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Når universiteter arbejder sammen med
virksomheder handler det især om viden,
forretning og vækst. En måde at få
universiteternes viden ud i virksomhederne er
ved at bruge de studerende som viden-bro til
SMVerne. VI har kigget nærmere på RUC
Innovation-projektet ´Videnmedarbejdere i
Region Sjælland´. Her har eksperimentet været
at få på virksomheder - der ikke normalt
arbejder med universiteter - til også at
interessere sig for studerende fra utraditionelle
faglige miljøer. Og omvendt.
Projektet - der er medfinansieret af EU Socialfond
og Vækstforum Sjælland - havde tre slags aktører:
Små og mellemstore virksomheder, studerende
og Roskilde Universitets erhvervsrettede afdeling,
RUCinnovation. Det var sidstnævnte, der stod for
projektet.
Projektet formål var enkelt, fortæller projektleder
Lone Rådberg fra RUC Innovation:
”Der skulle skabes samarbejder mellem Små og
Mellemstore Virksomheder og studerende, da det
er her, fremtidens vækst ligger. Og dermed også
de studerendes jobs efter endt uddannelse.
Projektet får med andre ord virksomhederne til at
se muligheden for at skabe innovation og vækst
ved at oprette akademiske videnstillinger”.
At etablere samarbejder mellem virksomheder og
studerende er dog ikke helt nemt:

”En vigtig læring ved projektet er, at samarbejdet
mellem virksomheder og studerende ikke sker af
sig selv. Som universitet er vi nødt til at være
opsøgende. Både over for virksomhederne og de
studerende”, fortæller Lone Rådberg fra RUC
Innovation og fortsætter:
”Projektet har ikke handlet om at plukke de lavest
hængende frugter. Vi ville ud og have fat i de
virksomheder, der ikke havde erfaringer med at
ansætte akademikere. Det var fx mindre itvirksomheder, en tømrermester, et
rengøringsfirma og en bryllupsarrangør”.
Opsøgende indsats over for virksomhederne
For at få fat på de virksomheder, der ikke har
erfaring med at ansætte akademikere, iværksatte
RUCinnovation en opsøgende indsats. En indsats,
der blandt andet har involveret lokale erhvervsråd
og væksthuse.
”Vi har lavet samarbejdsaftaler med f.eks.
Næstved Erhverv. Vi bookede os ind i Næstved
Erhverv lokaler i fire dage og holdt 4 møder med
virksomheder om dagen. Det gav god mening at
holde møderne der – stedet var i forvejen kendt af
virksomhederne og tiden, virksomhederne skulle
bruge til transport i forbindelse med møderne, var
i størrelsesorden 10-15 min. Næstved Kommune
bidrog bl.a. med en liste over specielt
udviklingsorienterede virksomheder, og vi
entrerede med en phoner, der stod for booking af
møderne”, fortæller Lone Rådberg
og fortsætter:
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“Den gode nyhed er, at virksomheder i Region
Sjælland gerne vil arbejde sammen med
studerende, herunder også fra RUC. Og under en
målrettet indsats mod lollandske virksomheder
erfarede vi, at de problemstillinger, som
virksomhederne havde, mod forventning var af
bl.a. medarbejderanalytisk karakter. Vi havde
troet, at der især ville blive tale om merkantile
problemstillinger, men også i den forbindelse blev
vores forudindtagethed afkræftet. Virksomhederne
var både udviklingsorienterede og indstillede på
samarbejde. Det kan skyldes, at vi i vores
udvælgelse af virksomhederne har ramt rigtigt –
bl.a. ved at have fokus på virksomheder, der
allerede havde deltaget i udviklingsprojekter”.

værdien af det. Det er fx de færreste antropologistuderende, der umiddelbart tænker på, at deres
viden kan bruges af et rengøringsfirma i forhold til
intern kommunikation. Eller at man som
danskstuderende kan arbejde med
kommunikation hos en vinduesproducent”,
fortæller Lone Rådberg og fortsætter:

Den opsøgende indsats resulterede i, at der blev
formidlet 200 samarbejder mellem studerende og
regionale virksomheder. 900 studerende deltog i
en række aktiviteter med repræsentanter for det
regionale erhvervsliv.

Tæt på samtlige studerende, der deltog i et
samarbejde med en privat virksomhed, får sat sin
akademiske viden i spil. Det præcise tal er 97,4
pct.

LB Analyse har foretaget den eksterne evaluering
af projektet. Den viser, at otte ud af ti
virksomheder var tilfredse eller meget tilfredse
med samarbejdet med studerende i projektet.
”Den eksterne evaluering af projektet viser, at de
deltagende virksomheder har opnået konkret ny
viden – både om deres egen virksomheds
muligheder og muligheden for at benytte
akademikere generelt”, fortæller evaluator Stefan
Brendstrup fra LB Analyse.
Studerende får i stor stil testet akademisk
viden i private virksomheder

”For at få de studerende interesseret i at arbejde
sammen med SMV’er i Region Sjælland
iværksatte RUCinnovation en række aktiviteter, så
som oplæg om virksomhedssamarbejder ved
semesterstart og gruppedannelser, etablering af
vejledningstilbud på RUC, kompetencecaféer og
procesunderstøttende seminarer”.

”Det er små og mellemstore private virksomheder,
som de studerende har samarbejdet med. Og det
er en interessant sektor, da mange af de
deltagende virksomheder ikke normalt benytter
og ansætter akademikere i deres forretning. Ikke
desto mindre viser analyser, at der er gode
muligheder for at skabe nye vidensjob i netop
denne sektor. Projektet giver altså både
muligheder for de studerendes jobmuligheder og
virksomhedernes vækst”, fortæller Lone Rådberg.
Ny Guide: Samarbejde mellem studerende og
virksomheder

Når man arbejder med de lidt mere utraditionelle
studieretninger, har der også i forhold til de
studerende været behov for en opsøgende
indsats.

I forlængelse af projektet har RUCinnovation
udgivet en bog med vejledning i at skabe
samarbejder mellem studerende og virksomheder,
der er bygget på erfaringerne fra projektet. I
guiden er der bud på, hvordan man kan fremme
samarbejdet mellem studerende og virksomheder.

“En stor udfordring, når man skal skabe
samarbejde mellem studerende og virksomheder,
er at få rettet de studerendes opmærksomhed på

“Det er håbet, at denne bog kan inspirere
andre uddannelsesinstitutioner til at oprette
og vedligeholde samarbejder med regionale
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virksomheder. Og at også andre kan bruge
erfaringerne”, fortæller Lone Rådberg fra
RUCinnovation.

aktivitet, der gøres fra universiteternes side, skal
gå længere end til at formidle opslag. Det vil for
eksempel med stor sandsynlighed være
nødvendigt med en mere faciliterende rolle
undervejs i igangsatte samarbejder”.

Jesper Lambert fra SDU Erhverv - der er en enhed
på Syddansk Universitet, som samler alle
universitetets erhvervsrettede aktiviteter med
henblik på at styrke samspillet med det
omkringliggende samfund – og partner i projektet
fortæller:

(Kilde: LB Analyses ”Evaluering: Videnmedarbejdere i Region

”Projektet ’Videnmedarbejder i Region Sjælland´
er ret interessant. Vi har delt viden med RUC i
forhold til at matche virksomheder og studerende.
Fx har vi bidraget med viden om, hvordan vi i SDU
Erhverv på Sjælland arbejder med at matche
mellem virksomheders opgaver, udfordringer og
de studerende via Company Dating”.
Evalueringen af projektet viser også, at det har
begrænsninger. Evaluator Stefan Brendstrup fra
LB Analyse fortæller:
”Det er vurderingen, at projektet er blevet
afgrænset på en lidt uhensigtsmæssig måde. I
projektet er formidlede samarbejder mellem
studerende og regionale virksomheder lig med
antal opslåede opslag. Dette har en fordel i
forhold til at kunne følge op på fremdriften af
projektet. Men det er samtidig vurderingen, at et
opslag ikke helt er det samme som et formidlet
samarbejde. Hvis projektet skal medvirke til at
opnå de langsigtede målsætninger om flere
videnjobs i regionen, så er det vurderingen, at den

Sjælland)

Netop en mere faciliterende rolle i forbindelse
med samarbejdet mellem universiteter og
virksomheder er noget, som SDU Erhverv arbejder
med.
”En vigtig lektie fra projektet er, at virksomheder
og studerende skal håndholdes gennem hele
processen. Derfor har SDU netop sat et initiativ i
søen. Her er ideen at lave længerevarende forløb
for de studerende og virksomhederne. Det går ud
over at lave et projekt sammen, forløbet
indeholder også praktikplads, studiejobs. Det
tager tid at matche virksomheder og studerende”
fortæller Jesper Lambert fra SDU Erhverv.
kaspar@reglab.dk, marts 2015
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