold til at gøre unge 
højtuddannede i stand til at tilvælge 
provinsen og de små og mellemstore 
virksomheder består i, at skabe kend-
skab til mulighederne uden for storbyen. 
Det gjorde vi i projektet både digitalt, 
i annoncekampagner og gennem en 
række arrangementer og events. 

Næste skridt består i at hjælpe 
virksomhederne med at synliggøre, 
hvordan de på forskellig vis tager et 
socialt, samfundsmæssigt eller klima-
mæssigt ansvar. Vi ved, at disse fak-
torer er vigtige for de højtuddannede, 
så ved at synliggøre virksomhedernes 
bestræbelser, ”puffer” vi så at sige de 
højtudannede i retning af netop de 
virksomheder, som er med på bære-
dygtighedsbeatet.  Vi bruger således 
virksomhedernes arbejde med FN’s 
verdensmål som bl.a. rekrutterings-
parameter.

Hjælpen til at synliggøre, hvordan 
virksomhederne allerede arbejder 
socialt og bæredygtigt, samt hvordan 
flere kan komme til netop at gøre dette 
og gøre det synligt, består i en række 
tiltag fra projektets side. 

Workshops for virksomheder
Der blev i løbet af efteråret 2019 
afholdt et par workshops for virk-
somheder om implementering af FN’s 
verdensmål i virksomheder. 

Pixiværktøjskasse
Pixiværktøjskasse, er en æske med 
inspirationskorts og et hæfte med 
cases for hvert verdensmål samt angi-

velse af, hvilket implementeringsværktøj 
og hvilken proces der egner sig godt 
til bearbejdning af det konkrete ver-
densmål.

Verdensmålsbingo
Både online på vaekstviaviden.com og 
som bingoplade i tre forskellige stør-
relser alt efter om det er større eller 
mindre grupper. 

Vaekstviaviden.com og sociale medier 
Virksomheder, der arbejder med et 
eller flere verdensmål (i såvel større 
som mindre grad) vises med navn/logo 
på verdensmålspladen på hjemme-
siden. Navn/logo kan fungere som 
link til virksomhedens egen website, 
såfremt aktiviteten er beskrevet på 
virksomhedens website. Opfordring til 
borgere og virksomheder om, at give 
deres online input boostes via sociale 
medier.

Storytelling
Der udarbejdes en skabelon med 
tilhørende gratis medieværktøjer til 
produktion af små youtube-sekven-
ser med case-historier eller proces 
forløb til anvendelse på de forskellige 
online-platforme.

ET KÆRLIGT PUF 
ELLER ILD UNDER 
FODSÅLERNE?

VÆKST VIA VIDEN 
DECEMBER 2019

I KRIG OG KÆRLIGHED GÆLDER ALLE KNEB – OG SÅDAN ER DET OGSÅ, NÅR MAN FORSØGER 
AT BRINGE VIRKSOMHEDSLEDERE OG UNGE HØJTUDDANNEDE I ARMENE PÅ HINANDEN. 



ET KÆRLIGT PUF 
ELLER ILD UNDER 
FODSÅLERNE?
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Som i så mange andre projekter blev en væsentlig del af ressourcerne brugt på 
at formidle projektets initiativer, arrangementer og resultater. Det var alt lige 
fra annoncer om mulige kontorfællesskaber eller tilflyttede akademikerfamilier. 
Til muleposer, undervisningsmaterialer og en masse pressemeddelelser både før 
og efter arrangementer. Og så selvfølgelig den nære 1:1 formidling, opfølgning 
og kontakt.

NÅR DU HAR FORTALT DIT BUDSKAB, SÅ FORTÆL DET IGEN, 
OG SÅ LIGE ÉN GANG TIL. OG START SÅ FORFRA. 

BUDSKABER, 
KOMMUNIKATION 
OG MARKEDSFØRING

Karrierefolder Karrieredagene 2019

Annonce

TV2 Øst indslag om debat på Folkemøde Bornholm Hjemmeside

Velkom
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VI RYKKER PÅ MÅLENE
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Presseomtale Roll-up

AFSLUTNINGS-
KONFERENCEN 
BLEV TIL KICK-OFF 2.0
Projekt Vækst via Viden holdt den 28. november 2019 en vidensdag og afsluttende 
konference på Sorø Akademi. Det var en eftermiddag, hvor tidligere involverede, 
virksomheder og studerende var inviteret til at høre om projektets resultater. Fokus 
lå på, hvordan vi sikrede, det blev forankret og implementeret i det fremtidige ar-
bejde. Formålet var altså ikke at runde projektet af, men derimod få nye input fra 
deltagerne, til hvordan Sorø Kommune bedst muligt kunne sikre, at projektet levede 
videre. Der kom, som på kick-off konferencen, rigtig mange gode input, og der 
arbejdes nu videre på at få projektet forankret i det daglige arbejde.

Forside fra program fra Vidensdag
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VÆKST 
VIA VIDEN

I knap to år satte Sorø Kommune med midler 
fra Økonomi- og Indenrigsministeriet fokus på, hvordan 

højtuddannede kunne få øjnene op for de karrieremuligheder, 
der ligger i en mindre virksomhed uden for metropolerne. Og 
omvendt på hvordan virksomhederne i Sorø kunne få øjnene 

op for de vækstmuligheder, der ligger i at ansætte en højt-
uddannet. I dette magasin deler projektgruppen de 

historier og erfaringer, projektet har båret med sig.

TAK
Vi vil gerne rette en stor tak til de mange samarbejds-

partnere og leverandører, som har bidraget til projektet. 
Uden jer var intet blevet det samme! Tak til: 

Advokatgaarden / Asa-Lift / Brave / C2 Reklame / Clement Kjersgaard 
Comwell Sorø / Dansk Industri / DJØF / DTU / Energiens Hus / Erhvervsstyrelsen 

Firmafrokost ApS / Fotograf Jakob Vind / Friis Solutions / HF & VUC Klar 
Lykke Friis / Mads Steffensen / Nisted Bruun Reklamebureau / Nygaards Turist 
og Minibusser / Old Friends Industries / Parnas / Region Sjælland / RUC / SDU 

Sjællandske Medier / Sorø Akademis Skole / Stationen.co / TVD Produktion
vonbülow.co / Voxmeter / Zealand

Desuden en stor tak til de virksomheder, der gennem projektet har åbnet 
dørende for studerende og bidraget ved dialogmøder. Og samtidig en 

tak til alle de studerende og dimittender der har deltaget.  


