
Samarbejde med 
erhvervsakademierne 
skaber værdi for virksomhederne





Det har en målbar effekt at samarbejde med erhvervsakademierne. Virksomheder, der samarbejder med et af 
Danmarksnierhvervsakademierharfxsignifikantstørrevækstibeskæftigelsenendvirksomheder,somikkesamar-
bejdermederhvervsakademierne.Erhvervsakademierneerogsåenvæsentligkildetilnyvidenhosheltsmåogmin-
drevirksomheder,somtypiskellersikkesamarbejdermedandreforsknings-ogvidensinstitutioner.Deternogleaf
konklusionerneiennyanalysefraDAMVADAnalytics,somdukanlæsemereomidennelillepublikation.
Samarbejdernemellemerhvervsakademierogvirksomhederdækkeraltfrapraktikforløboverefter-ogvidereuddan-
nelseafmedarbejderetilstoreforsknings-udviklings-oginnovationsprojekter.Alleforsknings-ogudviklingsprojekter
påerhvervsakademierneerpraksisnære,sådeskaberudviklingierhvervslivetogsamtidigbringernyvidenindi
undervisningenpåerhvervsakademierne.
Påerhvervsakademiernebliverderforsketpraksisnærtialtfradigitalmarkedsføringtiludviklingafgrønogbære-
dygtigbetontilbyggebranchen.Derbliverkortsagtforsketialledeområder,hvorerhvervsakademiernehar
uddannelser–detvilsigedetbio-oglaboratorietekniskeområde,detøkonomisk-merkantileområde,detit-faglige
område,detsamfundsfagligeområdeogdettekniskeområde.
Pådenæstesiderfårdufaktaom,hvaddetbetyderforvæksten,nårvirksomhedersamarbejdermederhvervsakade-
mierneogenprøvesmagpånogleaferhvervsakademierneskonkreteforsknings-udviklings-oginnovationsprojekter.

Go’ læselyst.

Samarbejde med erhvervsakademier  
giver bonus for virksomheder
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DAMVADAnalyticsharforDanskeErhvervsakademierkortlagt,hvilkenbetydningdethar
for de mange virksomheder, der samarbejder med erhvervsakademierne. 

Hovedkonklusionerne er at:

• Erhvervsakademierneerenvæsentligkildetilnyvidenforisærmindrevirksom-
hederogvirksomhederiservicebranchenogindustrien.

• Erhvervsakademierneharentætregionaldækningogservicerervirksomhederi
kommunerneudenfordestorebyerligesågodtsomerhvervslivetistorbyerne.

• Virksomheder,somsamarbejdermederhvervsakademierne,harsignifikantstørre
vækstibeskæftigelsenendvirksomheder,somikkesamarbejdermederhvervsa-
kademierne, men ellers ligner dem.

• Virksomheder,somharfleresamarbejdermederhvervsakademierne,haren
højerevækstiomsætningogensignifikanthøjereomsætningpr.beskæftigetend
kontrolgruppen.

Du kan læse mere om konklusionerne på de næste sider.

Et samarbejde med konkrete resultater
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Hvad samarbejder virksomhederne og erhvervsakademierne om?

Erhvervsakademiernesamarbejdermedtusindvisafsmå,mellemstoreogstørrevirksomhederiDanmark.Dererenlang
rækkeforskelligesamarbejder.Hererdetypiske:

• Praktiksamarbejde, hvorstuderendefraerhvervsakademierneerikortereellerlængerepraktikienvirksomhed.

• Efter- og videreuddannelse, hvorvirksomhedernesmedarbejderetagerkurserpåerhvervsakademierne.

• Praksisnær innovation,hvoransatteog/ellerstuderendefraerhvervsakademiernesamarbejdermed
virksomhederneometkonkretprojekt,derkanforbedrevirksomhedensarbejdsgange.

• Innovations- og forskningssamarbejder,hvoransatteog/ellerstuderendefraerhvervsakademierneerinvolve-
retistørreudviklingsarbejdermedenvirksomhed.DennetypeprojekterleveroptilOECD’sFrascati-manual,som
erenstandardforforsknings-ogudviklingsaktiviteter.

• Andre samarbejder fx arrangementer eller karriererelaterede aktiviteter. 

Virksomheder, som har samarbejdet med erhvervsakademi 2010-2017:

Antal Andel af alle

Praktik 19.977 88 %
Frascati og Praksisnær innovation 295 2 %
Efter/videreuddannelse 1.915 8 %
Andet 523 2 %
Samarbejder i alt 22.710 100 %

Unikke virksomheder i alt 12.135 KILDE: DAMVAD Analytics på bag-
grund af Danske Erhvervsakademier
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Sådan har vi gjort

Kort om undersøgelsens metode: Analysen
fraDAMVADAnalyticserbaseretpådatafrade
12.135 virksomheder, som har indgået mindst 
én form for samarbejde med et af landets ni 
erhvervsakademier siden 2010. Via Danmarks 
Statistik har man koblet de sam arbejdende 
virksomhedersCVR-numremedbaggrundsdata
ogøkonomiskperformanceforvirksomhederne.
Effektmålingsmetoden,somDAMVADAnalytics
harbrugt,byggerviderepåenmetode,som
Uddannelses-ogForskningsministerieti
samarbejdemedkonsulentvirksomhederog
økonomerfraforskningsmiljøerharudviklet.

Læs hele rapporten her:
http://danskeerhvervsakademier.dk/impact/
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En væsentlig kanal til viden for mindre virksomheder

Erhvervsakademierne er en væsentlig kilde til ny viden for især mindre virksomheder og virksom-
heder i servicebranchen.

Nårvirksomhedernesamarbejdermederhvervsakademiernefårdenyviden.Ogmegettyderpå,aterhvervs-
akademierneermedtilatdeleogskabenyvidenmedentypevirksomheder,somikkeermålgruppenfor
andreforsknings-oguddannelsesinstitutioner.AnalysenfraDAMVADAnalyticsvisernemlig,atdetisærer
småogmellemstorevirksomheder,dertrækkerpåerhvervsakademiernesressourcer.87procentafsam-
arbejdsvirksomhederneharmindreend250ansatte.35procentafsamarbejdsvirksomhederneersåkaldte
mikrovirksomheder,derharmellemenogniansatte.Erhvervsakademiernefavnerpådenmådeenmålgrup-
pe,somellersikkehartraditionforatsamarbejdemedforsknings-oguddannelsesinstitutioner.Kiggermantil
sammenligningpåuniversiteterne,samarbejderdemedenovervægtafmellemstoreogstorevirksomheder.

EA samarbejds-
virksomheder

Størrelses-
kategori

Uni samarbejds
virksomheder

Mikro 35,9 % 9,5 %
Lille 30,0 % 25,3 %
Mellemstor 21,2 % 35,3 %
Stor 13,0 % 29,9 %

Total 100,0 % 100,0 %

Alle
virksomheder

92,6 %
6,1 %
1,1 %
0,2 %

100,0 %

KILDE: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Sta-
tistik og Danske Erhvervsakademier
NOTE: Størrelseskategorierne dækker over: Mikro (1-9 
ansatte), lille (10-49), mellemstor (50-249 ansatte), stor 
(250+ ansatte). Universiteternes samarbejdsvirksomheder 
er baseret på UFM (2010). EA-samarbejdsvirksomhederne 
er baseret på nettopopulationen.
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Erhvervsakademierne er stærke blandt mindre virksomheder: 
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Stærkt samarbejde 
med handel, service  
og industri

Erhvervsakademiernes samarbejdsvirk-
somheder kommer fra alle brancher med 
en overvægt af virksomheder fra service-
branchen og industrien.
Erhvervsakademiernes samarbejdsvirksomheder 
kommerfraallebrancher.Dererdogenover-
vægtafvirksomhederindenforhandel,industri
samtinformationogkommunikation,derikkei
sammeomfangsamarbejdermeduniversiteterne.
Virksomhederneopnårnyvidenbl.a.gennem
praktiksamarbejder,forskning,udviklingog
innovationsamtefter-ogvidereuddannelsei
samarbejde med erhvervsakademierne. Siden 
erhvervsakademiernesådagenslysi2009har
antalletafudviklingsprojektermedvirksomhe-
derne–herunderisærpraksisnæreinnovations-
projekter-væretstøtstigende.

Hvilke brancher samarbejder med erhvervsakademierne?

0% 10% 20% 30%

Erhvervsservice

Ejendomshandel og udlejning

Finansiering og forsikring

IT

Information og
kommunikation

Handel og transport mv.

Bygge og anlæg

Industri, råstofindvinding og
forsyningsvirksomhed

Landbrug, skovbrug og fiskeri

Andel af alle virksomheder

KILDE: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik,  
Danske Erhvervsakademier og samspilsdatabasen.
NOTE: EA-samarbejdsvirksomhederne er baseret på nettopopulationen.

Samarbejdsvirksomheder
Uni-samarbejdsvirksomheder
Alle virksomheder
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Stærkt samarbejde - også uden for storbyerne

Erhvervsakademierne har en tæt regional dækning og servicerer virksom-
heder i kommuner uden for de store byer lige så godt som storbyerne.

Erhvervsakademierneadskillersigframangeandreforsknings-oguddannelses-
institutionerved,atmansamarbejdertætmedvirksomhederoverhelelandet.
AnalysenfraDAMVADAnalyticsviser,atvirksomhederikommunerneudenfor
storbyerneserviceresligesågodtaferhvervsakademiernesomvirksomhederi
destørrebyer.Derernaturligtnokenovervægtafsamarbejderomkringdestore
byersamtitrekantsområdet,dadeterher,deflestevirksomhedererplaceret.
MenogsåvirksomhederneiRegionSyddanmarkgørflittigtbrugafmulighederne
forsamarbejde.Nordjyllanderdækketafenprofessionshøjskoleogerderforikke
mediundersøgelsenmedallesamarbejder.TilgengældharstoredeleafMidt-
jylland,Syd-ogSønderjyllandsamtFynrelativthøjsamarbejdsintensitet,hvisman
serdetiforholdtildengeografiskefordelingafalledanskevirksomheder.
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Her bor samarbejdsvirksomhederne KILDE: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks 
Statistik og Danske Erhvervsakademier
NOTE: Mørkere farve angiver en større andel. 
Hovedsæder bevirker at de største byer er over-
repræsenteret i den geografiske fordeling. Samarbejds-
virksomhederne er baseret på bruttopopulationen.
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Jo mere samarbejde, jo højere vækst i antal ansatte

Virksomheder som samarbejder med erhvervsakademierne har signifikant 
højere vækst i beskæftigelsen, end virksomheder, som ikke samarbejder 
med erhvervsakademierne, men ellers ligner dem.

Virksomheder,dersamarbejdermederhvervsakademierneharstørrevækstiantal
ansatteendandrevirksomheder.DAMVADAnalyticsharsammenlignetengruppe
virksomheder,derharsamarbejdetmederhvervsakademierne,ogenkontrolgrup-
peafvirksomheder.Analysenviser,atdem,derharhaftfleresamarbejdermed
akademierneogtrækkerpåakademiernesviden,harenstørrevækstiantalletaf
medarbejdereendkontrolgruppen.Samarbejdsvirksomhederneharenvækstpå
25procentibeskæftigelseniåreteftersamarbejdet,menskontrolgruppensvæksti
beskæftigelsenerpåknap10procent.Samarbejdsvirksomhederneharmedandre
ordoplevetenbetydeligthøjerevækstibeskæftigelsenendkontrolgruppen.Toår
efterførstesamarbejdeerforskellenivækstenoverdetoårca.24procentpoint.
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Kiggermanistedetpåudviklingeniomsætning,harvirksomhederne,somhararbejdetmedeterhvervsakademienvækstpå25
procentåreteftersamarbejdet,mensvæksteniomsætninghoskontrolgruppenliggerpåknap10procent.Samarbejdsvirksom-
hederneopleveraltsåenhøjerevækstendandrevirksomheder.Målingeniomsætningsudviklingenkangiveetfingerpegom
samarbejdernespositiveindflydelsepåvirksomhedernesomsætning,menerdogomfattetafenbetydeligstatistiskusikkerhed.

Samarbejdsvirksomheder vækster i ansatte: Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for samarbejdsvirksomheder og kontrolgruppe
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KILDE: DAMVAD Analytics på baggrund af Danske Erhvervsakademier og Danmarks Statistik
NOTE: Første panel viser den relative udvikling i beskæftigelsen for de to grupper af virksomheder. Andet panel 
viser forskellen mellem de to grupper, samt 95-procents usikkerhedsintervaller, baseret på gængse statistiske tests.

Samarbejdsvirksomheder
Kontrolgruppe
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Flere samarbejder giver mere vækst

Virksomheder, som har flere sam-

arbejder med erhvervsakademierne, 

har en højere vækst i omsætning og 

en signifikant højere omsætning pr. 

beskæftiget end andre virksomheder.
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Erhvervsakademierne tiltrækker eksportvirksomheder
 

Mere end halvdelen af de virksomheder, der samarbejder med erhvervsakademierne, eksporterer til udlandet.
56procentafdevirksomheder,dersamarbejdermederhvervsakademierne,eksporterertiludlandet.Detsammegørsig
gældendeforca.14procentafallevirksomhederiDanmark.Andelenafeksportvirksomhederhængernaturligvissammen
medhvilkenbranche,derertaleom,mensomdetfremgåraftabellenherunder,harsamarbejdsvirksomhederneenhøjere
eksportfrekvensendlandetsvirksomhedergenerelt.

KILDE: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik og Danske Erhvervsakademier 
NOTE: Samarbejdsvirksomheder er baseret på nettopopulationen. 

Andelen af samarbejdsvirksomheder, og virksomheder generelt, der eksporterer

Andel af samarbejds-
virksomheder der eksporterer 

Branche Andel af alle virksomheder
der eksporterer

Landbrug, skovbrug og fiskeri 10 %
Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 32 %
Bygge og anlæg 4 %
Handel og transport mv 21 %
Information og kommunikation 23 %
IT 23 %
Finansiering og forsikring 0 %

Erhvervsservice 14 %
Ejendomshandel og udlejning 2 %

36 %
86 %
31 %
67 %
44 %
60 %
0 %

43 %
7 %

I alt 56 % 14 %
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Forskning til gavn for erhvervslivet
Visionenfordedanskeerhvervsakademiereratskabevækst,viden
oginnovationmedpraksisnæreuddannelser.Envigtigdelafdet
arbejdeerdeforskningsprojekter,akademiernestårforisamarbejde
mederhvervslivet,ogsomermedtilatsikrebådestærkeuddan-
nelserogetkonkurrencedygtigterhvervsliv.Erhvervsakademiernes
ansatteogstuderendesamarbejdertætmederhvervslivetomen
langrækkeforsknings-udviklings-oginnovationsprojekter.

Nogle af dem kan du møde på de kommende sider. 
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Det særlige ved erhvervsakademiernes forskning

Noget af det særlige ved erhvervsakademiernes forsknings- udviklings- og innovationsprojekter er, at de 
 foregår i tæt samarbejde med erhvervslivet og genererer ny viden, som bliver brugt direkte i  uddannelserne. 
Den viden, der produceres, bliver skabt i samarbejde med erhvervslivet og skal kunne bruges af virksom-
hederne. For erhvervsakademiernes mission er at bringe viden i anvendelse. Forsknings-, udviklings- og 
innovations projekter på erhvervsakademierne er derfor karakteriseret ved, at projekterne er praksisnære og: 

• Tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger og er løsningsorienterede. 

• Involverer studerende, relaterer sig til uddannelsernes videngrundlag og genererer ny viden til 
 uddannelserne og de studerende.

• Udføres i samarbejde med andre videninstitutioner.

• Involverer virksomheder og skaber værdi og innovation. 

• Sikrer et tilbageløb af viden til uddannelserne og til erhvervslivet. 

KILDE: Viden i anvendelse, Danske Erhvervsakademier
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NICE er en helt unik projektkonstruktion. Når uddannelses

institutioner, politiske organisationer og  virksomheder 

sidder sammen, kan vi gøre en forskel og arbejde på 

alle fronter. Det er meget vigtigt at have uddannelses

institutionerne med, fordi det jo netop er dem, der skal gå 

forrest, når medarbejdere skal uddannes og efteruddannes, 

så vi får løftet serviceniveauet.
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Marianne Kragh, Uddannelseschef i HORESTA
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NICE: 
Forskningsprojekt giver turister mere service for pengene

Turisterne i hovedstadsområdet vurderer, at de får mindre for pengene i København sammenlignet med 
syv andre hovedstæder i Europa. Den udvikling skal forskningsprojektet NICE være med til at vende. 

TuristerneergenerelttilfredsemedderesopholdiDanmark,meniforholdtilandreNordeuropæiskelandescorer
Danmarklavtpåtilfredshedenmedservicen.Turisterneoplever,atdeikkefårtilstrækkeligværdiforpengenehverken
iforholdtilmad,shoppingellerovernatning.Danmarkkanikkekonkurrerepåpriserne,menvikankonkurrerepåat
skabemindeværdigeoplevelserfordemennesker,derrejserhertilpåferie.Deterbaggrundenfordetpraksisbasere-
deforskningsprojektNICE(NewInnovativeCustomerExperiences),somerhvervsakademietCopenhagenBusiness
Academyitætsamarbejdemedvirksomhederogorganisationerstårfor.IsamarbejdemedHORESTA,3F,Wonderful
CopenhagenogRUCklarlæggererhvervsakademietsansatteogstuderendebådeårsagerogløsningsmulighederi
hovedstadensservicevirksomheder.
Ca.300virksomhederermediprojektetherunderstoreaktørersomTivoli,DenBlåPlanet,Metroselskabetog
KøbenhavnsLufthavn.Fraerhvervsakademieterca.700studerendefraserviceøkonomuddannelsenoggodt40under-
visereinvolveret.Pådenmådeskabererhvervsakademietsstuderendeogundervisereitætkontaktmederhvervslivet
ogvirksomhedernenyvidenognyeværdiskabendeløsninger.
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Der er fire spor i projektet: 
1.  Forum og eksperimenter 
 Udviklingafnyeforretningsmodellersamtvidensdelingmellemdedeltagenevirksomheder.
2.  Analyse
 Afdækningafkundeforventningerogkundeoplevelser.
3.  Uddannelse
 Kompetenceudviklingafmedarbejdere,herunderudviklingafenonline-platform,dergiverenoversigtoveralle
uddannelses-ogkursustilbudmedrelevansforservicefaget.

4.  Kommunikation
 Delingafprojektetsresultater.

Selvomudgangspunktetforprojekteterhovedstadsområdet,erintentionen,aterfaringerneskalbredesudtilhelelandet.

Det kommer der ud af NICE-projektet:
• Endatabasemedoplysningeromkvaliteten,niveauetogværdienafservice,somkanbrugesafallede
involveredepartersamtundervisereogstuderende.

• Øgetvidenomserviceinnovationindenforturisme.

• Inddragelseafstuderendeidataindsamlingiforbindelsemedderespraktikophold.

• Øget dialog og kontakt mellem erhvervsakademi og erhvervslivet.

• Implementeringafprojektetsnyevideniundervisningen.

• Nyeuddannelsesinitiativer,derkanfremmeudviklingsprocessenidenenkeltevirksomhed.
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Omkring75procentafdevirksomheder,dersamarbejder
mederhvervsakademierne,erbeskæftigetmedservicefag.
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Et unikt projekt

”Etlangtstykkehenadvejen,sågørvijodet,vitror,der
virker.Mennårvifårforskernemed,kandelavenogle
observationerogdokumentere,hvadderrentfaktisk
virkeriforskelligevirksomhedstyper.NICEerenheltunik
projektkonstruktion.Nåruddannelsesinstitutioner,politiske
organisationerogvirksomhedersiddersammen,kanvigøre
enforskelogarbejdepåallefronter.Determegetvigtigtat
haveuddannelsesinstitutionernemed,fordidetjonetoper
dem,derskalgåforrest,nårmedarbejdereskaluddannes
ogefteruddannes,såvifårløftetserviceniveauet.”
Marianne Kragh, Uddannelseschef i HORESTA, Hotel-, 
Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening.
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”Forskningsprojektet har skabt opmærksomhed om udfor

dringen i de små og mellemstore virksomheder i forhold til 

at anvende data i praksis og specielt i forhold til, hvad er 

det er for nogle data, virksomhederne kan arbejde med.”

Gitte Damgaard, projektleder for Small Data - Big Business, Erhvervsakademi Århus

SAMARBEJDE MED ERHVERVSAKADEMIERNE SKABER VÆRDI FOR VIRKSOMHEDERNE | DANSKE ERHVERVSAKADEMIER24



25



Small Data - Big Business: 
Sådan bruger små virksomheder data bedre

Mængden af data om kunderne og deres adfærd på nettet 
eksploderer. For små og mellemstore virksomheder kan det 
virke uoverskueligt, hvad man konkret skal stille op med al 
den data. Erhvervsakademi-forsknings projekt viser dem vejen.

BegrebetBigDataharfåetmassivomtaleidesenereåritakt
med,atmulighederneforatkortlæggekundernesvanerog
forbrugsmønstreerblevetbedreogbedre.Mængdenafdataom
kunderne–ogdepotentiellekunder–voksereksplosivt,bådeden
offentligttilgængeligeogdendata,virksomhedernekanindsamleom
dereskundersadfærdpånettet.MenbegrebetBigDatakanmåske
virkeenanelseafskrækkendepåsmåogmellemstorevirksomheder,
fordidetkansignalerestoreløsninger,sommindrevirksomheder
ikkeharmusklertilellerikkesersomrelevante.

http://ipaper.ipapercms.dk/ErhvervsakademiAarhus/Forskningsrapportguides/Skabvkstiwebshoppen/
https://smalldatabigbusiness.wordpress.com/
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Studerende klædes også på med ny 
viden om data

”Forskningsprojektet har skabt opmærksom-
hed om udfordringen i de små og mellemsto-
re virksomheder i forhold til at anvende data i 
praksis og specielt i forhold til, hvad er det er 
for nogle data, virksomhederne kan arbejde 
med. Jeg har holdt oplæg for mange af vores 
markedsføringsøkonomstuderende, så de har 
fået større viden om, hvordan de kan arbejde 
med data ude i praksis. Projektet har også 
resulteret i, at vi blev spurgt af Alexandra 
Instituttet og Teknologisk Institut, om vi ville 
samarbejde om at udvikle et talentforløb for 
vores studerende med fokus på anvendelsen 
af data i praksis. Det talentforløb kommer til 
at foregå med 20 udvalgte studerende.”
Gitte Damgaard, projektleder for Small Data - 
Big Business, Erhvervsakademi Århus

Deterbaggrundenforprojektet’SmallData–BigBusiness’,
hvorErhvervsakademiAarhusisamarbejdemedAarhus
Universitetogenrækkevirksomhederharfundetfremtil
enrækkeanbefalingerforbrugenafindsamlededatatil
atforbedreforretningsudviklingenismåogmellemstore
virksomheder.Nærmerebestemtanbefalingertil,hvordan
envirksomhedkanbrugeoplysningernetilatøgesalget
tileksisterendekundersamtpersonliggøreogforbedre
kundeværdi-ogoplevelseriwebshops.Projektetbeståraf
teoretiskeforundersøgelser,interviewsmedeksperterog
repræsentanterforførendewebshops.
Etafdeheltkonkreteresultaterafarbejdeteronline-
guiden’Skabvækstiwebshoppen–10rådtilatanvende
data’.Herkanvirksomhederfindegratisrådogviden
omatbrugedata.Detsammegørsiggældendepå
forskningsprojektetsblogomsammeemne.Derudoverer
konklusionerogvidenfraprojektetogsåblevetspredtpå
forskelligeuddannelserpåErhvervsakademiAarhus.
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De helt nødvendige data 

En ecommercebutik, som ikke bruger data, har ret 

ringe chancer for at overleve i dag. Det er efterhånden 

data, der er olien, som får det hele til at køre. Data er 

forudsætningen for, at man kan træffe kvalificerede og 

hurtige beslutninger, og det kan f.eks. være med til at 

skabe en bedre kundeoplevelse. Dette projekt bekræfter 

de tanker, vi selv har gjort os om emnet.
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Jørgen Balle Olesen, ejer og adm. direktør i netboghandlen Saxo.com,  
der sammen med en række virksomheder har leveret viden til projektet ’Small Data - Big Business’
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Erhvervsakademiet har en enorm viden, som kan bruges i praksis

Vi har nået succeskriteriet, som er at udfase forbruget af klor, og vi sparer 
ca. 10 procent vand samtidig med, at bakteriologien stadig er på nul lige
som ved den gamle rengøringsmetode. Endelig sparer vi tid, som kunden i 
stedet for kan bruge på produktion. Vi har et godt samarbejde med akade
miet bl.a. fordi de har en viden om de basale ting som mikrobiologi, kemi 
osv. Også selve udførelsen fungerer rigtig godt. Erhvervsakademierne har 
måske i nogens øjne haft lidt status af ’skole’, men der sidder en videns
bank, f.eks. dyrlæger, bromatologer, kemikere osv. som har en enorm 
fagviden. Det er en fagviden som er koblet op på praktik, det er ikke ’skole
læreagtigt’, og det er en viden, som er let tilgængelig for virksomhederne.

Kim Petersen, teknisk direktør i FoodSafe, der blandt andet tilbyder industriel rengøring og rådgivning i hygiejnespørgsmål
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FoodSafe: 
Samarbejde om miljøvenlig rengøring i fødevareindustrien

Virksomheden FoodSafe er gået sammen med Erhvervsakademi Sjælland om at udvikle 
nye rengøringsmetoder, der både sparer vand, kemikalier og produktionstid uden at gå 
på kompromis med fødevaresikkerheden.

ErhvervsakademiSjællandogvirksomhedenFoodSafesamarbejderomatskabeennymetodetil
rengøringifødevareindustrien.Metodenskalbådeskærenedpåforbrugetafkemikalier,elogvand
ogdermedskabemereproduktionstid–udenatgåpåkompromismedfødevaresikkerheden.
FoodSafeererstorleverandørafrengøringoghygiejneløsningerindenforlevnedsmiddelindustrien.
VirksomhedenskompetencerkobletmedErhvervsakademiSjællandsvidenomalleaspekter
indenforfødevareproduktion,-sikkerhedog-kontrolsamtmikrobiologiskalsikreengrundig
undersøgelseaf,omdennyerengøringsmetodeerligesåeffektivsomdentraditionelle.
Indsamlingenafdataforegårpåetfjerkræslagteri,ligesomderløbendeforetagestestforsøgi
laboratorietpåerhvervsakademiet.Hvismetodenvisersigatværeeffektiv,erdetmålet,atden
skaludbredestilandrebrancher,hvorrengøringogdesinfektionervigtigtpåsammemådesomi
fødevareindustrien.
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Det kommer der ud af FoodSafe-projektet:

• Nyvidenomforbrugaftid,vand,energi,rengø-
rings-ogdesinfektionsmidlerførogefterimple-
menteringafdennyemetode.

• Nyvidenomhvilkehygiejnetests,derermestvel-
egnedeiforbindelsemedafprøvningogvalidering
afrengøringskonceptet.

• Nyvidenomeffektenafanvendterengørings-og
desinfektionsmidler og -metoder.



Ny vidensportal giver inspiration og overblik forsknings- og udviklingsprojekter

EAVidenerDanskeErhvervsakademiersnyewebbaseredevidensportal.Herkandufåoverblik
alleerhvervsakademiernesforsknings-ogudviklingsprojektermederhvervslivetihelelandet. 
Medfåklikkandusøgepåentenettemaellerfindefremtilspecifikkeforskningsprojekter.

Påportalenkan
• Virksomhederfåoverblikoverprojekter,nyvidenogfindenyesamarbejdspartnere.

• Videns- og uddannelsesinstitutionerfåoverblikoverogadgangtildennyesteviden
fra erhvervsakademierne.

• Erhvervsakademiernes projektledere, undervisere og studerendesynliggørederes
projekter,fånyvidenogfindekollegaerogprojektpartnerepåerhvervsakademiernepå
tværsafinstitutionerogregioner.

Du finder EA Viden på www.eaviden.dk
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Kontakt

Danske Erhvervsakademier
Nansensgade 19
1366 København K 
www.danskeerhvervsakademier.dk
info@danskeerhvervsakademier.dk
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Læs mere om erhvervsakademiernes forskning i publikationen ’Viden i anvendelse’

Publikationen bygger erhvervsakademiernes vidensportal www.eaviden.dk  
og rapporten ’Betydninger af samarbejder med erhvervsakademierne’, 
udarbejdet af DAMVAD Analytics, februar 2017
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