Nationalt Forum for Vidensamarbejde: 10 år
med erhvervssamarbejde på universiteterne
	
  
I år er det 10 år siden universitetsloven blev
ændret, så universiteterne fik en ny opgave
med videnspredning på linje med deres øvrige
opgaver inden for forskning og uddannelse. I
daglig tale kaldes videnspredning på
universiteterne for erhvervssamarbejde.

organisation, der har som formål at bevillige
midler
fra
staten
til
universiteternes
erhvervssamarbejde.

Universiteterne har siden ændringen i 2003
arbejdet med udviklingen af erhvervssamarbejde med ny strategi, ny organisering og
nye kompetencer til at løfte opgaven. Der er fx
etableret DTU Match på Danmarks Tekniske
Universitet, AAU Match på Aalborg Universitet,
mens der på Aarhus Universitet er bl.a.
etableret en One Stop Service.

”Med	
  
det	
  
nationale	
  
forum	
  
for	
  
vidensamarbejde	
   ønsker	
   vi,	
   at	
   sætte	
   fokus	
   på	
  
vidensamarbejde	
   fra	
   universitet	
   til	
   anvendelse	
  
.	
  Desuden	
  ønsker	
  vi	
  skabe	
  øget	
  videndeling	
  og	
  
et	
  stærkere	
  samarbejde	
  m ellem	
  de	
  aktører,	
  der	
  
arbejder	
  med	
  forskningsbaseret	
  viden”	
  

Aarhus Universitet har gennem projektet
”Genvej til ny viden”, bevilliget af Region
Midtjylland, bl.a. etableret et Forum for
Vidensamarbejde, der har til formål at indsamle
og formidle erfaringer med udvikling af
erhvervssamarbejde mellem de danske
universiteter. Forummet startede op i marts
2012.
I marts var der årsmøde i forummet på Aarhus
Universitet.
Her
fremlagde
de
fem
arbejdsgrupper, der har haft konkrete opgaver,
deres arbejde. Der var inviteret spændende
udenlandsk inspiration fra HEFCE – en engelsk
myndigheds-
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Generelle udfordringer
I regi af Forum for Nationalt Vidensamarbejde
har der været nedsat fem arbejdsgrupper, som
har fokuseret på forskellige områder:
•
•
•
•
•

Udfordringer på universiteterne.
Udfordringer på virksomhedssiden.
Udfordringer med ”kæden”.
Den internationale dimension.
Udvikling af metoder til vidensamarbejde.

Både
deltagerne
på
årsmødet
og
arbejdsgrupper så en stor generel udfordring i,
at erhvervssamarbejdet stadig er et område
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præget af projektfinansiering. Der mangler – i
modsætning til den engelske model gennem
HEFCE – en grundlæggende finansiering til
vidensamarbejde. Når erhvervssamarbejdet
finansieres gennem puljer, så er det et område
præget af, at der skal skrives ansøgninger, få
projekter op og stå – hvorefter en del projekter
desværre må stoppe, når midlerne udløber.
Desuden er en klar strategi vigtig, da det
sætter retningen for, hvad universitet vil på
området. En anden generel anbefaling er, at
der skal være opbygget en infrastruktur på det
enkelte universitet for erhvervs-samarbejde, så
der er personer ansat på de enkelte institutter
med ansvar for erhvervs-samarbejde. Disse
skal agere som det interne netværk, og gerne
have et stærk eksternt netværk til erhvervslivet
gennem den centrale enhed på universitet,
med ansvar for erhvervssamarbejde.
Desuden
ville
det
være
meget
hensigtsmæssigt for et stærkt erhvervssamarbejde, at der blev etableret én indgang til
universiteterne fx efter det skotske forbillede
Interface (se faktaboks).
Hvordan
styrker
man
forskernes
motivation for erhvervssamarbejde?
Forskernes deltagelse i erhvervssamarbejde er
ret afgørende. Da forskernes karrierer
afhænger af, hvor mange artikler de publicerer
i
internationale
anerkendte
forskningsmagasiner, kan det være vanskeligt at få
forskerne interesseret i erhvervssamarbejde.
Særligt på Aalborg Universitet har de udviklet
nye incitamentsstrukturer for at opmuntre til
erhvervssamarbejde:
•

På Aalborg Universitet giver man et
medietilskud til forskere, der er aktive i
medierne.
Tilsvarende
kunne
man
opmuntre ved at belønne forskere, der er
genererer midler til erhvervssamarbejde.

•

•

Det kræver ressourcer at opmuntre til
vidensamarbejde internt på universiteterne.
AAU har afsat 50 pct. oppefra. Mens det
enkelte institut leverer den resterende del.
På AAU har de udnævnt professorer med
den særlige opgave at samarbejde med
erhvervslivet. Flere af disse kommer fra
erhvervslivet.
FAKTABOKS: Det skotske Interface

I 2005 blev Interface etableret for at skabe
én samlet indgang til de 20 skotske
universiteter. Ordningen blev lavet for at
lette adgangen særligt for SMV’erne.
I 2010 blev Interface evalueret: Over 330
samarbejdsprojekter mellem universiteter
og virksomheder blev etableret – og
halvdelen af disse ledte frem til nye
produkter eller services. Af de 330
samarbejdsprojekter var over halvdelen
med SMV’ere.
REG LAB har tidligere analyseret Interface
og inviteret direktøren for Interface til
efterårskonference i 2007.
Hvordan
kan
universiteterne
styrke
samarbejdet med virksomhederne?
Arbejdsgruppen, der har fokus på udfordringer
for virksomhederne med vidensamarbejde,
havde fire meget konkrete bud på, hvordan
man kan styrke samarbejde:
1) Tilpasning af nuværende tilbud:
• Indarbejde
erfaringer
fra
tidligere
samarbejder
bl.a.
gennem
løbende
evalueringer.
• Tilbyde flere korte projekter fx samarbejder
af en måneds varighed.
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•

•
•

Udarbejde skræddersyede produkter til
SMV’ere herunder enklere samarbejdsaftale.
Tilbyde en regional videnkupon ordning.
Opsamle erfaringer fra virksomhedspraktik
forløb fx af matchmakere på universitetet.

2) Forbedring af kommunikationen:
• Skabe større opmærksomhed omkring
produkter/services overfor samarbejdspartnere og SMV’er.
• Skabe oversigt over universiteternes
organisationsstruktur.
• Skabe større forståelse på universiteter hos
SMV’er, og hvorfor det er relevant at
samarbejde
• Udarbejde fælles IT-platform, hvor begge
virksomheder og videninstitutioner kan
lægge samarbejdsprojekter ud.
3) Opbygning af personlige relationer:
• Invitere fageksperter fra SMV’er til at være
gæsteforelæsere for studerende.
• Mød virksomheder på deres hjemmebane.
• Lave
matchmaking
arrangementer,
forskere og virksomheder får mulighed for
at mødes.
4) Kulturforståelse og mindset
• Sørge for at placere og aftale, hvem der
har ansvaret for fremgang i de forskellige
faser i projektet hos hhv. universitetet og
virksomheden.
• Behov for bedre forventningsafstemning.
• Lave
et
nyt
obligatorisk
fag
–
erhvervsforståelse.
På årsmødet var der god snak om de
hjørnesten i det gode erhvervssamarbejde.
var enighed om, at meget handler
personlige relationer og om, hvordan
universitetsansatte
ser
sig
selv
erhvervssamarbejde:

fire
Der
om
de
i

”Vi er en vigtig del af slutproduktet. Vi er en del
af innovationen. Vi er ikke blot katalysatorer – vi
er facilitatorer med et ansvar for slutproduktet”,
sagde
Lars
Frølund,
Center
for
Entreprenørskab og Innovation ved AAU

De engelske erfaringer fra HEFCE
Den engelske regering etablerede HEFCE –
Higher Education Funding Council for England
– tilbage i 1999 for at skabe en
basisfinansiering af universiteternes erhvervssamarbejde. I dag har HEFCE et beskedent
budget på 150 mio. pund sammenlignet med
de 5 mia. pund, som universiteterne samlet set
får til uddannelse og forskning.
Tanken bag etableringen af HEFCE var at
skabe
en
mere
holistisk
tilgang
til
universiteterne, så de ville få interesse for at
skabe
et
samarbejde
med
offentlige
myndigheder og den brede offentlighed.
HEFCE har haft den ønskede effekt, så
engelske universiteter er i dag bredt involveret i
samfundet.
Siden etableringen i 1999 har HEFCE
systematisk indsamlet data om forskellige
samarbejdsformer, som universiteterne har
udviklet over årene. På baggrund af de
forskellige data udvikler de løbende deres
viden om forskellige samspilsformer og de
videreudvikler de ansøgningsskemaer, som
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universiteter ansøger efter for at sikre maksimal
effekt af deres bevillinger.
Alice Frost var inviteret til at fortælle om HEFCE
og
deres
erfaringer
med
forskellige
samspilsformer. Hun fortalte om, hvor vigtigt
det er at forklare, hvilken værdi universiteterne
tilfører samfundet:
”It’s very tough times we live in. People are
losing their jobs. We need to show the value of
Knowledge Exchange for the broader society.
Ongoing documentation and reflections on the
findings is an important part of developing the
area of Knowledge Exchange”, fortæller Alice
Frost, HEFCE.

Dengang var det interessant at betragte de
mange forskellige typer af samspilsformer, som
HEFCE havde kortlagt. Og Alice Frosts oplæg
bekræftede, at området stadig er under
udvikling. Nye samspilsformer ser stadig
dagens lys, så universiteterne er aktive på
mange områder:
•
•
•

•

I det offentlige rum fx gennem deltagelse i
konferencer eller eksterne foredrag.
I det lokale samfund fx gennem åbne
foredrag eller deltagelse i skoleprojekter.
I kommercialisering hvor universiteter
bidrage med konsultation eller gennem
patentering.
Og ved problemløsning fx ved at yde
uformel
rådgivning
til
løsning
af
virksomhedsnære problemer eller gennem
konsulentarbejde.

Gennem HEFCEs arbejde er det muligt at
opgøre, hvor mange af de forskellige
samspilstyper, som de engelske universiteter
indgår i.

Alice Frost, Head of Knowledge Exchange and Skills,
HEFCE

REG LAB har tidligere analyseret HEFCE
initiativet (i fokusanalysen ”Universiteter som
regionale vækstmotorer fra 2006) og besøgt
organisationen i 2008 sammen med flere af
medlemmerne.

FIGUR 1: Videnbroer

HEFCE har netop igangsat et enormt
casestudie, hvor de
gennem
10.000
casestudier vil indsamle erfaringer med,
hvordan de engelske universiteter på
forskellige
områder
samarbejder
med
samfundet. Efter planen er de 10.000
casestudier indsamlet med udgangen af 2014.
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