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Vigtigheden  
af innovationssamarbejde  

for den danske  
transportindustri

Denne artikel præsenterer resultater fra forskellige undersøgelser af den danske transportindustri 
foretaget af Center for Integrerende Innovationsledelse, Syddansk Universitet, i perioden 2013 – 
2016 under Transporten Innovationsnetværk (TINV). Artiklens overordnede budskab til den danske 
transportindustri er, at samarbejde med potentielle kunder kan være en af vejene til mere innovation i 
branchen. 
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Udvikling og innovation
Udvikling og innovation er afgørende for 

virksomhedernes konkurrencekraft og de-

res overlevelse. Undersøgelsen viser, at 

udvikling og innovation inden for transport-

sektoren er af begrænset omfang sammen-

lignet med f.eks. de producerende erhverv. 

31% af de deltagende transportvirksomhe-

der har introduceret et nyt produkt eller en 

serviceydelse inden for en 3-årig periode 

på markedet. Dette er et lavt innovationsni-

veau, som kan skyldes forskellige faktorer 

og årsager som f.eks. manglende kom-

petencer til at udføre innovative projekter, 

eller at det primære fokus i virksomheden 

er på den daglige drift og kerneforretning, 

nemlig transport fra A til B frem for udvik-

ling af nye produkter og services.

Det væsentligste resultat fra undersø-

gelsen er, at samarbejde med kunder eller 

leverandører er en farbar vej til at løfte in-

novationsniveauet.

Samarbejde er vigtigt
De deltagende transportvirksomheder 

samarbejder primært med deres kunder 

(49%) og/eller deres leverandører (46%). 

De to primære årsager til, at transportvirk-

somhederne samarbejder, er, at de ønsker 

at forbedre deres kernekompetencer samt 

et ønske om at udvikle nye produkter eller 

serviceydelser. Samarbejdet ses ligeledes 

som adgang til at udvikle nye forretnings-

områder samt reducere omkostningerne. 

Når virksomheder, som samarbejder 

omkring innovation, sammenlignes med 

virksomheder, som ikke samarbejder om-

kring innovation, så ses følgende forskelle:
 █ De samarbejdende transportvirksom-

heder er ældre og større (målt i antal 

ansatte).
 █ De samarbejdende transportvirksom-

heder er mere innovative. 

Vores første anbefaling til transportvirk-

somheder, der ønsker at øge deres inno-

vative kompetencer, er således at søge 

samarbejdet med enten kunder eller leve-

randører aktivt. Hvordan kan din virksom-

hed understøtte f.eks. en kundes ønske om 

forbedret transportløsning via en innovativ 

løsning?

Igennem samarbejdet opnås adgang til 

ressourcer og viden (Knudsen, 2007), som 

de ikke nødvendigvis selv besidder, men 

som understøtter igangværende eller nye 

innovationsprojekter. Eksempelvis kan det 

være teknisk viden fra deres leverandører 

eller konkrete problemer med sikker trans-

port af kundens varer.

Udover samarbejde, så viser analy-

serne endvidere, at både uddannelse og 

det, at virksomheden har en dedikeret 
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medarbejder til innovation, begge har en 

positiv indflydelse på graden af innovation 

i transportvirksomhederne.

De to næste anbefalinger er derfor, at 

transportvirksomheder, der ønsker at øge 

deres innovative kompetencer, bør
 █ fokusere på uddannelse af medarbej-

derne med fokus på innovation 
 █ tildele ansvaret for innovation til en 

specifik medarbejder. 

Samarbejde kan dog også give anled-

ning til udfordringer for virksomhederne. 

Følgende udfordringer blev identificeret: 

modstridende målsætninger mellem part-

ner i projekterne og problemer i forhold til 

koordinering mellem partnerne af projektet. 

Derudover var manglende engagement og 

forpligtelse også en udfordring, f.eks. at 

der ikke blev tildelt den nødvendige tid el-

ler de nødvendige finansielle ressourcer til 

projektet. I forhold til de identificerede mu-

ligheder omkring adgang til viden og res-

sourcer viste analyserne samtidig, at dette 

var svært i praksis, og at netop deling af 

viden og informationer var behæftet med 

problemer. Da engagement og vidensde-

ling er et af kerneelementerne i et velfunge-

rende innovationssamarbejde, manglende 

opmærksomhed på problematikken kan 

have store konsekvenser for det innovative 

projekt (Easterby-Smith et al 2008; Richey 

et al 2005)

Den fjerde anbefaling til virksomheder, 

som indgår i et innovativt samarbejde, er 

netop at være særligt opmærksomme på 

udfordringerne. Ved indgåelsen af de fleste 

samarbejder hersker en positiv dialog og 

troen på, at samarbejdet vil resultere i de 

ønskede resultater. Men ikke overraskende 

vil mange innovative projekter grundet i 

den generelle usikkerhed omkring inno-

vationsprojektet, samarbejdet, omkost-

ningerne osv. blive udsat for forsinkelser, 

overraskelser og andre udfordringer. Det er 

derfor vigtigt, at partnerne bliver i innovati-

onssamarbejdet og forsætter engagemen-

tet og deler relevant viden.  

Men på trods af et godt afsæt og vilje 

til samarbejde, så fejler nogle innovations-

projekter. Nogen afbrydes undervejs, mens 

andre fejler, når innovationen introduceres 

på markedet. Fejlslagne innovationspro-

jekter anskues af mange som spild af res-

sourcer, men vi ønsker at understrege, at 

fejl kan vendes til noget positivt.  Fejlslagne 

innovationsprojekter bidrager f.eks. med 

viden – enten om noget som er lykkedes 

undervejs – eller med viden om løsninger, 

der ikke kan anvendes som planlagt. Dette 

kan være nyttig viden til det næste innova-

tionsprojekt, hvis ellers den viden samles 

op (Leoncini, 2016; Ederer & Manso, 2013).

Den femte anbefaling er derfor, at 

selvom virksomheden har fejlslagne inno-

vationsprojekter, bør innovationsarbejdet 

fortsættes. Vigtigt at er det at huske, at de 

virksomheder, som har fejlslagne innovati-

onsprojekter, er samtidig mere innovative 

end virksomheder, der slet ikke forsøger 

sig.

Konklusion
Trods de nævnte udfordringer med innova-

tion og innovationssamarbejde så går ve-

jen til konkurrencekraft gennem innovative 

projekter. Virksomheder, der innoverer, har 

en bedre præstation end ikke innovative 

virksomheder. Men innovationsarbejdet 

kræver dedikation og kompetencer. Star-

ten til innovation kan derfor med fordel gå 

igennem etablering af samarbejder med 

kunder og leverandører.

transportservice og 5% på luftfart. 

Derudover er der foretaget 11 inter-

views med transportvirksomheder, som har 

samarbejdet enten med deres kunder eller 

leverandører omkring innovation. Disse 

transportvirksomheder blev identificeret på 

baggrund af spørgeskemabesvarelserne. 

Interviewene blev gennemført med virk-

somhedernes direktør. Interviewene havde 

en varighed på mellem 60 og 120 min. 
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Transportens Innovationsnetværk 
(www.tinv.dk)
Transportens Innovationsnetværk 

(TINV) er et af 22 nationale innova-

tionsnetværk under Styrelsen for 

Forskning og Innovation (FI). Målet 

med TINV er at styrke innovationsev-

nen og skabe vækst i virksomhederne 

inden for transportbranchen.

Hvordan er resultaterne 
fremkommet?
Undersøgelserne blev foretaget i perioden 

2013 - 2016 og er indsamlet med et spør-

geskema til virksomheder i transportindu-

strien samt dybdeinterviews med udvalgte 

aktører i branchen. Undersøgelserne er 

udført af Syddansk Universitet som en del 

af samarbejdet med Transportens Innova-

tionsnetværk (www.tinv.dk). 

Spørgeskemaet blev sendt ud til 893 

transportvirksomheder, hvoraf 148 blev 

returneret, hvilket giver en svarprocent på 

16,6%. De deltagende transportvirksom-

heder er fordelt på følgende forretningsom-

råder; 58% på vejtransport, 21% transport 

formidling som speditør eller shipping, 9% 

på havne- og transportcentre, 7% på tog-
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