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Opsummering:

 Fra gruppearbejdet – spørgeskema:

 ”Hvad kunne hjælpe jeres virksomheder til at øge 

anvendelsen af brugbarhedstest”

 Hvad kan Aalborg Universitet tilbyde?

 Modeller for samarbejde, videreuddannelse, mv.

 Støttemuligheder for samarbejdsprojekter

p.2



Aalborg Universitet:

 Har faglig ekspertise indenfor

 Interaktionsdesign

 Usability evalueringer

 Bruger centret design

 Tekniske løsninger

 (Efter)uddannelse, kursusforløb

 Har faciliteter

 Usability labs (incl. Mobilt udstyr)

 Special udstyr, fx eye-tracker, 3D printer p.3



Aalborg Universitet:

 Samarbejdsformer, spænder vidt:

 Studenterprojekter, undersøgelser, analyser, 

forslag til løsninger, mv

 Varierende grad af kontakt (fra få møder til 

studerende placeret i virksomheden)
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Aalborg Universitet:

 Samarbejde med forskere:

 Mindre forskningsprojekter, fx:

 Erhvervsforsker

 Samarbejdskontrakter, større projekter, fx:

 Forskningsråd

 Højteknologifonden

 Innovationskonsortier

 1:1 Konsulentbasis – personer og udstyr

 ”Videnkupon” og ”Forskningskupon” p.5



Innovationsordninger - støttemuligheder

 Videnkupon giver små og mellemstore virksomheder rabat på 

udgiften til at købe rådgivning, sparring, uddannelse eller 

forskning.

 Købet skal ske i forbindelse med, at der gennemføres et konkret 

udviklingsprojekt i virksomheden.

 Mellem 50.000 og 100.000 kr. til køb af viden fra en godkendt 

videninstitution. 

 Forskningskupon er en tilsvarende ordning, men op til 1.5 mio

 Kortfattet ansøgning, hurtig behandling (max 4 uger), løbende ansøgning.
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 Større projektkonsortium – flere partnere og op til 15 Mio

støtte

 Formål: At kortlægge hvilke (tvær)faglige kompetencer der 

er nødvendige interaktionsdesignprocessen i danske 

virksomheder og at skabe metoder, eksempler og 

rammer, der optimerer designprocessen

 Metode: Der tages udgangspunkt i konkrete cases 

(udviklingsprojekter) hos de deltager virksomheder. 

Forskerne tilknyttes de enkelte cases og arbejder på 

tværs med metode- og vidensopbygning
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Invitation til Innovationskonsortium: 

”Kompetencer i interaktionsdesign”

 Partnere:

 Aalborg og Århus Universiteter, Alexandra instituttet, IHA

 B & O, Widex, DesignIT, Elliptic labs mfl.

 Der er plads til to – tre (gerne mindre) virksomheder mere

 Kræver ikke nyansættelser eller kontante bidrag fra 

virksomhederne, men typisk at der tilknyttes en person i 

et vist omfang (fra 20 – 100%). Virksomhederne modtager 

ikke støttemidler.

 Kontakt: Lars Bo Larsen, lbl@es.aau.dk –

ansøgningsfrist 20/3!   
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Spørgsmål og Diskussion

Kontakt info:

Jan Stage, Professor, Inst. for Datalogi: jans@cs.aau.dk

Mikael Skov, Lektor, Inst. for Datalogi: dubois@cs.aau.dk

Lars Bo Larsen, Lektor, Inst. for Elek. Systemer: lbl@es.aau.dk
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