
Sådan udvikler du et stærkt 
samspil mellem videninstutioner 
og virksomheder  – hent 
inspiration i nyt katalog fra REG 
LAB 

Samspil mellem virksomheder og 
videninstitutioner har altid været et emne, 
der har optaget mange af REG LABs 
medlemmer. For at følge trop med denne 
udvikling har REG LAB netop udarbejdet et 
nyt inspirationskatalog over, hvordan man 
kan udvikle samspillet.   

At emnet fortsat står højt på medlemmernes 
dagsorden bekræfter den nye medlems-
undersøgelse. Undersøgelsen er omtalt i dette 
nyhedsbrev. Den viser bl.a., at et af de 
temaer, der optager medlemmerne mest, er 
samspillet mellem videninstitutioner og 
erhvervsliv.  

Kataloget bygger på den viden, der er 
indsamlet i regi af REG LAB bl.a. gennem 
fokusanalyserne og kursusforløb for 
medlemmerne. I kataloget kan læseren få et 
samlet overblik over området, blive sporet 
ind på gode eksempler og blive guidet videre 
til kilder, hvor man kan hente mere 
inspiration.  

Kataloget er tænkt som et hjælperedskab til 
de medlemmer, der til daglig arbejder med at 
styrke samspillet mellem uddannelse og 
erhverv. Eksempelvis med udvikling af 
stabsfunktioner på et universitet. Eller med 
udvikling af, hvordan videninstitutioner kan 
arbejde med udvikling af erhvervsrettede 
uddannelser.   

Workshop om emnet 

Inspirationskataloget blev drøftet på en 
workshop som REG LAB holdt sammen med 
Væksthus Syddanmark den 4. december i 
Væksthuset i Odense under titlen: ”God 
praksis i organisering af et tæt samspil 
mellem videninstitutioner og virksomheder”.  

 
Billede fra workshoppen i Væksthus Syddanmark 

Første version af inspirationskataloget var 
udsendt til deltagerne inden workshoppen. 
Flere af deltagerne har fortalt, at de allerede 
nu har planer om at bruge det internt i deres 
organisation. Eksempelvis fortæller konst. 
vicekontorchef Dorthe Selmer fra Region 
Midtjylland at:  

”Inspirationskataloget vil give øget fokus på et 
område, vi allerede arbejder en del med. Men vi 
har nu fået flere redskaber. Vi vil i den kommende 
tid overveje, om vi har brug for mere viden fx i 
forhold til hvordan kommunerne kan arbejde med 
området. Eller om der er brug for tilskud til 
særlige samspilsinitiativer”. 

Hvorfor samspil mellem uddannelse og 
erhverv? 

REG LAB’s fokusanalyser viser, at 
videninstitutioner har stor betydning for den 
regionale erhvervsudvikling. Fx er erhverv 
som biotek, it, sundhedsteknologi og kreative 
erhverv dybt afhængige af universiteternes 
kandidater. Derfor er gode regionale 
uddannelsesmiljøer med til at tiltrække og 
fastholde virksomheder og de er en vigtigt 
regionalt konkurrenceparameter.  

Til trods for at flere undersøgelser viser, at 
samspil mellem viden og erhverv skaber 
regional vækst, er der stor forskel på 
videninstitutionernes strategiske fokus på 
erhvervssamarbejder og på hvordan de 
griber arbejdet an.   



Derfor er der ofte behov for, at regionale og 
lokale rammesættere er aktive i forhold til at 
igangsætte og udvikle konkrete 
samspilsstrategier.  

En regional samspilsstrategi – hvordan? 

I inspirationskataloget kan man hente 
inspiration til fem faser for udvikling af en 
samspilsstrategi: 

1. Målet defineres: Opstil klare mål 
baseret på regionale behov. Lad 
målene være drivkraften for 
strategien. 

2. Ejerskab og forankring: Engager 
topledelser både hos viden-
institutioner og virksomheder, så de 
føler ejerskab til projektet.  

3. Analyse og identifikation af 
barrierer og drivkræfter: Både hos 
virksomheder og videninstitutioner. 
Hvad motiverer og hvad udfordrer 
aktørerne i forhold til samspil? 

4. Udvikling af ideer og initiativer: Her 
bør alle centrale aktører og tidligere 
eksempler på god praksis inddrages.  

5. Finansiering og implementering: 
Langsigtet finansiering tager tid, 
derfor bør topledelserne fra 
virksomheder og videninstitutioner 
engageres.  

Det siger sig selv, at alle samspilsstrategier 
ikke er ens, da indholdet i de forskellige faser 
varierer. Men fælles for de gode eksempler 
er, at de som oftest gennemgår de fem faser.  

Samspil om hvad?  

Der findes forskellige måder, hvorpå man 
kan flytte viden mellem uddannelse og 
erhverv. Vi har valgt at inddele disse fire 
hovedområder i såkaldte videnbroer, der 
repræsenterer forskellige måder at omsætte 
uddannelsesinstitutioners kompetencer i 
erhvervsudvikling.  

 
Figur med de fire videnbroer 

# Videnbro 1: Kompetencer 

Kandidater fra uddannelsesinstitutionerne 
sørger for at der sker en overførsel af viden 
fra uddannelsesmiljøet til virksomhederne. 
Denne videnbro er inddelt i fem 
indsatsområder, som er:  

• Erhvervsrettede uddannelser: Som handler 
om at have kontinuerlig dialog med 
erhvervslivet for at spotte nye tendenser, 
der indarbejdes i uddannelserne.  

• Samspil om praktik og studenterprojekter: 
Som handler om at koble teori og praksis 
for studerende. 

• Karriererådgivning: Her gælder det om at 
følge de studerende og rådgive dem også 
efter endt uddannelsesforløb.   

• Virksomhedsrettet efteruddannelse: Hvor der 
skal tænkes i, at efteruddannelse er ikke 
længere en metervare. Men efter-
uddannelse skal skræddersyes til den 
enkelte virksomhed.  

• HR-sparring og kompetenceafklaring: 
Handler om at en videninstitutioner 
rådgiver i forhold til HR og 
kompetenceudvikling – ofte i forhold til 
små og mellemstore virksomheder.  

# Videnbro 2: Iværksætteri 

Iværksætteri er også et område, hvor 
videninstitutionerne kan bidrage til den 
lokale og regionale erhvervsudvikling. Derfor 
bør videninstitutionerne undervise 
studerende i at starte egen virksomhed, 



ligesom de spiller en vigtig rolle i forhold til 
at udvikle, modne og kommercialisere 
iværksætternes opfindelser og ideer.  

Universiteter kan også etablere inkubatorer, 
hvor studerende og forskere kan få lov til at 
afprøve deres ideers holdbarhed og 
potentiale. Ved at fokusere på videnbroen for 
iværksætteri kan uddannelsesinstitutionerne 
være med til at genere nye virksomheder i 
regionen.  

# Videnbro 3: Innovationssamarbejde 

Den tredje videnbro handler om 
innovationssamarbejder mellem uddannelse 
og erhverv. Uddannelsesinstitutionerne kan 
spille en væsentlig rolle for virksomhedernes 
innovationsarbejde, idet de har en værdifuld 
viden og unikke kompetencer, som 
virksomhederne kan omsætte til nye 
produkter, ydelser og forretningsgange. For 
at sikre de gode innovationssamarbejder, er 
det vigtigt at uddannelsesinstitutionerne 
fokuserer på at skabe: 

• Gode og attraktive innovationsfaciliteter 
(fysiske rammer).  

• Netværk og matchmaking.  

• Finansiering. Der findes en række fonde 
og styrelser, hvor det er muligt at søge 
midler til samarbejdsprojekter.   

Et af oplæggene på workshoppen gik tæt på 
det innovationssamarbejde, der foregår på 
Risø-DTU. Her har innovation manager Helle 
Bunkenborg siden 2003 arbejdet med 
udvikling af Risøs innovationsaktiviteter. 
Oplægget gav bl.a. inspiration til projektleder 
i Ringkøbing-Skjern Kommune Anders 
Bisgaard Andersen:  

”Det er meget relevant at høre, hvad der foregår 
på andre videninstitutioner og i andre dele af 
landet. Inspirationskataloget kan være med til at 
skabe synlighed om den inspiration vi kan hente –
både fra ind- og udland”.  

# Videnbro 4: Forskningsbaseret 
videnservice 

Den sidste videnbro handler om at omsætte 
universiteternes viden og kompetencer til 
konkrete serviceydelser.  

 

 
Billede fra workshoppen i Væksthus Syddanmark 

Forskningsbaseret videnservice kan 
organiseres på flere måder. Det kan være 
undervisere, forskere eller studerende der 
agerer konsulenter for virksomhederne. Der 
kan både være tale om selvstændige 
konsulentenheder, konsulentfunktioner 
tilknyttet de faglige miljøer eller studenter-
konsulenter, hvor konsulent korps bestående 
af elitestuderende løser opgaver for 
erhvervslivet. Men det kan også være 
eksterne videcentre, brobyggende enheder og 
innovationsnetværk, hvor viden organiseres 
og udbydes uden for universiteterne.  

God organisering er vejen frem 

REG LAB’s tidligere analyser viser, at de 
uddannelsesinstitutioner der lykkes godt 
med erhvervssamarbejder, er dem der har en 
professionel infrastruktur for samspil. Det er 
altså ikke nok at have en række ydelser og 
aktiviteter for samspil at tilbyde 
virksomhederne.  

Optimalt set bør uddannelsesinstitutionerne 
tænke deres erhvervsrettede produkter og 



aktiviteter ind i en struktur, der gør det nemt 
og gennemskueligt for virksomhederne at 
finde frem til og samarbejde med viden-
institutionerne. Omvendt skal en god infra-
struktur for samspil også være med til at lette 
forskeres og underviseres administrative 
byrder. Der kan fx oprettes interne support 
enheder, hvor ansatte kan få bistand og som 
kan fungere som ”one-stop-shops”, hvor 
virksomhederne kan hente relevant viden om 
samarbejdsmuligheder og samarbejds-
partnere. 

På Aalborg Universitet har inspirations-
kataloget givet anledning til overvejelser 
over, hvordan man kan styrke den interne 
organisering af samarbejdet. Desuden 
fortæller projektleder Birgit Nøhr at:  

”Inspirationskataloget giver et godt overblik. 
Særligt for nye medarbejdere er det en hurtig 
indføring i et stort område. Og vi vil i den 
kommende tid overveje, hvordan vi kan styrke den 
interne organisering af erhvervssamarbejdet”. 

 


