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Samspil mellem videninstitutioner og erhvervsliv et inspirationskatalog for REG LABs medlemmer
# Intro
Samspil mellem erhvervsliv og videninstitutioner har stået højt på REG LABs dagsorden siden etableringen i 2005. Der
er gennemført to fokusanalyser om emnet, hvor vi har indhentet viden om god praksis fra en lang række regioner,
universiteter og erhvervsskoler. Vi har gennemført studieture for REG LABs medlemmer til regioner med stærke
resultater på samspilsområdet. Der er udviklet og gennemført et særligt kursus om videninstitutioners rolle for regional
udvikling. Vi har sat temaet på dagsordenen på REG LABs årskonferencer og på to sommerkonferencer. Samtidig har
REG LABs arbejde og begrebsudvikling dannet afsæt for andre analyser og evalueringer, der yderligere har bidraget
med ny viden på området.
Formålet med dette katalog er at samle og systematisere denne viden på en måde, der er operationel for de medlemmer,
der arbejder med at styrke samspillet mellem videninstitutioner og erhvervsliv. Kataloget er tænkt som et støtte- og
inspirationsværktøj.
Vi har droppet de tunge analysedele og de detaljerede beskrivelser af god praksis. I stedet har vi udviklet et relativt
overskueligt værktøj, hvor du kan få overblikket, blive sporet ind på gode idéer og eksempler, og blive guidet videre til
kilder, hvor du kan hente yderligere viden og inspiration. Kataloget henvender sig primært til:
• Nøglemedarbejdere i regioner og kommuner, der arbejder med at udvikle strategier og bedre
rammebetingelser for samspil.
• Ledere og nøglemedarbejdere på universiteter, professionshøjskoler og erhvervsskoler med ansvar for at
udvikle samspillet med erhvervslivet.
• Matchmakere og brobyggere ansat i bl.a. regionale væksthuse, lokale erhvervskontorer, klyngeorganisationer
og innovationsnetværk.
• Medarbejdere i ministerier samt erhvervs- og interesseorganisationer, der er involveret i at udvikle
rammebetingelserne for samspil mellem videninstitutioner og erhvervsliv.
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# Katalogets indhold
1. Hvilke roller spiller videninstitutioner for den lokale og regionale
udvikling?
2. De centrale ingredienser i en regional samspilsstrategi.
3. God praksis i at organisere erhvervssamarbejde på
videninstitutioner.
4. Konkrete initiativer og modeller til at fremme samspillet - hvad er
god praksis?
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1. Hvilke roller spiller videninstitutioner for
den lokale og regionale udvikling?
4

“Georgia

Tech is a leading center for research and technological
development that continually seeks opportunities to advance
society and the global competitiveness of Georgia” .
Mission fra Georgia University of Technology
# Indledning
Universiteter, professionshøjskoler og erhvervsskoler har stor betydning for den regionale
erhvervsudvikling. Modsat hvad man måske skulle forvente, så øger globaliseringen
uddannelsesinstitutionernes effekt på det omkringliggende samfund.
Fx er universiteterne altafgørende for, at erhverv som biotek, it, sundhedsteknologi og kreative
erhverv kan få fodfæste i et område. Disse erhverv er nemlig afhængige af universiteternes
kandidater. Og de er afhængige af, at universiteterne skaber nye virksomheder og motiverer
kandidaterne til at starte selv. Universiteterne er også med til at tiltrække og fastholde
videnbaserede virksomheder.
Universiteter, ingeniørhøjskoler og erhvervsskoler er også vigtige partnere, når det handler om at
overføre viden til traditionelle erhverv og mindre virksomheder. Og uddannelsesinstitutionerne
spiller en afgørende rolle for, at kortuddannede i et område kan erhverve de kompetencer, der
kræves på fremtidens arbejdsmarked.
Men det er forskelligt, hvor bevidste uddannelsesinstitutionerne er om deres regionale rolle og
effekt. Dette afsnit opsummerer de vigtigste tendenser og hvilke politiske, økonomiske og
teknologiske faktorer, der driver udviklingen. Sidst i afsnittet gennemgås tre cases, der illustrerer
videninstitutionernes nye regionale roller.
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Trenden i universiteternes rolle og
selvopfattelse
# Den traditionelle rolle

# Erhvervsudvikling som
”sideaktivitet”

Den traditionelle selvopfattelse, som prægede de
fleste universiteter i det 20. århundrede, og som
stadig har dybe rødder i specielt ældre
universiteter.

”Third mission” som begreb vinder indpas i 80´erne og
90´erne som konsekvens af teknologipolitik og
højteknologiske erhvervs stigende betydning.

Rollen er kendetegnet ved, at universiteter er
selvstyrende enheder har fokus på at udvikle
kandidater med almene kvalifikationer til
nationen og grundlæggende viden til det globale
forskningssamfund:

Rollen er kendetegnet ved, at teknologioverførsel og
forskningsbaseret innovation er prioriterede områder –
men primært som ”sideaktiviteter”, der organiseres i
særlige enheder uden for kerneaktiviteterne (forskning og
uddannelse):

• Publiceringer og peer review er
altoverskyggende succesmål.

• Teknologisk innovation bliver en del af
erhvervspolitikken i mange lande.

•Forskningsmæssig frihed opfattes som det
grundlæggende princip.

• Stigende betydning af – og fokus på – højteknologiske
sektorer som bioteknologi, it og tele.

• ”Nationalisering” (finansloven bliver
altoverskyggende finansieringskilde) af
universiteter i den første halvdel af det 20.
århundrede betyder, at regionale bånd svækkes.

• Universiteterne opdager patenter, spin outs og
licensaftaler som mulige indtægtskilder.

• Opfattelse af at erhvervssamarbejde og
forskningsmæssig kvalitet er uforenelige
størrelser.

• Investeringer i forskerparker, inkubatorer,
patentkontorer mv. Det vil sige en infrastruktur, der tager
forskningsresultater ud af universiteterne med henblik på
at bringe dem på markedet (fra tanke til faktura).
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Trenden i universiteternes rolle og
selvopfattelse
Den nye rolle og selvopfattelse, som vinder indpas på flere
universiteter i takt med generationsskifte og stigende
engagement i regionale udviklingsspørgsmål, er rollen, hvor
universitetet - som OECD beskriver det - er ”Globally
competitive, locally engaged”. Det betyder, at forskningsmæssig
kvalitet, gode kandidatuddannelser og erhvervssamarbejde
bliver integrerede mål for de enkelte institutter:
• Universiteter opfattes som en ressource, som virksomheder
kan trække på (”open door policy”).
• Erhvervssamarbejde opfattes som vigtigt element i det at
afprøve nye videnskabelige erkendelser.
• Ansætbarhed og regional erhvervsspecialisering er vigtige
elementer i at designe uddannelser. Derfor større fokus på
hvilke kompetencer, der efterspørges (fx i form af
aftagerpaneler).
• Bredt samspilsfokus. Ikke alene fokus på at sprede viden
om teknologi. Æstetik, design, nye ledelses- og
organisationsformer, branding af byer, mv. opfattes også som
områder, hvor universiteter kan bidrage til regional
udvikling.

# Der er naturligvis store forskelle mellem
universiteterne på, hvordan trenden er
slået igennem - og hvor stærkt
universitetet er forankret i den
traditionelle model. Det afhænger bl.a. af
kultur, traditioner og ledelse.
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Trenden i erhvervsskolernes rolle og
selvopfattelse
De tekniske skolers og handelsskolernes traditionelle
rolle tager afsæt i uddannelsespolitikken frem til
90´erne. Rollen handler om udvikling af
kvalifikationer med bred anvendelighed baseret på
detailstyrede uddannelser. Her bygger uddannelse på
industrisamfundets behov.
Rollen er kendetegnet ved:
• Standardisering af uddannelser på tværs af
institutioner. Særlige regionale behov opfattes ikke
som relevante for udviklingen af uddannelser.
• Detaljerede undervisningsplaner, der fastlægges
centralt. Ikke plads til at inddrage praktiske
problemstillinger fra virksomhederne (bortset fra i
praktikken).
• Vandtætte skotter mellem uddannelsesinstitutioner
og erhvervsfremmeaktører.
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Trenden i erhvervsskolernes rolle og
selvopfattelse
Den nye rolle – uddannelsesinstitutioner
som erhvervsfremmeaktører - handler om,
at uddannelsesinstitutionerne udvikler
spidskompetencer og differentierer sig.
Flere og flere erhvervsskoler definerer sig
samtidig som udviklingspartner for
erhvervslivet og drivkraft for lokal/regional
udvikling:
•Fokus på at udnytte kernekompetencer til
regional udvikling og være inspirationskilde
for virksomhederne.
• Fokus på at opdyrke spidskompetencer og
udbyde ydelser, som andre ikke kan
matche. Ofte med udgangspunkt i regionale
spidskompetencer (fx aluminium i
Sønderjylland og logistik i Vejle).
• ”Totalleverandør” af uddannelse. Hjælper
virksomheder med at dække uddannelsesbehov – også på områder hvor institutionen
ikke selv har kompetencer – og trækker på
andre institutioner.

Vi har stor frihed til at definere vores
rolle. I dag ser vi mere os selv som et
erhvervspolitisk instrument frem for et
element i et uddannelses- og
arbejdsmarkedspolitisk system. Vores
strategi er at udvikle vores rolle som
kompetencecenter for virksomhederne”.
Arne Petersen, tidligere direktør AMU-Djursland

”Vi skal kunne udfordre
virksomhederne, sparre med dem og
frem for alt være i konstant dialog
med brancherne om deres behov og
udfordringer. Vi har tradition for
at udbyde det, vi har på hylderne.
Nu skal vi udbyde det, den enkelte
virksomhed har behov for – hvor
som helst og når som helst”.
9
Keld Skovsgård, vicedirektør Tech College Aalborg

Udviklingen drives af økonomiske,
teknologiske og politiske faktorer
Økonomiske/teknologiske faktorer:
•
•
•
•

Videnintensive produkter får stigende betydning. Stigende behov for virksomhederne for at få tilført
viden til udvikling af nye produkter/ydelser.
Videninstitutioner opfattes som vigtig ressource, der kan give regionale konkurrencefordele, hvis
virksomhederne kan tappe på institutionernes videnbase.
Hurtigere forældelse af viden øger efterspørgslen på livslang læring. Efteruddannelse bliver naturlig
del af universiteternes aktiviteter.
Regional/lokal bevidsthed om at satse på unikke værdier og kompetencer som svar på
globaliseringen.

Politiske faktorer:
•
•
•
•
•

Ændringer i universitetslovgivningen betyder, at samspil med det omgivende samfund gøres til mål
på linje med forskning og uddannelse.
Nye statslige incitamenter betyder, at universiteters samlede finansiering afhænger af aktiviteten
inden for erhvervssamarbejde (mere udbredt i lande som England og Finland end i Danmark).
Mål og rammestyring – større frihed til at tilpasse uddannelser til lokale behov.
EU-rammeprogrammer øger videninstitutionernes incitamenter til at engagere sig i regionale
projekter fx på AMU-området.
Nye trends og koncepter inden for erhvervs- og innovationspolitikken (både nationalt, regionalt og
lokalt) gør videninstitutioner til naturlige aktører og partnere på andre områder end forskningspolitik
(se næste side).
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Nye tendenser i erhvervs- og innovationspolitikken fungerer som drivkraft
Universiteter og erhvervsskoler får bl.a. følgende roller og
funktioner i regionale, lokale og nationale
innovationsstrategier:
–

At understøtte klyngeudvikling og regional
specialisering. Videninstitutioner ”producerer” viden,
teknologi og uddannelse til klyngen samt indgår i
netværk (se bl.a. case om Aalborg Universitet).

–

At være neutralt samlingssted for brancher-/klynger.
Uddannelsesinstitutioner skal være trendsættende
omkring innovation, brugerbehov mv.

–

At medvirke til at fremme en stærk iværksætterkultur
ved at fokusere på entrepreneurship i undervisningen
(fx via faget Innovation og Entrepreneurship på
universiteterne).

–

At understøtte udvikling af nye
produkter/teknologier ved at give adgang til faciliteter
(fx kliniske tests, prototyping og akustiske tests).
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Drivkræfter og barrierer – hvad motiverer
og hvad holder universiteterne tilbage?
Drivkræfter:
•

•
•

Supplerende indkomst fra services til
virksomheder (fx kontraktforskning,
konsulentopgaver og efteruddannelse).
Større optag af studenter fra lokalsamfundet
ved at engagere sig og være synlige.
”Modus 2” forskning vinder indpas på flere
universiteter (bl.a. pga. generationsskifte og pres
fra nationale myndigheder).

Barrierer:
•
•

•

•

Peer review er fortsat altoverskyggende
succesmål de fleste steder.
Manglende viden om at lede og organisere
erhvervsrettede funktioner og aktiviteter.
”Traditionel selvledelse” som det kendes fra
forskningen er ikke tilstrækkeligt (se afsnit 3).
Lineær tænkning – erhvervssamarbejde
organiseres efter den forlængede arms princip
(se case om University of Salford).
Virksomheder ser ikke universiteter som
samarbejdspartnere og har svært ved at
kvalificere egne behov.
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Drivkræfter og barrierer – hvad
motiverer, og hvad holder
erhvervsskolerne tilbage?
Drivkræfter :
•
•

Supplerende indkomst, fx fra særlige kursusafdelinger.
Lokal veneration – mange mindre erhvervsskoler er
stærkt forankret i lokalsamfundet. Ikke mindst
samspillet med praktikvirksomheder skaber fokus på
lokale behov.

Barrierer:
•
•

•
•

Mangel på kompetencer blandt lærerne til at indgå i
samspilsprojekter med virksomheder.
Virksomheder bruger ikke uddannelsesinstitutioner
aktivt og mangler strategi for kompetenceudvikling. Er
modvillige mod at betale for ydelser fra offentlige
uddannelsesinstitutioner.
Ressourcesvage elever og krav om større
gennemførelsesprocenter koster mange ressourcer.
Manglende fleksibilitet i planlægningen gør det svært at
reagere hurtigt på virksomhedsbehov.
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Resultater fra spørgeskemaundersøgelse på danske universiteter
Institutionen har en særlig forpligtigelse til at forske
inden for områder der kan gavne den økonomiske
udvikling i regionen
Institutionen har en særlig forpligtigelse til at
understøtte innovation blandt virksomheder
beliggende i regionen
Regional erhvervsudvikling er en væsentlig del af
institutionens overordnede strategi
Institutionen skal etablere eller har etableret enheder
der har som hovedopgave at skabe relationer til
virksomheder i regionen
Institutionens forsknings- og uddannelsesstrategi
tager bevidst højde for erhvervs- og branchestruktur
i regionen
0

Helt uenig

Overvejende uenig

1

Overvejende enig

Helt enig

Note: Figuren stammer fra en spørgeskemaundersøgelse fra 2006 blandt rektorer på danske universiteter. I undersøgelsen blev
rektorerne spurgt om universitetets fokus på - og holdning til - en række forhold inden for erhvervsfremme.

# Regional udvikling prioriteres forskelligt på de danske universiteter
Det er vigtigt at være opmærksom på, at institutionerne har forskelligt syn på regional
udvikling. Men også at universiteternes regionale selvopfattelse kan påvirkes i fx Vækstforum og gennem analyser, der dokumenterer universiteters og andre uddannelsesinstitutioners rolle
som regional vækstmotor. Fx laves i Massachusetts med jævnlige mellemrum en publikation,
der dokumenterer den økonomiske effekt, som universiteterne har for regionen.
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Der er store forskelle på videninstitutionernes strategiske fokus
på erhvervssamarbejde. Men fokus og mission kan udvikle sig i
dialog med regionale interessenter…

Vi er landsdækkende
og fokuserer på store
virksomheder for at
skabe stor volumen i
aktiviteterne

Vi tilbyder HR-sparring
og hjælper SMV´er i
området med at
sammensætte
kursusforløb

Efteruddannelsesstrategier på erhvervsskoler
Vi vil være en ressource,
som alle virksomheder i
vores region kan trække
på, når de har brug for
forskningsbaseret viden

Yderpunkter

Vi fokuserer på forskningssamarbejde med
førende virksomheder
globalt - og på at kommercialisere viden

Samspilsstrategier på universiteter

Yderpunkter

15

Cases
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Case 1. Aalborg Universitet – omdrejningspunkt for
automatisering af Nordjyllands jern- og metalklynge
Aalborg Universitet, Aalborg Samarbejdet og Region Nordjylland tog i 2006 initiativ til et klyngeinitiativ, der
havde til formål at øge innovation og klyngeudvikling i jern- og metalbranchen i Nordjylland.
Aalborg Universitet fungerede som projektleder for initiativet. Universitetet har bl.a. bidraget på følgende
områder:
• Baggrundsanalyse, der kortlagde klyngen og gav en profil af hver virksomhed.
• Dybdeinterview med en række virksomheder for at identificere konkrete forretningsmuligheder og
udviklingsprojekter i den enkelte virksomhed (automatisering var gennemgående behov).
• Seminarrække om automatisering målrettet virksomheder på forskellige niveauer. Målet var at facilitere
videnoverførsel om ny robotteknologi og at fremme netværk mellem virksomheder om emnet.
• Konkrete samarbejdsprojekter og rådgivning om automatisering.
Samlet har universitetet bidraget til øget klyngebevidsthed, fungeret som facilitator for klyngesamarbejde og
bidraget til et samlet løft i konkurrenceevnen ved at tilføre klyngen viden om især ny robotteknologi.

# Universiteter og regional klyngeudvikling
Universiteter kan være en vigtig spiller i regionale og lokale klyngeinitiativer. Ofte er universiteterne selv en
drivende kraft i klyngens udvikling ved at udklække nye virksomheder og ved at bidrage til kompetencer og viden,
som klyngen baserer sig på. Universiteter kan også være en nøgleaktør i at øge klyngerelationerne og overføre
viden til eksisterende klynger. Aalborg Universitets samarbejde med jern- og metalklyngen er et godt eksempel.
Små og mellemstore virksomheders motivation for at indgå i klyngeinitiativer afhænger i høj grad af, om de kan
opnå input og idéer til projekter, som kan give hurtig effekt på bundlinjen. Klyngeinitiativet i Nordjylland er
gennemført i et tæt samarbejde mellem universitetet og de lokale erhvervschefer. Kombinationen af
erhvervschefernes tætte virksomhedskontakt og universitetets teknologiske know-how har givet målbare resultater
på kort sigt.
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Case 2. University of Salford – fra traditionel læreanstalt til
”Enterprise University”
University of Salford (uden for Manchester) var i mange år en traditionel læreanstalt. Stigende politisk fokus på
samspil gjorde, at universitetet i starten af 90´erne etablerede en enhed, der fik til ansvar at kommercialisere
universitetets forskning og indgå samarbejdsaftaler med erhvervslivet.
Modellen gav begrænsede resultater. Enhedens mål var i konflikt med forskernes mål. Der var problemer med
leverancer, tidsfrister, samarbejdstempo mv. Forskerne følte ikke en forpligtelse til at arbejde for enheden. I
1998 tog topledelsen derfor initiativ til en større organisatorisk ændring. Man etablerede en tværorganisatorisk
søjle – Academic Enterprise – der består af:
• En kerneenhed med ansvar for at servicere universitetets forskere i forbindelse med erhvervssamarbejde.
• En række ledende medarbejdere på de enkelte fakulteter og institutter med ansvar for at udvikle
samarbejdsrelationerne med erhvervslivet samt for at udvikle delstrategier for erhvervssamarbejde og en
stærkere samspilskultur i de forskellige dele af universitetet.
Universitetet har brandet sig som ”Enterprise University” og universitetet har mangedoblet sine indtægter fra
samspilsaktiviteter.

# Omkostningskrævende omstillingsproces
University of Salford er et godt eksempel på, at et universitet med stærke rødder i den traditionelle model kan
omstilles til et universitet, der er dybt engageret i regional udvikling. Det er et langt sejt træk, der kræver
investeringer i ledelse, kulturel forandring og kompetenceudvikling blandt forskerne.
I England er omstillingen på mange universiteter understøttet af, at den nationale fond til finansiering af
universiteternes basisaktiviteter (HEFCE) har etableret en særlig finansieringsstreng til erhvervssamarbejde og
regional udvikling (se REG LAB (2006); Universiteter som regionale vækstmotorer – kapitel 8). Det er ikke tilfældet i
Danmark, hvor universiteterne er henvist til at søge diverse midlertidige puljemidler. På det seneste har flere
vækstfora medfinansieret opbygning af en stærkere infrastruktur for erhvervssamarbejde på universiteterne.
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Case 3. Haywood Community College – ”Open door policy”
Haywood Community College er en erhvervsskole i North Carolina (USA), der har regional udvikling og regional
vækst som det overordnede mål for alle skolens aktiviteter. Erhvervsskolen har formuleret en ”open door policy”,
der indebærer, at skolen stiller sine ressourcer og faciliteter til rådighed for regionen - og at skolen fremstår som et
kraftcenter for regional udvikling.
Denne service omfatter alt fra lån/leje af konferencefaciliteter, over brug af skolens tekniske udstyr, til at skolen
stiller ledelse og sekretariatet til rådighed for regionale strategiudviklingsprojekter.
I samarbejde med de regionale myndigheder har skolen etableret et ”Advanced Technology Center”, der danner
ramme om en række tekniske uddannelser og skræddersyede kurser til erhvervslivet. Centret fungerer også som
en ressource, som virksomhederne kan trække på til tests, forsøg og samarbejdsprojekter. Der er investeret 4 mio.
dollars i tekniske faciliteter inden for sensorteknologi, telekommunikation og 3D prototyping. Centret opfattes
som et kraftcenter for regionale innovationsprojekter.

# Åbne døre
Trods en række lovfastsatte krav til institutionernes ydelser har den enkelte institution i Danmark en betydelig frihed
til at udvikle sin egen strategi og til at definere sig i forhold til sine omgivelser. REG LABs analyser viser, at
erhvervsskolernes mission og ledelsens strategiske fokus på erhvervssamarbejde er helt afgørende for, om
institutionen har et højt samspil med erhvervslivet.
Haywood Community College´s ”Open door policy” er et godt billede på de værdier, der præger erhvervsskoler
med stærkt lokalt og regionalt engagement. Den er også et resultat af, at regionens myndigheder klart og utvetydigt
ønsker og formidler, at Haywood Community College skal varetage denne rolle.
Den enkelte institutions mission og lokale forankring er således i høj grad et resultat af politikeres, erhvervslivets og
uddannelsesinstitutionernes evne til at tænke i partnerskaber. Det gælder også i Danmark. Første skridt i en stærk
samspilsstrategi er derfor at etablere et partnerskab og drøfte den rolle, som den enkelte institution skal spille.
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Hent mere viden
REG LAB analyser:
•

•
•

REG LAB 2006 (A): ”Uddannelsesinstitutioners samspil med erhvervslivet – fra
uddannelsesudbydere til
udviklingspartnere”, side 16-20.
REG LAB 2006 (B):”Universiteter som
regionale vækstmotorer”, side 19-40.
Se www.reglab.dk.

Andre analyser og rapporter:
•

•

”Higher Education and Regions: Globally
Competitive, Locally Engaged”. Se
www.oecd.org.
North Denmark EU-Office (2007); ”A
Toolbox for Cluster Inspired Regional
Development”. (Case om Aalborg
Universitet/metalindustri). Se www.eunorddanmark.dk .
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2. De centrale ingredienser i en
regional samspilsstrategi
21

1. Formål og
motivation
for strategi
• Opstil klare mål
baseret på regionale
behov.
• Lad målene være
drivkraft for strategien.

2. Ejerskab
og
engagement
• Engager topledelse
på institutionen(erne).
• Skab sikkerhed for at
erhvervslivet finder
indsatsen relevant .
• Skab ejerskab blandt
alle, der skal indgå i
implementeringen.

3. Analyse og
identifikation
af barrierer/
drivkræfter
• Hvad driver og
motiverer forskere og
undervisere?
• Hvem skal være
ambassadører for
initiativet?
• Hvad er barriererne
i virksomhederne?

4. Udvikling
af idéer og
initiativer
• Indtænk
eksisterende aktører,
der arbejder med
matchmaking.
• Gør brug af
inspiration fra andre
regioner og
institutioner.

5. Finansiering
og implementering
• Tænk i langsigtet
finansiering - det
tager tid!
• Lad udviklerne
indgå i
implementeringen

# Intro – fem faser i en samspilsstrategi
Regionale/lokale samspilsstrategier har forskellig karakter. Nogle er brede og omfatter mange
institutioner – fra universiteter til mindre erhvervsskoler. Andre fokuserer alene på et bestemt
universitet, en professionshøjskole eller en erhvervsskole.
Alligevel kan der opstilles nogle fælles faser og retningslinjer, som er gennemgående for alle
samspilsstrategier. Første skridt er at definere målet – hvad er det for regionale problemer
eller udfordringer, som strategien skal løse? Andet skridt er at skabe ejerskab. De pågældende
institutioners ledelse skal være med fra starten. Derefter følger analyse, udvikling af konkrete
initiativer eller strukturer samt endelig finansiering og implementering. De næste sider
gennemgår de enkelte faser. Sidst i afsnittet er beskrevet et par konkrete cases.
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1. Formål og motivation for strategi
# To overordnede tilgange til samspilsstrategier
Det er afgørende at opstille nogle klare mål for samspillet baseret på regionale udfordringer og behov.
Målene er styrende for, hvordan indsatsen skal designes - og hvilke aktører der i næste fase skal engageres i
initiativet. Man kan arbejde med to typer mål.
Den første type mål relaterer sig til regionale udfordringer, der fx kan være identificeret i de økonomiske
analyser, der ligger til grund for de regionale erhvervsudviklingsstrategier. Den anden type mål har et
bredere sigte om at øge den regionale nytte af den viden, der produceres på universiteterne i en region. De to
typer af mål er ofte komplementære. Det er vigtigt med eksplicitte mål. Og det er vigtigt at sikre enighed
blandt myndigheder, Vækstforum, videninstitutioner, erhvervsliv mv. om hvilke mål, der skal forfølges. Ikke
mindst er det vigtigt at undgå, at diverse puljemidler og deres kriterier afgør, hvilke typer initiativer der
designes.

I. Finde løsninger på bestemte regionale
udfordringer eller mål

II. Generel indsats for at øge
videnspredning

Eksempler kan være:
! Øge innovationsniveauet i små og mellemstore
virksomheder eller i bestemte klynger.
! Behov for flere højtuddannede i virksomhederne
! Øge efteruddannelsesindsats og kompetenceniveau i
mindre virksomheder.
! Ønske om at udvikle nye, videnbaserede klynger
! Styrke iværksætterkulturen og skabe flere iværksættere
via spin outs.

Eksempler kan være:
• Mål om at SMV´er skal have adgang til
viden på universiteter i en region.
• Generelt ønske om at universiteter,
University Colleges og erhvervsskoler skal
engagere sig i regional udvikling.
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2. Ejerskab og engagement
# Videninstitutionerne skal involveres tidligt – og på toplederniveau
Alt for mange samspilsinitiativer sættes i gang uden at sikre engagement fra videninstitutionernes topledelse.
Ledelsen skal prioritere initiativet og føle ejerskab fra starten. Manglende ejerskab betyder ofte, at
samspilsinitiativer opfattes som midlertidige indtægtskilder - frem for et permanent fremtidigt forretningsområde
eller fokusområde. Det er også vigtigt at sikre, at initiativet harmonerer med institutionens mål og tænkning. Det
giver fx sjældent effekt at forsøge at involvere en stor erhvervsskole i en uddannelsesstrategi for mindre
virksomheder, hvis deres kursusafdeling primært fokuserer på at maksimere omsætningen ved salg til store
virksomheder.
Det er vigtigt at engagere videninstitutionerne på to niveauer. Dels i den overordnede regionale
erhvervsudviklingsstrategi. Dels i de konkrete strategier og initiativer, der skal øge samspillet mellem
videninstitutioner og erhvervsliv.

Opmærksomhedspunkter:
•

•

•

•

Mange uddannelsesinstitutioner ser som udgangspunkt primært Vækstforum som en
finansieringskilde til egne initiativer. Det er vigtigt at arbejde med at involvere
uddannelsesinstitutionerne i visioner og strategier.
Engagement og ejerskab blandt uddannelsesinstitutioner til Vækstforums arbejde kan øges ved at
etablere regionale forsknings-, innovations- eller uddannelsesråd. Disse råd kan stå for at lave
strategier for innovation og uddannelse for Vækstforum - og for at realisere de mål, som
Vækstforum opstiller (se case om Styria sidst i afsnittet).
Topledelsen fra videninstitutioner kan kun engageres i et initiativ, hvis regioner, kommuner og
erhvervsliv også deltager på højt niveau. En arbejdsgruppe for en regional samspilsstrategi skal fx
have en direktør for regional udvikling for bordenden.
Indtænk fra starten de aktører, der skal stå for implementeringen! Ellers bliver engagementet ikke
stærkt nok, når initiativerne skal føres ud i livet.
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3. Analyse og identifikation af
barrierer/drivkræfter
# Vigtigt med solidt beslutningsgrundlag
Det er ikke en enkel opgave at udvikle virkningsfulde samspilsinitiativer. Der er en lang række barrierer og faldgruber.
Og det er vigtigt at have øje for, hvad der motiverer og driver videninstitutioner. Der findes ikke universelle løsninger.
Neden for er listet nogle af de forhold på erhvervssiden samt institutionssiden, det er vigtigt at have øje for. I mange
tilfælde vil det være nødvendigt at lave analyser i form af fx interviewundersøgelser og kortlægning af god praksis
andre steder for at udvikle de rette initiativer.

Opmærksomhedspunkter - erhvervssiden:

Opmærksomhedspunkter - videninstitutioner:

• Virksomhedernes vurdering af institutionernes
kompetencer og evner som samarbejdspartnere.
• Erhvervslivets evner og ressourcer til at indgå i fx
innovationssamarbejde. Hvordan skal de motiveres?
Og hvordan skabes den nødvendige kapacitet til at
modtage ny viden?
• Hvordan kan aktører med stor virksomhedskontakt inddrages i initiativet? Hvad skal fx de
lokale erhvervskontorers rolle være?
• Kan der identificeres toneangivende virksomheder, der kan fungere som ambassadører for
strategien/initiativet?
• Hvordan skal initiativet markedsføres og
formidles? Findes der illustrative cases, der kan
bruges i formidlingen?

• Underviseres kvalifikationer på fx erhvervsskoler og
professionshøjskoler. Har de erhvervsbaggrund, og
hvordan er de i kontakt med erhvervslivet?
• Institutionens mission og strategi. Drives
institutionen af ønsket om at skabe udvikling i
samfundet? Nye samspilsinitiativer skal harmonere
med institutionens strategi og ”raison d´être”.
• Hvordan er institutionen forankret lokalt/regionalt?
• Hvordan er konkurrencen mellem videninstitutionerne i området? Er det realistisk at få dem til at
samarbejde om fælles initiativer?
• Er der konflikter mellem mål i samspilsinitiativer og
andre mål på institutionen? Hvordan sammentænker
institutionen nye mål for samspil med andre mål og
strategier?
• Hvordan kan forskere/undervisere motiveres og
frikøbes?
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4. Udvikling af idéer og initiativer
# Indtænk alle aktører og brug de gode
erfaringer
Det sidste afsnit i kataloget indeholder en række
eksempler på god praksis – inddelt i fire overordnede
indsatsområder, som vi kalder videnbroer.
Her holder vi os til et par overordnede budskaber, som
har relevans for udvikling og design af de fleste typer af
initiativer:
• Indtænk alle nøgleaktører. Der er både fysisk og
mentalt lang vej fra den lille virksomhed til forskeren på
det relevante institut. Det er sjældent nok at ansætte en
person i universitetets stabsfunktion til at lave opsøgende
arbejde. Mange aktører arbejder med innovation og
matchmaking – brug dem! Figuren til højre viser i
overskriftsform, hvordan udvalgte nøgleaktører kan indgå
i en stærkere matchmaking mellem virksomheder og
videninstitutioner.

Kilde: Forsknings- og Innovationsstyrelsen (2003);
Matchmaking mellem videninstitutioner og erhvervsliv.
Udarbejdet af IRIS Group og analysekompagniet.

• Gør brug af inspiration fra andre regioner og
institutioner. Der er mange erfaringer og idéer at trække
på fra både ind- og udland. REG LABs sekretariat hjælper
gerne med at identificere gode inspirationskilder.
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5. Finansiering og implementering
# Sæt fokus på langsigtet ejerskab og finansiering, når et nyt initiativ sættes i søen
En del samspilsinitiativer får aldrig den store effekt, fordi arbejdet på udviklingssiden betragtes som færdigt, når der
er sikret finansiering til de første par år. Læren fra mange samspilsinitiativer er, at udviklingsarbejdet først er færdigt,
når der er lagt en plan for finansieringen, der rækker ud over det tidspunkt, hvor de første projektmidler udløber.
Samtidig er det vigtigt at integrere udvikling og implementering. Det dur ikke, hvis udviklerne i billedlig forstand
kaster det færdigudviklede initiativ over muren til en anden gruppe, der skal stå for implementering og drift. Neden
for har vi opstillet nogle opmærksomhedspunkter omkring finansiering og implementering.
Finansieringsmuligheder:
•
Der eksisterer en række finansieringsmuligheder for regionale samspilsinitiativer under Forsknings- og
Innovationsstyrelsen. De vigtigste er Innovationsnetværk og Åbne midler. Se www.fi.dk.
•
Regionalt/lokalt er der finansieringsmuligheder under Vækstfora (bl.a. som medfinansiering af EUordninger) samt kommunerne.
Opmærksomhedspunkter vedrørende finansiering og igangsættelse:
•
Det tager ofte mindst et år at løbe et initiativ i gang - herunder at engagere virksomheder til konkrete
aktiviteter. Finansieringsprofilen skal afspejle dette.
•
Virksomheder har generelt svært ved at overskue de forskellige services og aktører på området. Sats derfor
på langsigtede initiativer og strukturer. Hvis der kun hentes finansiering fra fx EU til 2-3 år, bør denne
finansieringsmulighed ofte kun benyttes, hvis det kan sandsynliggøres, at initiativet kan fortsætte – og
under samme navn – efter midlernes ophør. Dette punkt er også vigtigt i forhold til at tiltrække personer
med de rigtige kompetencer til fx sekretariatsfunktioner.
Opmærksomhedspunkter vedrørende implementering:
•
Sørg for at engagere topledelse fra institutioner og fra toneangivende virksomheder i
styregruppe/bestyrelse.
•
Sørg for at personer fra udviklingsarbejdet også involveres i implementeringen og styregruppe/bestyrelse.
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Cases
28

Case 1. Innoregio i Styria
Styria er Østrigs næststørste region med Graz som hovedby. Regionen er kendt for sin ambitiøse regionale
innovationspolitik - og for sit tætte partnerskab mellem myndigheder, videninstitutioner og erhvervsliv.
Siden begyndelse af 90´erne har visionen været at gøre Styria til en af verdens førende teknologiregioner. Det er
lykkedes at skabe et stærkt engagement blandt regionens fem universiteter i det regionale strategiarbejde. Et af
midlerne har været at engagere universiteternes topledelser i særlige råd og arbejdsgrupper, der har fået ansvar
for at udvikle og implementere vigtige dele af den regionale strategi.
Et af de vigtige organer er ”Innoregio” – et råd der er etableret på initiativ af Federation of Styrian Industries og
den regionale erhvervsfremmeorganisation SFG. Innoregio er en tænketank, som Styrias regering kan trække på i
udviklingen af innovationspolitikken. Samtidig fungerer Innoregio som initiativtager til mange nye
offentlige/private forsknings- og innovationssatsninger i regionen.
Innoregio har udviklet strategier for 1) samspil mellem universiteter og erhvervsliv, 2) kortlægning af regionale
teknologiske styrkepositioner og 3) udvikling af instrumenter til fremme af innovation i SMV´er.
Innoregio ledes af en styregruppe på 20 personer med deltagelse af universiteternes rektorer, ledende
virksomheder, klyngeorganisationer og erhvervsorganisationer.

# Ejerskab til den regionale innovationspolitik
Innoregio er et godt eksempel på, hvordan et område kan engagere uddannelsesinstitutioner i den regionale
erhvervsudvikling.
Også en række af de engelske ”Regional Development Agencies” har etableret særlige forskningsråd eller
innovationsråd. På denne måde engageres flere institutioner i det regionale udviklingsarbejde end blot dem, der
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deltager i de udenlandske søsterorganisationer til Vækstforum.

Case 2. Sammenhæng mellem mission, virkemidler og
indsats på AU-HIH
Regionale mål som
AU-HIH kan påvirke
Mission:
At bidrage til
regional vækst ved
hjælp af HIH-kernekompetencer

Indsats på AU-HIH

Flere højtuddannede
med erhvervsrettede
kompetencer i
virksomhederne

Praksisnær uddannelse:
• Studenterprojekter
• Relationelle kompetencer
• Mentorordning

Start af flere nye videnbaserede virksomheder

Iværksætteraktiviteter:
• Kompetencer i forretningsudvikling
• Særlig inkubator for studerende

Omstilling/udvikling
af eksisterende virksomheder.

Videncentre:
• Rådgivning, virksomhedssamarbejde og innovationsprojekter

# Fokus på regionale udfordringer
AU-HIH har som overordnet mål at bidrage til vækst og regional udvikling i det midt- og vestjyske område. En af
områdets udfordringer er en lavtuddannet arbejdskraft. AU-HIH er derfor bevidste om at designe deres uddannelser på
en måde, så de studerende geares til at blive og arbejde i områdets virksomheder. Fokus er på at udvikle
erhvervsrelevante kompetencer og på at koble virksomheder og studerende i studieforløbet – bl.a. gennem en
mentorordning, hvor en virksomhed bliver mentor for den studerende gennem hele uddannelsen. AU-HIH har også
fokus på, at der i området er få videnbaserede iværksættere, og at der er mange virksomheder inden for traditionelle
erhverv med et stort omstillingsbehov.
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Case 3. Aalborg Universitet indtænker lokale
erhvervskontorer i sine samspilsaktiviteter
Center for Indlejrede Software Systemer (CISS) er en særlig enhed på Aalborg Universitet, der beskæftiger sig
med indlejrede og kommunikerende softwaresystemer. CISS er sat i verden for at indgå i konkrete
samarbejdsprojekter med erhvervslivet om anvendelse af universitetets viden.
CISS har taget kontakt til alle kommunaldirektører i Nordjylland med henblik på at indgå formelle
samarbejdsaftaler. Samarbejdsaftalerne indebærer, at medarbejdere i erhvervsrådene gives en grundig
introduktion til CISSs forskning og mulige samarbejdsformer. Herefter får chefen for det lokale erhvervskontor til
opgave at udpege og kontakte et antal virksomheder, som CISSs kompetencer kunne være særligt relevante for.
Der afholdes møder med interesserede virksomheder med deltagelse af erhvervschefen samt typisk to CISSmedarbejdere (en konsulent og en forsker).
CISS udgiver herudover et årligt magasin med en række illustrative cases på, hvordan CISSs kompetencer kan
udnyttes af erhvervslivet. Disse cases har været en vigtig murbrækker i erhvervsrådenes kommunikation med
virksomhederne om de potentialer, der ligger i at indgå samarbejdsprojekter med CISS.

# Brug eksisterende aktører i det opsøgende arbejde
Alt for mange universiteter, innovationsnetværk og brobyggende organisationer laver opsøgende arbejde
uafhængigt af de aktører, der i forvejen har en bred virksomhedskontakt. Og uafhængigt af hinanden.
I Nordjylland har man stærk tradition for samarbejde mellem universiteter, erhvervsskoler, Væksthus Nordjylland
og de lokale erhvervskontorer. CISS-eksemplet er et godt eksempel på god praksis, hvor erhvervskontorernes
virksomhedskendskab kombineres med universitetets faglige ekspertise.
Erhvervschefernes formidling af konkrete eksempler og resultater fra andre virksomheder har været med til at
nedbryde en masse fordomme om, at universiteternes viden ikke er relevant for almindelige virksomheder.
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Hent mere viden
REG LAB analyser:
•
•

•

REG LAB 2008: ”God praksis i
organiseringen af regional erhvervsfremme”.
REG LAB 2006 (B): ”Uddannelsesinstitutioners samspil med erhvervslivet – fra
uddannelsesudbydere til udviklingspartnere” – Case rapport (case om HIH).
Se www.reglab.dk.

Andre analyser, rapporter og links:
•

•
•

Forsknings- og Innovationsstyrelsen (2008);
Matchmaking mellem videninstitutioner og
erhvervsliv. Udarbejdet af IRIS Group og
analysekompagniet.
www.innoregio.at .
www.ciss.dk .
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3. God praksis i at organisere
erhvervssamarbejde på videninstitutioner
33

Hvordan opbygger man en organisation, der skaber viden
om samarbejdspartnere og rammer for
samarbejdsprojekter?

# Intro
Videninstitutionernes interne organisering af erhvervssamarbejde bliver ofte overset. Men en
professionel infrastruktur for samspil er ofte afgørende for, at udviklingen af de enkelte videnbroer
(se afsnit 4) kan blive en rigtig erhvervsrettet succes.
I dette afsnit kan du hente inspiration til, hvordan videninstitutioner på de indre linjer - over for
ansatte, virksomheder og studerende - kan opbygge en erhvervsrettet organisation. Det vil sige en
organisation, som gør det lettere for virksomheder at finde frem til og samarbejde med ansatte og
studerende samt at bruge faciliteter eller værksteder i den enkelte videninstitution.
Sidst i afsnittet får du en oversigt over, hvor du kan hente yderligere inspiration til, hvordan en
videninstitution kan opbygge en virksomhedsrettet organisation.
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Organisering af erhvervssamarbejde på
videninstitutioner
Opbygning af afsnittet
•En samlet infrastruktur for
erhvervssamarbejde.
•Support og kompetenceudvikling af
ansatte.
•Overskuelige indgange og eksterne
relationer

# Byggesten i videninstitutionernes infrastruktur
Organisering af erhvervssamarbejde på en videninstitution handler om at opbygge en
organisation, som på alle niveauer og på alle områder understøtter et tæt samarbejde.
Det handler om at opbygge stærke interne supportenheder, hvor ansatte kan få bistand og blive
lettet administrativt, når de driver deres samarbejdsprojekter. Supportenheder kan påtage sig
opgaven med at sikre intern kompetenceudvikling af forskere og undervisere, så de har de rette
kompetencer for at kunne indgå i erhvervssamarbejde. Og de kan etablere ”one-stop-shops” hvor
virksomheder kan hente al relevant viden om samarbejdsmuligheder og om den viden, den
enkelte videninstitution kan tilbyde.
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En samlet infrastruktur for
erhvervssamarbejde
# Opbygning af en infrastruktur

DTU Match - opbygning af intern infrastruktur

Opbygning af en sammenhængende
infrastruktur på videninstitutionen er afgørende
for at kunne levere ydelser til og sparring over
for virksomheder, der ønsker samarbejde.

DTU Match er et nyt matchmakingprogram, der skal lette
små og mellemstore virksomheders adgang til de rette
eksperter og videnprodukter på Danmarks Tekniske
Universitet, og som skal kunne sikre SMV’er rådgivning
om finansiering af samarbejde.

Det kræver et samlet og centralt placeret
sekretariat, der kan påtage sig opgaver som at:
• Koordinere den samlede erhvervsrettede
indsats.
• Udvikle nye ydelser på baggrund af erfaring
med samarbejde.
• Udvikle og opdatere en erhvervsrettet
hjemmeside.
• Servicere forskere, når de indgår i
samarbejdsprojekter.
• Rådgive om priser, fakturering og kontrakter.
Samtidig skal sekretariatet kunne trække på
særligt udpegede interne medarbejdere i videninstitutionen. Disse skal fungere som kontaktled
og dialogpartner på de henvendelser, som
sekretariatet får fra virksomheder.

For at kunne løfte denne opgave er det centralt at opbygge
en infrastruktur på DTU, så det er muligt at finde den rette
viden. Ansvaret for at løfte opgaven med DTU Match
ligger i et sekretariat under ledelsen. Desuden er der
tilknyttet en key account manager på hvert institut samt
200 særligt udpegede forskere. Disse er blevet vurderet til
at have faglige og personlige forudsætninger for at indgå i
samspilsprojekter med SMV’er. Forskerne indgår i en
fælles ekspertdatabase, der stilles til rådighed på
hjemmesiden, og som indeholder beskrivelse af
kompetencer og arbejdsområder.
Sekretariatet står for alle administrative funktioner,
herunder markedsføring, opsøgende arbejde, udformning
af kontrakter, indpakning af ydelserne, fakturering samt
design og vedligeholdelse af hjemmeside for DTU Match.
Forskernes bidrag er alene at levere viden ind i
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En samlet infrastruktur for
erhvervssamarbejde
# Case - University of Hertfordshire
I Danmark er der taget mange initiativer til at
udvikle konkrete samspilsinitiativer (se afsnit 4 om
videnbroerne). Men der er behov for at arbejde
mere med at skabe en intern driftsorganisation og
en incitamentsstruktur, der virker generelt
fremmende for erhvervssamarbejde og
engagement i regional udvikling.
Derfor er det også i England, at vi finder det mest
illustrative eksempel på god praksis. På University
of Hertfordshire har man udviklet en vision om at
være det førende erhvervsrettede universitet i
England. For at indfri denne vision har
universitetet lavet en strategi, der skal udvikle
universitetets ydelser set ud fra virksomhedernes
optik.
Eksempelvis skal strategien udvikle konkrete
videnbroer bl.a. inden for kompetencer,
iværksætteri og innovationssamarbejde. Men
strategien handler også om at opbygge en
infrastruktur på universitet og understøtte denne
gennem ændring og udvikling af kulturen hos de
ansatte.

Vores strategi og indsats
for at reorganisere
universitetet til det
førende erhvervsrettede
universitet i England skal
være kendt af alle. Også
af servicepersonalet.

Terry Neville, Deputy Vice-Chancellor
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En samlet infrastruktur for
erhvervssamarbejde
# University of Hertfordshire sammenhæng mellem udviklingsenheder og leverandører af
erhvervssamarbejde
På University of Hertfordshire arbejder fire
enheder med udvikling af erhvervsaktiviteter.
Enhederne arbejder med iværksætteri, videnoverførsel, rådgivning af studerende og IPRrådgivning.
Koblingen til universitetets forskere sker
gennem forretningsudviklere og deltidsansat
personale på de enkelte institutter:
• Business Development Coordinators:
Fuldtidsansatte på hvert fakultet, som er
kontaktpunkter for eksterne henvendelser, og
som udvikler eksterne relationer, rådgiver
ansatte om samarbejde og holder kontakt med
Sector Partnership Champions.
•Sector Partnership Champions: Deltidsansat
akademisk personale, som faciliterer samarbejde inden for et område, engagerer og
støtter kommercielt samarbejde og medvirker
til at sikre, udvikle og markedsføre disse
ydelser.

Ændringerne i organiseringen
skal løbende understøttes af
kompetenceudvikling af
forskere og undervisere. Vi
arbejder med at have
forandringsagenter på hele
universitetet
Jenny Jenkin, Project Director UHEvolution
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Support og kompetenceudvikling
af ansatte
# Administrativ support af forskere
Når en forsker og en virksomhed indgår i et
samarbejde er kernen i samarbejdet koblingen
mellem virksomhedens problem og forskerens
viden.
Men ofte bruges der lang tid til at skabe tillid
mellem partnerne, afklare forskellige
samarbejdsformer og afdække muligheder for
finansiering. Tid der går fra forskningen - eller
som kunne bruges i det enkelte samarbejdsprojekt.
Derfor har enkelte af landets universiteter
etableret særlige enheder, der bistår forskerne
med det administrative arbejde, der er ved
samarbejdsprojekter.
Enhederne fungerer som en generel indgang
for virksomheder, kan umiddelbart rådgive
virksomheder om samarbejdsmuligheder og
henvise til den rette forsker.

Link.SDU - administrativ support af forskere
På Syddansk Universitet har man i regi af Institut for
Marketing og Management etableret enheden Link.SDU - som skal lette forskerne for det
administrative arbejde, der typisk er ved at lave
erhvervssamarbejde.
Enheden blev etableret i 2007 som led i en administrativ
aflastning af instituttet, der har en del erhvervsrettet
aktivitet fx i regi af Brand Base, som er en forening af
virksomheder, der ønsker samarbejde med instituttet og
dets viden om branding.
Link.SDU aflaster bl.a. forskerne ved at fungere som en
generel indgang for virksomheder til instituttets viden
og kan give en generel rådgivning om samarbejdsmuligheder over for virksomheder.
Samtidig bistår Link.SDU med at skrive nyhedsbreve og
månedsmagasiner for Brand Base samt ved at håndtere
pressearbejde fx ved at skrive oplæg til kronikker og
artikler.
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Support og kompetenceudvikling
af ansatte
# Kompetenceudvikling er vigtig!
Det er en velkendt sag, at samarbejde
mellem virksomheder og ansatte fra en
videninstitution ikke altid fungerer uden
problemer.
Ofte kommunikerer forskere eller
undervisere i et sprog og kommer fra en
kultur, som ligger meget langt fra
virksomhedernes dagligdag.
Derfor er et centralt element i opbygningen
af en sammenhængende infrastruktur, at
videninstitutionen også afsætter ressourcer
til kompetenceudvikling af de ansatte, der
skal indgå i erhvervssamarbejdet.
Det handler typisk om at styrke de ansattes
kompetencer, så de kan bruge deres viden i
et efterspørgselsrettet perspektiv, så det er
virksomhedernes behov, der er udgangspunktet for samarbejdet og ikke den
enkelte forskers viden.

DTU Match - kompetenceudvikling af forskere
Der er udviklet et uddannelsesforløb for de deltagende
forskere i DTU Match. Uddannelsesforløbet består af to
elementer og afholdes institutvist:
• En omfattende generel introduktion med fokus på:
• ”Den vendte funktion” - det betyder, at forskere
skal levere viden ind i en aktivitet baseret på
virksomhedens behov.
• Hvordan samarbejde med SMV’er kan håndteres
og hvilke samspilsformer, der er relevante.
• Sekretariatets funktion, der indebærer, at
forskerne kun skal tage sig af det faglige - mens
sekretariatet tager sig af det administrative
arbejde i forbindelse med opsøgende arbejde,
indgåelse af samarbejdsaftaler mv.
• Et kort case-baseret trænings-/uddannelsesforløb om,
hvordan man kommunikerer med SMV’ere baseret på viden
og retorik og didaktik. Forskerne undervises i at fokusere på
anvendelsessiden i deres kommunikation og i at oversætte
forskningssprog til virksomhedssprog.
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Support og kompetenceudvikling
af ansatte
# Kulturforandring af
en samlet organisation
Forandring af en institution,
som er grundlagt på den
klassiske forståelse af en
videninstitutions opgave i
samfundet, er en stor
udfordring.
Her er det ikke nok at
kompetenceudvikle de
forskere eller undervisere,
der har stor erhvervskontakt.
Her må iværksættes en
større udviklingsproces, der
omfatter alle ansatte på
videninstitutionen. Og der
må arbejdes med værdier,
kultur og sprogbrug, så
disse elementer løbende
understøtter videninstitutionens strategi om et
stærkt erhvervssamarbejde.

UHMindset - udvikling af erhvervsrettet kultur på hele universitetet
Formålet med UHMindset er at udvikle en erhvervsrettet kultur på University
of Hertfordshire. UHMindset består af følgende dele:
•

•

•

Brug af værktøjer, der måler adfærdsændringer gennem måling af
forandringsvillighed blandt medarbejderne. Værktøjet bruges
løbende - og input bruges til videreudvikling af UHMindset. 40 pct.
af de ansatte har været igennem første fase af værktøjet.
Afholdelse af workshops på tværs af universitetet for at opsamle
erfaringer og udvikle idéer og input til sprogbrug, værdier og
adfærd, der giver mening i erhvervsrettet samarbejde. I 2007 deltog
over 300 ansatte i disse workshops.
Rekruttering og udvikling af forandringsagenter på hele
universitetet. Disse personer er centrale for at sikre fremdrift og
udviklingsmuligheder på universitetet.

Der er over 130 forandringsagenter på hele universitet, som gennem
UHmindset får kompetencer inden for facilitering, kommunikation og
forandringspsykologi. Det er centralt, at alle ansatte på universitetet er med i
hele processen. Samtidig opfordres til, at de ansatte identificerer små skridt til
forandringsarbejdet, hvilket fx har ledt frem til en større brug af
virksomhedscases og flere eksterne forelæsere. Pointen er at anerkende, at de
små skridt er meget vigtige i forandringsprocesser.
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kompetenceudvikling af ansatte
# Organisering af
karriererådgivning
Opbygning af enheder, der kan
supportere studerende med deres
erhvervskontakt, er et område, der har
været i udvikling gennem nogle år.
Nogle enheder arbejder med
karriererådgivning i forhold til de
kommende arbejdsmarked. Og hvilke
fag en studerende i givet fald bør vælge
for at tone sin uddannelse i denne
retning.
Andre enheder rådgiver også om
kontakt med virksomheder og bidrager
med at facilitere konkrete
samarbejdsprojekter.
Endelig er der enheder, der arbejder med
opbygning af strategiske alliancer med
erhvervsorganisationer og med
virksomheder for at lette kandidaternes
overgang efter endt uddannelse.

UHGraduates Future - organisering af
sammenhæng mellem studerendes kompetencer og
virksomhedernes behov
På University of Hertfordshire understøtter Graduates Future
en bred samarbejdsflade mellem virksomheder og de
studerende.
Der tilbydes bl.a. følgende services:
• Karriererådgivning af studerende gennem hele
studieforløbet, herunder afklaring af personlige og
sociale kompetencer i det kommende arbejdsliv.
• Viden om kandidaternes ansætbarhed, bl.a.
gennem statistiske analyser - og kommunikation
med faglige miljøer om konsekvenser for
curriculum.
• Dialog med virksomheder og brancheorganisationer for bedre at matche de respektive
verdener.
Dermed skaber enheden en stærk sammenhæng mellem de
eksterne behov i virksomhederne, forventninger hos de
studerende, kandidaternes efterfølgende ansættelse samt det
42
curriculum, der undervises i.

Overskuelige
Eksterne
relationer indgange for

virksomheder og eksterne relationer

# Organisatoriske rammer om dialog

med virksomheder
Flere universiteter og erhvervsskoler gennemfører
organisatoriske nyskabelser for bedre at være i
dialog med toneangivende virksomheder om deres
behov. Og for at skabe mulighed for at
virksomhederne kan være med til at præge
udviklingen på uddannelsesinstitutionerne.

Tech College Aalborg - udvikling af
brancheskoler gør det lettere for virksomheder
at kommunikere deres behov
Tech College Aalborg (tidligere Aalborg tekniske skole)
gennemgår en større forandringsproces, der skal udvikle
skolen til en markedsstyret videninstitution. Skolen er
ved at udvikle en såkaldt ”brancheskoleorganisation”.

På de fleste universiteter er indført aftagerpaneler.
Og flere institutter og forskningscentre opererer
med advisory boards. Det vil sige bestyrelseslignende organer, hvor ledelsen kan spille bold
med toneangivende virksomheder.

Det vil sige en videninstitution, der har værdier,
pædagogik, personalepolitik, direktion og nogle
stabsfunktioner til fælles. Men hvor ydelserne udbydes af
en række selvstændige skoler med egen ledelse og med
egen profil i forhold til den branche, som skolen fokuserer
på.

Flere tekniske skoler har gennemført større
organisatoriske ændringer, hvor skolerne er blevet
opsplittet i selvstændige brancheskoler med stor
selvstændighed og egen advisory board. Det
skaber en stærk platform for at udvikle mere
erhvervs-rettede uddannelsesforløb - og for at
indgå samarbejdsaftaler med virksomhederne om
bl.a. investeringer i udstyr, uddannelsesprogrammer, praktik og brug af gæstelærere fra
virksomhederne.

En af nyskabelserne er, at der til hver brancheskole
etableres et advisory board. Heri vil sidde en række
repræsentanter fra erhvervslivet og dets organisationer,
der skal udarbejde en strategi for brancheskolen sammen
med ledelsen. Ved at etablere et advisory board skaber
skolen en organisatorisk ramme, hvor virksomhederne
fra en branche direkte kan kommunikere med skolens om
dens behov.
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Overskuelige indgange for virksomheder
og opbygning af eksterne relationer
# Etablering af ”one-stop-shop”
På alle landets universiteter har man opbygget
organisatoriske enheder, som i forskellig grad
fungerer som kontaktled til erhvervslivet.
Etableringen af en ”one-stop-shop” handler
typisk om at lave en samlet indgang, hvor
virksomheder kan få relevant information om
samarbejdsformer, viden, uddannelse og
bistand til at komme videre ”ind” i
videninstitutionen.
Typiske tilbud i en ”one-stop-shop” er en
erhvervsrettet hjemmeside, hvor virksomheder kan finde kontaktdata - og eventuelt
en søgemaskine, så de selv kan finde frem til
relevante forskere. Medarbejderne i ”one-stopshop” kan også bistå virksomheder, der ringer
med spørgsmål om, hvordan man kommer i
kontakt med videninstitutionen. Mens enkelte
”one-stop-shops” påtager sig også opgaven
med at være meget opsøgende over virksomheder fx gennem deltagelse i seminarer eller
messer for virksomheder

Erhvervskontakten ved Aarhus Universitet opsøgende arbejde og erhvervsrettet
hjemmeside
Erhvervskontakten på Aarhus Universitet modtager ca.
1200 henvendelser fra virksomheder årligt.
Virksomhederne kan enten udfylde en skabelon eller
indsende en forespørgsel per mail og angive deres behov
for viden. De kan også ringe direkte til Erhvervskontakten og få hjælp til at komme videre.
Erhvervskontakten sørger for at koble direkte til den
rette forsker. Desuden kan man på universitetets
hjemmeside finde frem til den rette forsker gennem
søgefunktionen ”Find en forsker”, der leder brugeren
frem til forskerens artikler og kontaktdata.
Erhvervskontakten afholder endvidere konferencer og
workshops på baggrund af de forespørgsler, der
kommer fra virksomhederne. Desuden har enheden
afholdt i samarbejde med Erhvervsråd Herning &IkastBrande afholdt busture med virksomheder og forskere
for at skabe en uformel ramme at mødes på. Endvidere
er kontakten synlig på messer og konferencer, hvor der
kommer mange virksomheder.
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#Samspil med erhvervsservice-

udbydere
Den lokale og regionale erhvervsservice er
vigtige led i at etablere en let adgang for
virksomhederne til videninstitutionerne. Det er
her den første henvendelse fra virksomheder
med behov for vidensamarbejde ofte sker.
Derfor er det vigtigt, at rådgiverne har
kendskab til kompetencerne på videninstitutionerne.
Flere af de lokale erhvervskontorer laver
opsøgende arbejde og tilbyder regelmæssige
samtaler om virksomhedernes udfordringer og
behov. De er derfor en vigtig kilde til at
informere om muligheder for samspil.
De regionale væksthuses målgruppe er nye
/mindre virksomheder med stort vækstpotentiale. Deres opgave er at hjælpe
virksomhederne med at diagnosticere behov og
tilføre virksomheden den nødvendige viden og
kompetence. Universiteterne har en vigtig
opgave i at udvikle relationerne til erhvervsserviceudbyderne, så de kan fungere som en
integreret del af virksomhedernes indgang til
universiteterne.

AAU Matchmaking - certificering af eksterne
matchmakere
I 2006 etablerede Aalborg Universitet ”AAU Matchmaking”
for at skabe en let og entydig indgang til universitetet for
virksomheder, som ikke har relationer til AAU.
AAU Matchmaking består af tre ben:
• Eksterne matchmakere: Eksterne ressourcepersoner med
stor virksomhedskontakt, fx fra den lokale erhvervsservice
og fra Væksthus Nordjylland.
• Interne matchmakere: Kontaktpersoner på de enkelte
institutter, som har en bred viden om instituttets
kompetencer og erfaring i at etablere samarbejdsprojekter.
• Matchpoints: Fysiske steder, hvor virksomheder kan
hente information om AAU. Her afholdes informationsmøder for erhvervslivet samtidig med, at lokaliteterne kan
fungere som arbejdsplads for studerende, der har et
virksomhedsprojekt.
Et centralt element i initiativet er en certificeringsordning
for eksterne matchmakere. Matchmakerne deltager på et todages kursus, hvor de introduceres til AAUs forskningsområder og til de forskellige former for samspil. Der
afholdes endvidere løbende informationsdage om
specifikke forskningsområder for de eksterne matchmakere.
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# Etablering af fælles indgange til

universiteterne
De fleste virksomheder har et meget
begrænset overblik over, hvad de enkelte
universiteter forsker i, og hvilke uddannelser
de udbyder. I mange tilfælde er det nærmeste
universitet ikke det mest relevante. Derfor har
virksomhederne brug for at kunne blive
guidet til det rette universitet og de rette
forskere. Fx viser en skotsk undersøgelse, at
nærmeste universitet kun i 30 % af tilfældene
har ekspertise inden for det område, hvor
virksomhederne efterspørger viden.
Både i Skotland og i flere engelske regioner er
der etableret fælles indgange til universiteterne – og resultaterne har været stærkt
positive.
Fælles indgange betyder, at virksomhederne
kan trække på et bredere vidensystem og
større ekspertise. Samtidig giver de universiteterne en platform til at samarbejde om at
udvikle erhvervsrettede ydelser og om at
formidle samspilsmuligheder til en bred kreds
af virksomheder.

i10 - en indgang til 11 universiteter i Østengland:
I 2000 tog Cambridge University initiativ til partnerskabet
”i10”, der i dag har deltagelse af alle universiteter i Østengland.
Målet var at gøre det lettere for regionens virksomheder at
finde frem til de rette kompetencer på universiteterne.
i10 tilbyder bl.a. følgende ydelser:
• Adgang til databaser over relevante faciliteter og
over relevante forskere og eksperter på
universiteterne.
• Personlig rådgivning og matchmaking i forhold til
forskere og faciliteter herunder bistand til at indgå
samarbejdsaftaler.
• Rådgivning om E-learning og kurser.
• Rådgivning om finansiering af samarbejdsprojekter
og om IPR.
i10 drives som en selvstændig enhed med egen bestyrelse.
Medarbejderne er eksperter i at hjælpe virksomhederne med at
få adgang til de rette eksperter eller faciliteter. Det årlige
budget for i10 er 600.000 pund, der finansieres af staten.
Virksomhederne skal tegne et gratis medlemsskab for at få
adgang til ydelserne.
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Hent mere viden
REG LAB analyser:
•

•
•

•

•

•

REG LAB 2006 (A): ”Uddannelsesinstitutioners samspil
med erhvervslivet – fra uddannelsesudbydere til
udviklingspartnere” - se caserapport om Tech College
Aalborg (tidligere Aalborg teknisk skole) her
www.reglab.dk/downloads/7cases.pdf.
REG LAB 2006 (B):”Universiteter som regionale
vækstmotorer” side 26 til 40.
REG LAB 2007 ”Fremtidens erhvervsservice og
iværksætterpolitik” se baggrundsnotat for gennemgang af
AAU Matchmaking på
www.reglab.dk/userfiles/File/Baggrundsnotat%20
om%20innovationsanalyse2.pdf.
Se opsamling fra REG LAB studietur til England i
forbindelse med kursus om University of Hertfordshire
http://www.reglab.dk/default.asp?id=296&page=i
ndhold.
Se REG LABs nyhedsbrev om brancheskoler på Ålborg
tekniske skole på
www.reglab.dk/userfiles/File/artikel%20om%20A
ATS%20ny.doc.
Se REG LABs nyhedsbrev om DTU Match på
www.reglab.dk/userfiles/File/DTUArtikel.pdf.
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Relevante links:
•
•
•
•
•

www.match.dtu.dk ( DTU Match).
www.herts.ac.uk (Om University of Hertfordshire)
www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/link_sdu.
aspx (Om Link.SDU).
www.au.dk/da/erhverv (Om Erhvervskontakten
på Aarhus Universitet).
http://matchmaking.aau.dk/ (Om AAU
Matchmaking på Aalborg Universitet).

Andre analyser og rapporter:
•

Forsknings- og Innovationsstyrelsen (2008):
”Matchmaking mellem virksomheder og
videninstitutioner” udarbejdet af IRIS Group og
analysekompagniet.
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4. Konkrete initiativer og modeller til at
fremme samspillet – hvad er god praksis?
49

”Jeg tror på, at netværk er altafgørende for, om en virksomhed overlever eller

går til grunde. Med den hastighed, verden forandrer sig i, er du nødt til at være
fremme i skoene. Virksomhederne kan ikke løfte det hele selv. På linje med
uddannelse og forskning er innovationsnetværk en del af de rammebetingelser,
som det offentlige må stille til rådighed”.
Henrik Jensen, direktør Balluff Aps

# Intro
Der eksisterer en lang række af initiativer til fremme af samarbejdet mellem
videninstitutioner og erhvervslivet under temaet ”samspil mellem uddannelsesinstitutioner
og erhvervsliv”. Overordnet kan initiativerne inddeles i fire hovedområder - som vi kalder
videnbroer - de repræsenterer forskellige måder at omsætte videninstitutionernes
kompetencer i erhvervsudvikling (se næste side).
Dette afsnit gennemgår de vigtigste indsatsområder under hver videnbro og giver eksempler
på god praksis fra ind- og udland.
Flere af eksemplerne er taget fra REG LABs fokusanalyser. For nogle af eksemplernes
vedkommende kan der være sket ændringer, siden fokusanalyserne blev afsluttet. Formålet
med casene er således at illustrere og eksemplificere – ikke at formidle et eksakt billede af,
hvordan ”best practise” tager sig ud på det tidspunkt, hvor dette katalog blev udarbejdet.
Sidst i afsnittet gives en oversigt over, hvor du kan hente yderligere oplysninger om de
forskellige cases og videnbroer.
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De fire videnbroer – fire veje til at flytte
og dele viden

Kompetencer
Forskning og
uddannelse

Iværksætteri
Videninstitution

Innovationssamarbejde

Innovation og
forretning

Erhvervsliv

Forskningsbaseret
videnservice
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Uddannelse

Projekter

Rådgivning

Erhvervsrettede uddannelser

Samspil om praktik og
studenterprojekter

Virksomhedsrettet
efteruddannelse

Karriererådgivning

HR-sparring og
kompetenceafklaring

Grunduddannelser

Livslang læring

# Videnbro 1: Kompetencer
Uddannelse er den vigtigste videnbro mellem videninstitutioner og virksomheder målt på
omfanget af ny viden, der tilføres erhvervslivet. Når kandidater og faglærte ansættes i
virksomhederne, sker der en overførsel af ny viden, som virksomhederne kan anvende i
deres udviklingsarbejde. Men der er store forskelle på, hvor godt denne videnbro fungerer.
Uddannelsesinstitutioner, regioner og kommuner kan arbejde på en vifte af områder, der
dels øger flowet af uddannet arbejdskraft til virksomhederne, dels øger uddannelsernes
anvendelighed i områdets virksomheder. Adgang til efteruddannelse og livslang læring er
et andet vigtigt element. Vi har inddelt videnbroen ”kompetencer” i fem indsatsområder,
som det fremgår af figuren. På de følgende sider gennemgås læringspunkter og eksempler
på god praksis inden for hvert af de fem områder.
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# Erhvervsrettede uddannelser

TEKO-analysen

Med den hurtige udvikling på arbejdsmarkedet er
det afgørende, at uddannelsesinstitutionerne
løbende er i stand til at tilpasse deres uddannelser
til virksomhedernes behov.

Erhvervsskolen TEKO gennemfører hvert andet år en
analyse, der skal give dugfrisk viden om mode- og
livsstilsbranchen samt skabe et overblik over fremtidige
kompetencebehov til brug for udvikling af TEKOs
uddannelser.

Hvad enten der er tale om erhvervsfaglige
grunduddannelser eller kandidatuddannelser, er
det en vigtig opgave at tilpasse undervisningen til
erhvervslivets behov og at koble teori og praksis.
Selvom erhvervsuddannelserne udvikles og
fastlægges af centrale uddannelsesudvalg, så
betyder mål- og rammestyringen, at der er en
mangfoldighed af muligheder for at påvirke form
og indhold.
Det er derfor vigtigt, at underviserne løbende er i
dialog med erhvervslivet. Og at de gennem
praktikophold og samarbejdsprojekter holdes ajour
med trends og kompetencebehov i
virksomhederne.
Flere institutioner laver selv analyser, der omsættes
i nye uddannelser og bedre undervisningsmateriale.

I 2007-analysen blev gennemført 28 virksomhedsinterview efter samme skabelon, hvor der blev spurgt ind
til strategi, organisering, innovation,
kompetenceudvikling samt fremtidsscenarier.
Interviewene gennemførtes eksplorativt med det formål at
afdække mønstre og trends på tværs af virksomhederne.
TEKO-analysen foregår i et tæt samarbejde mellem TEKO
og Copenhagen Business School (CBS). CBS står for
planlægning, design af interviewmetode, proces og
dataanalyse, mens TEKOs medarbejdere står for at
gennemføre interviewene. I alt 13 TEKO-medarbejdere
deltog i interviewene i 2007-analysen.
Resultaterne bruges både til at udvikle nye uddannelser
og opdatere indholdet af eksisterende uddannelser.
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# Samspil om praktik og
studenterprojekter - 1
Praktik og studenterprojekter er først og fremmest
et uddannelsesmæssigt instrument, der skal koble
teori og praksis - og give eleven eller den
studerende en indsigt i at anvende viden og
metoder i praksis. Men praktik og
studenterprojekter er også et samspilsinstrument.
For SMV´er er studenterprojekter fx en god måde at
få erfaringer med højtuddannet arbejdskraft. Uden
de store omkostninger kan virksomhederne se,
hvordan studerende – og senere kandidater – kan
bidrage med idéer til udvikling af virksomheden.

Praktik på AU-HIH
På Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i
Herning (AU-HIH) har man udviklet en nyskabende
praktikmodel. Udgangspunktet er, at det er
virksomhederne, der definerer projektet. Det skal gøre
praktikken attraktiv for de mindre virksomheder
samtidig med, at de studerende motiveres til at arbejde
i den type af virksomheder. Samlet udgør
virksomhedsprojekter 1/3 af tiden på
ingeniørstudierne.

Projekterne kan også være en direkte måde at
overføre viden på. Flere universiteter indgår aftaler
med virksomheder, hvor der kobles forskere på de
studerende som vejledere - og hvor projekterne
indgår i virksomhedernes arbejde med at udvikle
nye forretningsområder.

Inden for flere uddannelser arbejder AU-HIH med
begrebet mentorvirksomhed. Den studerende
deltidsansættes i en virksomhed fra 3. semester og
knyttes til virksomheden gennem hele
uddannelsesforløbet. Den studerende får tildelt en
coach i virksomheden og en vejleder på AU-HIH.
Modellen indebærer, at de studerende får mulighed for
at være med til at implementere deres projekter og
analyser, der jo typisk ikke sker i samme semester som
selve analysearbejdet.

Praktik og studenterprojekter er også en god mulighed for videninstitutionerne til at få indsigt i
erhvervsmæssige udfordringer og problemstillinger.

Samtidig får de studerende en dybere indsigt i
virksomhedens kultur. Mange ansættes efterfølgende i
den pågældende virksomhed.
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# Samspil om praktik og
studenterprojekter – 2
Inden for de erhvervsfaglige grunduddannelser er der en
veludviklet struktur for praktik, hvor erhvervsskolerne
indgår aftaler med virksomhederne om lærepladser.
Men på de videregående uddannelser er der ikke samme
infrastruktur. Her er udfordringen at matche virksomheder og studerende. Det gælder specielt i forhold til
mindre virksomheder med begrænset samspilserfaring.
Derfor har de fleste universiteter taget initiativer, der
handler om at koble virksomheder og studerende.
Virkemidlerne er både databaser, hvor virksomheder og
studerende kan lægge projektidéer ind - og opsøgende
arbejde, hvor mindre virksomheder motiveres til at tage
studerende ind og til at udarbejde projektidéer.
En væsentlig udfordring består i at indtænke studenterprojekter i selve undervisningen. På de fleste
universiteter indgår studenterprojekter ikke i
undervisningsplanerne. Derfor er det en udfordring at
motivere de studerende, da sådanne projekter ofte er
med til at forlænge studietiden.

Projektzone.dk
Projektzone.dk på Aarhus Universitet formidler
praktikophold og projektsamarbejde mellem
virksomheder og studerende ved universitetet.
På projektzonens hjemmeside er etableret oversigter
over praktikforslag og projektopslag oprettet af
henholdsvis studerende og virksomheder. Der er også
etableret en åben liste, hvor virksomheder og
studerende kan tilmelde sig med ønske om at etablere et
projekt inden for et bestemt fagområde.
To gange om året arrangeres praktikdating, hvor
studerende og virksomheder dater i syv minutter og
finder ud af, om der er grundlag for et match. De
studerende medbringer et CV, og virksomhederne
medbringer en konkret praktikstilling.
Der er tilknyttet to konsulenter, der hjælper med at
formulere problemstillinger og aktivt opsøger
studerende og virksomheder.
Initiativet er medfinansieret af Region Midtjylland og
Videnskabsministeriet.
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# Karriererådgivning

KarriereCenteret på Syddansk Universitet

Universiteterne er i stigende grad begyndt at
tage individuelt hånd om deres studerende ud
fra et ”vugge til grav” princip. På flere
universiteter er der etableret karrierecentre, der
allerede på et tidligt tidspunkt i studieforløbet
kan rådgive de studerende om
karrieremuligheder og mulige studievalg.

Syddansk Universitet har etableret et karrierecenter, der
tilbyder vejledning og rådgivning af studerende i forhold til
job og karriere.

Målet med karriererådgivningen er bl.a. at
spore de studerende ind på en erhvervskarriere.
Centrene skal hjælpe de studerende til at gøre
de rigtige over-vejelser om fagvalg og
virksomhedsprojekter. I regioner med mange
mindre virksomheder er det bl.a. vigtigt at
rådgive de studerende om, hvilke kompetencer
der er knyttet til at arbejde i den gruppe af
virksomheder.

Der indgår en vifte af ydelser i centrets rådgivning. Fx er der
etableret et netværk af karrierementorer fra erhvervslivet,
der kan knyttes til de studerende. Mentorforløbet strækker
sig over 2-3 møder og fokuserer på karriereønsker og
karrieremuligheder samt de kompetencer, som kræves for at
arbejde inden for forskellige erhvervsområder.

Flere karrierecentre rådgiver også
virksomheder. De kan hjælpe virksomhederne
med at afdække deres behov for højtuddannet
arbejdskraft og formidle, hvilke kvalifikationer
der gemmer sig bag de forskellige uddannelser.

Formålet er bl.a. at hjælpe de studerende med at finde
karrierevejen og gøre de rigtige studievalg. Samtidig ydes
vejledning i jobansøgning og udarbejdelse af CV.

Centret tilbyder også kompetenceafklaring, hvor de
studerendes kvalifikationer sættes i forhold til forskellige
typer af jobannoncer.
Centret udfører analyser, der kortlægger, hvad
virksomhederne lægger vægt på, når de ansætter
dimittender fra universiteterne.

56

Kompetencer
# Virksomhedsrettet
efteruddannelse - 1
Tidligere var efteruddannelse primært hyldevarer i
form af faste kurser med et veldefineret indhold. I dag
er efteruddannelse et centralt virkemiddel i samspillet.
AMU-kurser er blevet mål- og rammestyrede, hvilket
giver stor frihed til at designe indholdet med udgangspunkt i virksomhedernes behov. Universiteterne har
samtidig etableret enheder, der kan hjælpe virksomhederne med at tilrettelægge individuelle forløb - som
supplement til master- og diplomuddannelser.
Men det er ikke nogen enkel opgave at udbyde
skræddersyet efteruddannelse. Underviserne skal
både være lærere og konsulenter. De skal sætte sig ind
i virksomhedernes problemer og bringe dem ind som
cases i undervisningen.
I flere områder samarbejder region, kommuner,
institutioner og virksomheder om at udvikle
koncepter, der kan anvendes i forhold til SMV´er. Ofte
med udvikling af lærerkompetencer som et centralt
element.

Partnerskab om kompetenceudvikling
AMU SYD, AMU Nordjylland, TEC og Aarhus tekniske
skole har indgået i et omfattende EU-støttet projekt
under titlen ”Partnerskab om Kompetenceudvikling”.
Målet var at udvikle nye måder at tilrettelægge
efteruddannelse på, og at udvikle koncepter til
opfølgning på læring og måling af effekt - i et tæt
samarbejde med de deltagende virksomheder.
Projektet betyder, at institutionerne udbyder forløb efter
opskriften ”den gode leverance”, der indebærer et
samarbejde med virksomhederne både før, under og
efter uddannelsen:
Før gennemførelsen: Der arbejdes med, at
uddannelsesforløbet matcher de deltagende
virksomheders behov og udfordringer. Fx ved at
underviserne besøger virksomhederne og får et indblik i,
hvordan den forestående uddannelse skal anvendes.
Under uddannelsesforløbet: Undervisningen tager
udgangspunkt i konkrete cases.
Efter uddannelsesforløbet: Lærerne besøger
virksomhederne for at drøfte, hvordan de opnåede
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# Virksomhedsrettet
efteruddannelse - 2
Forskningsbaseret efteruddannelse
Forskningsbaseret efteruddannelse kan groft opdeles
i tre typer af aktiviteter:
• Faglig opdatering i form af brush up kurser og
”tom plads ordninger”.
• Master- og diplomuddannelser.
• Skræddersyet efteruddannelse og problemløsning i
virksomhederne.
Alle former er vigtige for at overføre viden til
erhvervslivet, men den største udfordring knytter sig
til sidstnævnte område. Denne form for
efteruddannelse kræver andre pædagogiske
teknikker end de kendte på universiteterne, og den
kræver en stor evne til at sætte sig ind i den enkelte
virksomheds behov.
Tilrettelagt på en gennemtænkt måde kan
skræddersyet efteruddannelse være en effektiv
metode til at bringe viden fra universiteterne direkte
ind i processer og produkter i virksomhederne.

Work Based Learning på AAU
Aalborg Universitets efteruddannelsesenhed – ELITE
– har gennem flere år arbejdet med metodeudvikling
inden for skræddersyet efteruddannelse. Erfaringerne
er, at virksomhederne har svært ved præcist at
definere deres kompetencebehov. I den forbindelse
har ELITE udviklet begrebet ”Facilitated Work Based
Learning”.
I samarbejde med den enkelte virksomhed afdækkes
behovene for nye kompetencer. Der opstilles
læringsmål samt milepæle, læringsmetoder,
tidsrammer, succeskriterier samt eventuelt
evalueringsmetoder. Resultatet af denne proces
formuleres i en læringskontrakt.
Læringsforløbene er meget specifikke og skræddersys
til et team eller en enkelt medarbejder. Læringen
foregår primært på jobbet - og indhold, omfang og
tempo er tilpasset den lærendes situation. I mange
tilfælde handler forløbene om at løse et konkret
produktionsteknisk problem eller andre konkrete
problemstillinger i virksomheden. Dermed fungerer
kurserne som en kanal til at bruge forskningsbaseret
viden direkte i virksomhedens arbejde.
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# HR-sparring og
kompetenceudvikling
Et vigtigt aspekt i samspillet er virksomhedernes egne
HR-strategier og evne til at efterspørge uddannelse.
Mange uddannelsesfolk opfatter virksomhedernes
manglende bevidsthed om efteruddannelse som den
største barriere for at øge efteruddannelsesindsatsen.
Der er derfor gennemført en række initiativer, der har
haft til formål at skabe overskuelige indgange til
uddannelsesinstitutionerne. Og som samtidig har givet
virksomhederne mulighed for at blive rådgivet om
uddannelse og kompetenceudviklingsbehov.
Undervisningsministeriet tog for nogle år siden initiativ
til regionale kompetencecentre, der har fungeret som en
fælles indgang til uddannelses-institutionerne i et
område. Siden er der etableret særlige vejledernetværk,
der også gennemfører HR-sparring på vegne af
uddannelsesinstitutioner i et område.
Udfordringen er imidlertid, at den brede kompetence til
at rådgive virksomhederne om HR-spørgsmål,
kompetenceafklaring og uddannelsesstrategier kun findes
på ganske få uddannelsesinstitutioner.

Din HR Partner
”Din HR Partner” er et EU-støttet projekt, der løb i
perioden september 2007 til april 2008. Målet var
dels at løfte mindre virksomheders kompetencer
på HR-området, dels at øge uddannelsesinstitutionernes evne til at rådgive
virksomhederne om hele HR-værdikæden; fra
HR-strategi, over rekruttering/tiltrækning,
fastholdelse af medarbejdere, til udvikling af
medarbejdere samt afvikling af medarbejdere.
Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem
Lundquist Human Resource (projektleder) og
erhvervsskolerne under Syddansk
Erhvervsakademi. Projektet viste, at
erhvervsskolernes konsulenter mangler en del
kompetencer i forhold til at udføre en bred HRsparring.
”Virksomhederne er ikke parate til at
bruge uddannelsesinstitutionerne. De tror,
at uddannelse er noget man ringer og
bestiller. Virksomhederne skal være mere
bevidste om behovet for en kvalificeret
dialog og arbejde strategisk med
uddannelse og uddannelsesinstitutioner på
samme måde som ethvert andet
leverandørforhold”.
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Inkubatorer

Kommercialisering

Modning af idéer

Undervisning af iværksættere
Iværksætteri som fag på grunduddannelser
og videregående uddannelser

Iværksætterkompetencer

# Videnbro 2: Iværksætteri
Iværksætteri er et andet vigtigt område, hvor uddannelsesinstitutionerne kan bidrage til den
lokale og regionale erhvervsudvikling. Universiteter, professionshøjskoler og erhvervsskoler
spiller flere vigtige roller. For det første er det vigtigt, at de studerende har adgang til at blive
undervist i entrepreneurship og tilegner sig kompetencer, der er vigtige for at starte og drive
virksomhed. For det andet kan uddannelsesinstitutionerne bidrage til kurser for personer, der
starter egen virksomhed.
Endelig spiller institutionerne en vigtig rolle i forhold til at udvikle, modne og kommercialisere
opfindelser. Det kan både være opfindelser gjort på institutionen - eller idéer fra virksomhederne, som fx studerende hjælper med at bringe frem til det stadium, hvor der kan etableres en
ny virksomhed eller et nyt forretningsområde. Universiteter kan også etablere inkubatorer, der
danner ramme om, at forskere og studerende afprøver idéers holdbarhed og potentiale.
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# Iværksætteri som fag - 1
Med bl.a. Young Enterprise og IDEA som drivkræfter er
der i de senere år sket en stor stigning i antallet af fag og
moduler inden for iværksætteri og innovation.
Der udbydes særlige innovationslinjer på HHX på flere
handelsskoler. Universiteterne udbyder både
obligatoriske og valgfri fag i iværksætteri, og der er
indført hele uddannelser inden for emnet (fx HA i
entrepreneurship og innovation på Syddansk
Universitet). I folkeskolen gennemføres projekter, hvor
eleverne arbejder med idéudvikling og med at etablere
virksomhed.
Udfordringen er at tilrettelægge undervisningen, så den
ligner virkeligheden. Undervisningen skal tilrettelægges
eksperimentelt – f.eks. i form af rollespil. Og den skal
fokusere på de kompetencer, der er vigtige for at drive
virksomhed inden for det pågældende fagområde. Fx er
det vigtigt i undervisningen inden for de kreative fag at
undervise i at indsamle og afkode markedstrends.
Flere regioner har investeret i kurser for lærere på bl.a.
erhvervsskolerne for at udvikle evnerne til at undervise i
iværksætteri.

IDEAs undervisningsmaterialer
IDEA har udviklet en række forskellige undervisningsmaterialer. Et eksempel er IDEA ToolBox, der
er et webbaseret værktøjsforum for undervisere med
interesse i iværksætteri. IDEA ToolBox er bygget op af
foreløbigt 14 iværksættercases, som udnytter den
digitale platforms muligheder for at bringe
iværksætteren ind i undervisningslokalet ved hjælp af
video. De valgte cases dækker forskellige fagområder
og stadier i opstarts- og modningsfasen og er
opbygget i moduler. Hvert modul indeholder et
handlingsdilemma eller en teoretisk pointe, som kan
behandles i undervisningen.

Events of entrepreneurship
I 2006 udviklede Trekantområdets Videncenter for
Kompetenceudvikling et efteruddannelsesforløb for
undervisere i iværksætteri og innovation. Projektet
hed Events of Entrepreneurship og var støttet af IDEA
og den europæiske socialfond. Forløbet fokuserede på,
hvordan underviserne kan stimulere studerende til at
anvende egen faglighed i nye og utraditionelle
sammenhænge – og dermed hvad uddannelsesinstitutionerne kan gøre for at fremme foretagsomhed og
iværksætteri.
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# Undervisning
af iværksættere - 1
Med uddannelsesinstitutionernes stigende fokus på
at undervise i iværksætteri - og at udvikle
entreprenante kompetencer - er det naturligt, at de
også spiller en væsentlig rolle i at udvikle kurser
eller uddannelser for iværksættere.
Undervisning af iværksættere eller potentielle
iværksættere kan ske på flere måder.
Flere handelsskoler samarbejder fx med kommunale
erhvervskontorer om kurser for nystartede
iværksættere. Fokus er her på de grundlæggende
kompetencer, der er knyttet til at starte og drive en
ny virksomhed. Undervisningen varetages typisk af
både skolernes egne undervisere og af tilknyttede
konsulenter og entreprenører, der kan formidle
egne erfaringer.
Men undervisningen kan også tage form af længere
uddannelser, der både handler om at udvikle basale
forretningsmæssige kompetencer og om at udvikle
en produktidé og en forretningsplan.

Uddannelseshjulet på Vejle Handelsskole
Vejle Erhvervsudvikling (under Vejle Kommune) og
Vejle Handelsskole tog i 2006 initiativ til kurset
”Uddannelseshjulet”. Det er et uddannelsestilbud til
personer, der har planer om at blive selvstændige.
Målet er at give iværksætteren konkrete værktøjer til
at udvikle en forretningsplan og til den første drift af
virksomheden.
Undervisningen tager udgangspunkt i de enkelte
iværksætteres koncepter og i en kompetenceafklaring, hvor iværksætterens stærke og svage sider
kortlægges. Der undervises i økonomi,
kommunikation, it og markedsføring.
Forløbet gennemføres som et AMU-kursus med en
kursusafgift på ca. 100 kr. pr. lektion. En iværksætter
tager typisk 6 lektioner. Undervisningen varetages af
professionelle lærerkræfter med baggrund som
selvstændige samt private rådgivere (fx advokater).
Der deltager ca. 100 kursister på årsplan i
Uddannelseshjulet.
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# Undervisning af iværksættere - 2
Business Development Engineer

Master of Enterprise Technology

Uddannelsen! Business Development Engineer på
AU-HIH retter sig mod studerende, der ønsker at
starte egen virksomhed, eller som vil arbejde med
at udvikle nye forretningsområder i eksisterende
virksomheder. Det er en tværfaglig
ingeniøruddannelse med fokus på iværksætteri,
innovation og kreativitet.

University of Salford i England har udviklet
uddannelsen Master of Enterprise Technology. Det
er en multidisciplinær uddannelse, der har til
formål at udvikle en idé til et konkret produkt.

På de første seks semestre arbejder de studerende
gruppevis sammen med en virksomhed, som
ønsker at få løst en bestemt problemstilling.
I optagelsen af studerende lægges ud over faglige
kompetencer også vægt på en række personlige
kompetencer – herunder kreativitet,
initiativrigdom, samarbejdsevner, vedholdenhed
og netværkskompetencer.
AU-HIH har etableret en særlig inkubator –
Business Factory – hvor de bedste projekter fra
BDE-uddannelsen kan udvikle sig til nye
virksomheder. Der ydes rådgivning og stilles
mentorer til rådighed.

De studerende skal så vidt muligt selv komme med
en idé, der screenes af universitetets ”Business
Creation Unit”.
Uddannelsen består af seks moduler - heraf tre
teknologiske moduler og tre forretningsmoduler.
Forretningsmodulerne fokuserer bl.a. på at
udarbejde forretningsplan, at præsentere idéen, at
gennemføre markedsanalyser og fundraising.
Sammensætningen af de teknologiske moduler
afhænger af det enkelte projekt.
Uddannelsen er skræddersyet til studerende, der
har en idé, men som mangler kompetencer og ikke
har faciliteter til at realisere målet. De studerende
har adgang til universitetets faciliteter som fx 3Dprototyping, 3D-visualisering, rum til akustiske
tests, et laboratorium for automatisering af
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Iværksætteri
# Modning af idéer

Åbne Faciliteter i Vejle

Uddannelsesinstitutionerne kan spille en vigtig rolle
som værksted for idéer, der kan blive til forretning.

Initiativet ”Åbne Faciliteter” i Vejle stiller faciliteter
og kompetencer til rådighed for opfindere og
iværksættere med konkrete produktidéer.
Udgangspunktet for initiativet er, at mange
iværksættere mangler midler til at investere i
nødvendige faciliteter, og at disse faciliteter ofte
findes på uddannelsesinstitutionerne.

Fx har Blekinge Tekniske Højskole i Sverige udviklet
en Proof of Concept model, hvor idéer fra både skolen
selv og fra det omkringliggende erhvervsliv kan
bringes fra idéfasen til prototypefasen. Der er etableret
særlige faciliteter til projektmodningen, der varetages
af et team bestående af en forsker, 2-6 studerende og
en person fra faddervirksomheden. Det er særligt
tekniske kompetencer, som højskolen tilfører
projektet.
Uddannelsesinstitutionerne kan også på ad hoc basis
bistå med idémodning til iværksættere og potentielle
iværksættere. Ofte besidder institutionerne udstyr,
faciliteter og kompetencer, som iværksætterne ikke
selv besidder.
Der ligger et stort potentiale i at organisere
matchmaking mellem institutioner og iværksættere.
Uddannelsesinstitutionerne bør betragtes som en
ressource, som videnbaserede iværksættere kan
trække på.

Der afholdes et månedligt arrangement, hvor
iværksættere kan booke tid og få gratis hjælp til at
udvikle deres produkter, fremstille prototyper eller
afprøve deres idéer. På hvert arrangement deltager en
gruppe af rådgivere med forskellige kompetencer,
der kan hjælpe med at få idéen gennemført.
Iværksætteren medbringer tegninger, modeller eller
anden beskrivelse.
Efterfølgende kan iværksætteren efter aftale gøre
brug af faciliteter på relevante institutioner i området.
Institutionen stiller lærerkræfter eller teknisk
personale vederlagsfrit til rådighed, således at
iværksætteren kan få sparring og støtte i forbindelse
med udviklingsarbejdet.
Initiativet er medfinansieret af Vejle Kommune. 64

Iværksætteri
# Inkubatorer

Technology Ventures (Finland)

Udbuddet af inkubatorer, væksthuse og udviklingsparker er
stærkt stigende. Trenden startede i 90´erne med
forskerparker for højteknologiske virksomheder. Siden har
konceptet bredt sig til andre erhverv.

Technology Ventures (TV) driver inkubatorer i
tilknytning til fire af Finlands største
universiteter. De har udviklet et særligt
serviceprogram til inkubatorernes
iværksættere, der screenes ud fra deres
vækstpotentiale.

En velorganiseret inkubator skaber værdi på flere måder.
Virksomhederne kan fokusere på deres forretning og
produktudvikling og overlade en del af det administrative til
inkubatorens personale. Iværksætterne kan dele viden og
inspirere hinanden. Og de fleste inkubatorer har et stort
netværk af professionelle rådgivere, som de enkelte
virksomheder kan trække på.
Mange inkubatorer er etableret i tilknytning til universiteter
og andre uddannelsesinstitutioner. Målet er bl.a. at give
forskere og studerende fra den pågældende institution
mulighed for at prøve idéer af. Samtidig har iværksætterne
adgang til institutionens faciliteter.
IDEA har etableret en række særlige studentervæksthuse,
hvor studerende kan prøve idéer af. Og flere universiteter
eksperimenterer med indlejrede inkubatorer placeret i
relevante faglige miljøer.

Når virksomheden er optaget tildeles en
personlig rådgiver – en ”bodyguard”.
Bodyguarden hjælper med at analysere
virksomhedens behov og rådgiver om valg af
services fra TVs program.
Ydelserne omfatter alt fra værktøjer til
ledelse/styring et såkaldt ”Toolkit”, over
rådgivning om opbygning af netværk
”Access”, til rekruttering og
teamsammensætning ”TeamBuilder”. Der
tilbydes også en mentor i form af erfarne
entreprenører ”Goodfather”.
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# Videnbro 3: Innovationssamarbejde
Kravene til innovation er stærkt stigende i stort set alle erhverv. Det er en særlig udfordring for
små og mellemstore virksomheder, der har få ressourcer til udviklingsarbejde og til at søge
efter viden. Videninstitutioner kan spille en vigtig rolle for virksomhedernes
innovationsarbejde. De rummer i mange tilfælde værdifuld viden og unikke kompetencer, som
virksomhederne kan omsætte til nye produkter, ydelser og forretningsgange. Men mange
forhold skal være i orden, før virksomhederne kan tappe viden fra videninstitutionerne. Der
skal være attraktive faciliteter og fysiske rammer for samarbejde. Virksomhederne skal kunne
finde frem til de rette videnmiljøer. Og der skal være adgang til at finansiere den tid, som
videninstitutionerne skal bruge på samarbejdet.
De følgende sider ser nærmere på disse tre indsatsområder og giver en række eksempler på
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god praksis.

Innovationssamarbejde
# Attraktive faciliteter på
institutionerne - 1
Innovationssamarbejde kræver ofte et attraktivt miljø
at udfolde samarbejdet i. Derfor investerer mange
videninstitutioner i særlige testfaciliteter,
innovationsrum, kreative rum mv. Eller mere
generelt i at få institutionen til at fremstå som et
attraktivt sted, der signalerer mere end at være et
uddannelsessted for elever og studerende.
Attraktive faciliteter for samarbejde handler også om
at stille institutionernes udstyr og faciliteter til
rådighed for erhvervslivet. Mange universiteter og
erhvervsskoler har udstyr, som de enkelte
virksomheder ikke selv råder over.
De mest avancerede institutioner forsøger at opbygge
rammer, der får institutionen til at fremstå som et
naturligt samlingssted for innovation,
demonstrationseksempler, idéudvikling og
kompetenceudvikling inden for bestemte brancher
eller klynger.
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Innovationssamarbejde
International Kitchen på Thomas Danby
(Leeds)
International Kitchen på erhvervsskolen Thomas Danby
i Leeds er et eksperimentarium for etniske fødevarer (se
billedet på forrige side).
Køkkenet indeholder alle state-of-the-art faciliteter inden
for etnisk madlavning. Det bruges både af studerende og
virksomheder. Virksomheder i området gennemfører
egne kurser i køkkenet. Køkkenet indeholder
tilskuerpladser og har et integreret mediesystem, der
filmer tilberedning og produktion, så deltagerne kan
zoome ind på detaljerede processer.
Køkkenet fungerer som knudepunkt for demonstrationsprojekter, tests og samarbejdsprojekter om nye
produkter. Det bruges også til træning og rådgivning af
Yorkshires mange etniske start-up virksomheder.
Skolens lærere fungerer som konsulenter. Men man
trækker også på et bredt netværk af nogle af Englands
førende kokke.
Der er investeret i det nyeste produktionsudstyr og
fysiske rammer, der gør det muligt at gennemføre
forskellige former for produktionsflows.

# Attraktive faciliteter på
institutionerne - 2
Det kræver store og langsigtede investeringer i
både faciliteter, kompetencer og netværk at
gøre uddannelsesinstitutioner til kraftcentre for
erhvervsudvikling. Det gælder især erhvervsskolerne, der ikke har store udviklingsbudgetter.
International Kitchen har kunnet etableres,
fordi Yorkshire Forward (den regionale
erhvervsfremme-organisation i Yorkshire) har
investeret et betydeligt beløb i køkkenets
faciliteter sammen med ”Learning and Skills
Council”.
Samtidig er der indgået en partnerskabsaftale,
der fastlægger, at Yorkshire Forward bruger
Thomas Danby som aktør i fremtidige
satsninger over for den etniske fødevareklynge.
Det giver det rette fundament for, at Thomas
Danby kan investere i lærerkompetencer,
internationalt samarbejde og forbedringer i
skolens faciliteter.
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Innovationssamarbejde
# Netværk

Øresund Environment Academy

Netværk er fora, hvor forskere og virksomheder kan mødes
om et fagligt tema. Aktiviteterne kan være temamøder,
foredrag, demonstration af ny forskning, studieture,
konferencer, nyhedsbreve mv. Netværkene gennemfører også
opsøgende arbejde i forhold til virksomheder og fungerer
som hoveddør ind til videninstitutionerne - og til de rette
forskere og undervisere.

Idéfase: Idéer til temaer kommer fra netværket,
bestyrelsen eller via sekretariatet.

Der eksisterer mange netværk for forskere og virksomheder.
Aalborg Universitet har sin egen netværksordning. De jyskfynske universiteter har organiseret en række tematiske
netværk under initiativet ”ForskerKontakten”.
Øresundsuniversitetet har etableret netværk inden for fem
områder, der har stor erhvervsmæssig betydning i området
(de såkaldte Øresundsplatforme). Forsknings- og
Innovationsstyrelsen udbyder en særlig ordning under
overskriften ”Innovationsnetværk”. Og også lokalt er der
etableret en række netværk i forbindelse med mindre
klyngeinitiativer.
Flere analyser dokumenterer, at netværkene har stor betydning for, at SMV´er finder sammen med forskere. Det gælder
særligt i de netværk, hvor der er midler til opsøgende
arbejde, hvor netværkene er åbne for nye medlemmer, og
hvor aktiviteterne markedsføres bredt.

Øresund Environment Academy udbyder en
række tematiske netværk om centrale
udfordringer for miljøklyngen i Øresundsregionen
- fx bæredygtigt byggeri. Typisk er et tematisk
netværk organiseret på følgende måde:

Opstartsfase: Typisk starter et netværksforløb i en
mindre kreds af virksomheder og forskere, hvor
emnet eller temaet for et samarbejde konkretiseres.
Derefter inviteres flere parter med, og det
vurderes, om temaet kan danne grundlag for et
netværk og evt. fælles projekter.
Udførelsesfase: Her mødes virksomheder og
forskere for at dele viden og skabe grundlag for
fælles projektaktiviteter. Der afholdes typisk 5-6
møder årligt i netværkene. Netværkene resulterer
typisk i, at der nedsættes projektgrupper for
virksomheder og forskere med interesse for at
udvikle samarbejdsprojekter inden for et deltema.
De faglige netværk bruges dermed som afsæt for
konkrete samarbejdsprojekter.
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# Innovationsnetværk har stor effekt
Det årlige performanceregnskab for Forsknings- og Innovationsstyrelsens ordning
”Innovationsnetværk” dokumenterer, at netværk har stor effekt.
I 2006-2007 deltog mere end 1.500 virksomheder i konkrete samarbejdsprojekter (fx
innovationsprojekter eller skræddersyet efteruddannelse udbudt af et universitet) som direkte
følge af, at de indgik i et netværk.
Med andre ord skaber netværkene mange kontakter, der fører et egentligt samarbejde med sig.
Omkring halvdelen af virksomhederne havde aldrig før samarbejdet med en videninstitution.
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# Matchmaking – 1

Brobygning i Roskilde/Ringsted/Lejre

Matchmaking er en konkret ydelse, der handler om at
hjælpe virksomheder og forskere med at finde egnede
samarbejdspartnere til et konkret projekt eller til
løsning af et konkret problem.

Erhvervssamarbejdet Sjælland er et fælles
erhvervsråd for Roskilde, Lejre og Ringsted
kommuner. Erhvervssamarbejdet tilbyder
virksomhederne en særlig brobygningsydelse, der
går ud på at finde de rigtige kontakt-personer og
specialister i områdets uddannelsesinstitutioner og
samtidig klæde virksomhederne på til kontakten
med videninstitutionen.

Matchmaking omfatter både individuel hjælp til
virksomheder og forskere samt særlige events, hvor
mange forskere og virksomheder inviteres med det
formål at identificere mulige samarbejdspartnere.
Flere universiteter tilbyder matchmaking som en
generel service, som det fremgik af afsnit 3. Men
matchmaking tilbydes også af aktører uden for
videninstitutionerne, der hjælper virksomheder med
at finde frem til de rette videninstitutioner og forskere.
Mange af netværkene (se forrige indsatsområde)
tilbyder matchmaking inden for deres faglige område.
Men også regionale væksthuse og flere kommunale
erhvervskontorer tilbyder matchmaking.
For mange mindre virksomheder er det fx vigtigt at
have en samlet indgang til videninstitutionerne i et
område.

Sammen med seks forsknings- og uddannelsesinstitutioner i området har Erhvervs-samarbejdet
udarbejdet en pjece om, hvad de enkelte
institutioner kan tilbyde.
Institutionerne er også stærkt repræsenteret i
Erhvervssamarbejdet bestyrelse. Det har skabt et tæt
samarbejde, der gør Erhvervssamarbejdet til en
naturlig ambassadør for uddannelsesinstitutionerne, der kan formidle institutionernes
kompetencer. Samtidig kan Erhvervssamarbejdet
informere virksomhederne om måder at organisere
og finansiere et samarbejde på.
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# Matchmaking – 2
De forskellige netværk og brobyggende organisationer
har gennem de senere år eksperimenteret en del med
matchmaking. Matchmaking omfatter alt fra hjælp til
enkeltvirksomheder til store events, hvor
virksomhederne kan møde mange forskere på en
enkelt dag.
Flere aktører tilbyder også virksomhederne hjælp til
idémodning eller projektmodning. Ofte skal konkrete
idéer eller problemstillinger konkretiseres, før der kan
rettes henvendelse til en videninstitution. Det kan
dreje sig om indledende markedsundersøgelser,
tekniske analyser eller undersøgelser af patenterbarhed. Det kan også handle om at kortlægge, hvilke
teknologier der er relevante for den pågældende
problemstilling. Der mangler dog generelt midler til
idémodning.
Jeg har lagt mange projekter på hylden,
fordi de ikke var modne nok til at vi
kunne henvende os til en
videninstitution. Virksomheder er ikke
gode til at se deres idé i en
forskningsmæssig sammenhæng” .
Gunhild Brynning, Videncenter for Fødevareudvikling.

Nøddeknækkeren i VIFU og Science
Dating i Bioloque
I Videncenter for Fødevareudvikling – VIFU –
afholdes mindre events efter et såkaldt
”nøddeknækkerprincip”.
I samarbejde med forskellige virksomheder
formulerer VIFU en række konkrete
problemstillinger. Disse præsenteres for en kreds
af inviterede personer fra en række
videninstitutioner på en ”nøddeknækkerdag”.
Formålet er at få deltagerne til at melde sig som
”nøddeknækkere” til en eller flere af de idéer og
problemer, der fremlægges.
Et andet eksempel er innovationsnetværket
Biologues ”Science Dating” koncept. Konceptet
indebærer, at forskere og virksomheder mødes og
drøfter ny teknologi og muligheder for at etablere
samarbejdsprojekter. Ca. 20-25 særligt inviterede
deltagere mødes på tomandshånd. Deltagerne
matches på kryds og tværs efter et par indledende
oplæg om temaer af fælles interesse for
universiteter, myndigheder og virksomheder.
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# Finansiering
Der eksisterer en lang række muligheder for at finansiere
innovationssamarbejde mellem virksomheder og
videninstitutioner. De fleste ordninger er skruet sammen
på den måde, at de giver mulighed for at finansiere den
tid og de ressourcer, som videninstitutionen bruger på
projektet. Virksomhederne betaler selv for egne timer – og
den erhvervsmæssige medfinansiering skal typisk være
mindst 50 %.
Under Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) og
Højteknologi-fonden eksisterer en række muligheder for
at søge om finansiering til længerevarende samarbejdsprojekter. Relevante ordninger under FI er Innovationskonsortier, Erhvervs-Ph.d., Forskningskupon og ”Åbne
midler”. Kortvarige projekter kan finansieres under
ordningerne ”Forskningskupon” og ”Videnkupon”. Det
sidstnævnte initiativ er skræddersyet til virksomheder,
der ikke har erfaringer med at samarbejde med videninstitutioner.
Flere af innovationsnetværkene har også frie midler til at
finansiere mindre samarbejdsprojekter. Endelig er
Væksthus Midtjylland og Væksthus Nordjylland
operatører på regionale programmer, der også giver
mulighed for at medfinansiere samarbejdsprojekter.

Miniprojekter
Innovationsnetværket ”Netværk for
Forskningsbaseret Brugerdreven Innovation” i
Århus har udviklet et særligt koncept under
overskriften Miniprojekter. Det indebærer at:
• Virksomhederne får indsigt i metoder og
forskning inden for brugerdreven innovation.
• Det dokumenteres over for virksomhederne,
hvad systematisk arbejde med brugerdreven
innovation kan betyde for bundlinjen.
• Der udvikles en konkret idé med stor potentiel
betydning for virksomhedernes forretning.
• Der opbygges tillid. Det er således et vigtigt mål
med miniprojekterne at skærpe virksomheders og
forskeres interesse for længere samarbejdsprojekter. Og her er den personlige kemi og
gensidige tillid vigtig.
Netværk for Forskningsbaseret Brugerdreven
Innovation bruger op til 100.000 kr. pr.
miniprojekt, der går til at frikøbe de deltagende
forskere. Virksomhederne skal lægge 50 % af de
samlede omkostninger i form af arbejdstimer i
projektet.
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# Videnbro 4: Forskningsbaseret
videnservice
Den sidste af de fire videnbroer har overskriften forskningsbaseret videnservice. Den
handler om at omsætte universiteternes viden og kompetencer til konkrete serviceydelser.
Universiteterne rummer viden, kompetencer og faciliteter, som kan være til stor nytte for
udviklingen af produkter, processer og forretningsmodeller. Men de fleste virksomheder
kan ikke få fat i denne viden, uden at der på universiteterne – eller i tilknytning til
universiteterne – organiseres en professionel konsulentfunktion.
Forskningsbaseret videnservice kan organiseres og formidles på flere måder. Gennem
særlige konsulentenheder på universitetet, gennem eksterne videncentre eller
brobyggende enheder uden for universitetet, via særlige funktioner i det enkelte
forskningsmiljø og gennem studerende.
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Forskningsbaseret
videnservice
# Konsulentenheder på universiteter

# Eksterne videncentre mv.

At udbyde forskningsbaseret videnservice på et vist
aktivitetsniveau kræver en eller anden form for selvstændig
organisering. Almindelige institutter er ikke gearede til at
udbyde konsulentydelser i større skala. Især ikke til SMV´er.

Forskningsbaseret videnservice kan også organiseres og
udbydes af enheder uden for universiteterne. Fx
videncentre, brobyggende enheder og
innovationsnetværk.

Der skal afsættes ressourcer til at organisere ydelserne, til
opsøgende arbejde, til projektledelse og til salg. Samtidig er
der mentale barrierer som manglende fælles sprog,
manglende tillid og manglende evne til at arbejde
efterspørgselsstyret, der skal overkommes.

Fx er Alexandra Instituttet i Århus blevet godkendt til at
udbyde teknologisk service med udgangspunkt i selskabets viden og netværk. Alexandra Instituttet har en særlig
tæt relation til Institut for Datalogi, men samarbejder også
med andre institutter på Aarhus Universitet.

En måde at organisere forskningsbaseret videnservice på er
gennem selvstændige konsulentenheder, der udbyder
rådgivning på vegne af hele universitetet.

Flere innovationsnetværk under Forsknings- og
Innovationsstyrelsen udbyder også forskningsbaseret
rådgivning.

Institut for Produktudvikling
Institut for Produktudvikling (IPU) på DTU har til
formål at omsætte DTU-viden til konsulentydelser og
produkter. IPU fungerer som en professionel
ingeniørvirksomhed, der skal oversætte forskningen
til kommercielle ydelser. Instituttet har særlig fokus
på at kombinere produktion, konstruktion og teknisk
design med kommunikation og rådgivning. Instituttet
har 40 medarbejdere og trækker samtidig på
professorer fra DTU.

Rådgivning inden for energirigtigt byggeri
Innovationsnetværket LavEByg arbejder bl.a. med at
synliggøre mulighederne for at spare energi i den
eksisterende bygningsmasse. LavEByg opsøger
byggevirksomheder og tilbyder individuel rådgivning.
Samtidig laves informationsmateriale til både
virksomheder og forbrugere om, hvordan der kan spares
energi og penge - fx i forbindelse med renovering.
LavEByg baserer sig bl.a. på forskning fra DTU og
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Aalborg Universitet.

Forskningsbaseret
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# Konsulentfunktioner i det faglige
miljø
Universiteterne har også mulighed for at organisere
konsulenttjenester på de enkelte institutter. Det vil
typisk være modellen, hvis ydelserne skal udføres af de
enkelte forskere, og hvis enheden primært skal have til
formål at formidle ydelser, der udbydes af forskerne selv
og eventuelt yde projektledelse.

Commercial Enterprise Unit
University of Salford etablerede i 2005 Commercial
Enterprise Unit (CEU) på et af universitetets
institutter. Enheden organiserer konsulentydelser til
virksomheder, der ønsker at gøre brug af
universitetets kompetencer.
Virksomheder kan henvende sig til CEU, der
sammensætter en – ofte multidisciplinær –
projektgruppe af forskere. Enheden yder ikke selv
faglig rådgivning, men kan påtage sig rollen som
projektleder.
CEU giver virksomhederne en effektiv indgang til
universitetets faciliteter, der kan lejes med og uden
bemandet hjælp. CEU har udviklet
informationsmateriale målrettet specifikke brancher.

# Studerende som konsulenter
Konsulentydelser kan også udbydes af studerende.
Fx har flere engelske universiteter etableret særlige
konsulent-korps bestående af elitestuderende, der i
konsulent-opgaver for erhvervslivet får tilknyttet en
faglig mentor.
Også i Danmark er der eksempler på, at
forskningsbaseret videnservice udbydes som
studenteropgaver.

Studenterkonsulenter på CBS
Copenhagen Business School har i tre år udbudt
en juniorkonsulentordning. Under ordningen
tilbydes virksomheden en velkvalificeret
studerende til at arbejde intensivt i virksomheden
i op til 14 uger. Den studerende arbejder på et
projekt defineret af virksomheden - og den
studerende skriver en projektrapport, som
indeholder en handlingsplan for virksomheden.
Der er 25 studerende tilknyttet ordningen. De
uddannes i et konsulentfirma for at tilegne sig
basale konsulent-kompetencer. Indtægterne
tilgår! universitetet og bruges primært til drift.
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Hent mere viden - 1
REG LAB analyser (alle videnbroer):
•
•

•

REG LAB 2006 (A): ”Universiteter som regionale
vækstmotorer” (kapitel 4-7).
REG LAB 2006 (B): ”Uddannelsesinstitutioners
samspil med erhvervslivet – fra
uddannelsesudbydere til udviklingspartnere”
(kapitel 3-6).
Se www.reglab.dk.

Andre analyser, rapporter og links:
Videnbroen kompetencer:
•
www.teko.dk (om Teko-analysen).
•
www.hih.dk (om AU-HIHs praktikmodel).
•
www.projektzone.dk.
•
www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net
(om Partnerskab og Kompetenceudvikling).
•
www.elite.aau.dk.
•
www.dinhrpartner.dk.
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Hent mere viden - 2
Videnbroen iværksætteri:
•
www.idea.dk.
•
www.komud.nu (om Events of Entrepreneurship).
•
www.veu.dk (om Uddannelseshjulet og Åbne Faciliteter)
•
www.cse.salford.ac.uk/ment
(om Master of Enterprise Technology).
•
REG LAB (2007); ”Fremtidens Erhvervsservice”, kapitel 4
(om Technology Ventures).
Videnbroen innovationssamarbejde:
•
REG LAB 2006 (B): ”Uddannelsesinstitutioners samspil med
erhvervslivet – fra uddannelsesudbydere til
udviklingspartnere”, kapitel 3-5 (om International Kitchen).
•
Forsknings- og Innovationsstyrelsen (2007); Håndbog om
Innovationsnetværk.
•
Forsknings- og Innovationsstyrelsen (2008);
Performanceregnskab for innovationsnetværk 2007.
Udarbejdet af IRIS Group.
•
Forsknings- og Innovationsstyrelsen (2008); Matchmaking
mellem virksomheder og videninstitutioner. Udarbejdet af
IRIS Group og analysekompagniet.
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Hent mere viden - 3
Videnbroen forskningsbaseret videnservice:
•
REG LAB 2006 (A): ”Universiteter som regionale
vækstmotorer” (kapitel 7).
•
www.ipu.dk.(Om institut for Produktudvikling)
•
www.star.salford.ac.uk
(om Commercial Enterprise Unit).
•
http://www.cbs.dk/virksomheder/faa_loest_en_opg
ave/studenterkonsulent. (Om CBSs
juniorkonsulentordning)
•
www.lavebyg.dk.
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