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Forord

Hermed præsenteres et første resultat af et projekt, der blev sat i gang i
2003. Opmærksomheden om uddannelse og undervisning i fagområdet en-
trepreneurship er en del af forskergruppen RESME´s projektportefølje. Er-
hvervs- og Boligstyrelsen har bevilget økonomiske midler til støtte for
gennemførelse af en ”Analyse med henblik på udvikling af læringsformer
og pædagogik, der kan fremme entrepreneurship og innovation”. Senere er
projektet omdøbt til PILE-projektet, der står for ”Pædagogisk Innovation af
Læringsformer i Entrepreneurship”.

Dette WP fremlægger casebeskrivelser af entrepreneurshipuddannelser ved
fire udenlandske universitetsmiljøer i Sverige, Tyskland, England og Hol-
land. Der er p.t. planlagt yderligere et WP, der redegør for situationen for
tilsvarende danske miljøer. Undersøgelsens hovedrapport er ligeledes under
udarbejdelse og vil foreligge færdig omkring september i år. Det er vort
håb, at projektet og dets resultater vil indgå i den politiske og universitets-
faglige debat om dette meget aktuelle og vedkommende emne
Vi ønsker god fornøjelse med læsningen.

PILE-gruppen.

PILE-gruppen består af: lektor Per Blenker, Århus Universitet
(pblenker@econ.au.dk), lektor Poul Dreisler, HHÅ (pd@asb.dk), lektor John
Kjeldsen, HHÅ (jke@asb.dk) og forskningsassistent Helle M. Færgemann (ansat
ved projektet til 30/4 2004) nu CFE, (hmeibom@cfe-aarhus.dk). Desuden er
stud.oecon. Kenneth S. Pedersen, stud. merc. Katrine D. Laursen og stud. merc.
Tinna S. Madsen tilknyttet gruppen.

For en oversigt over det samlede materiale incl. konferencepapers henvises til
RESME´s hjemmeside www.asb.dk/groups/resme.  Her vil kommende publikati-
oner også blive lagt ud.
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1 Indledning
I denne rapport præsenteres fire casestudier af universitetsmiljøer i Sverige,
England, Holland og Tyskland. Det er valgt at anvende begrebet universi-
tetsmiljøer, idet der er tale om miljøer, der ikke alle er dele af universitets-
organisationer, således som man almindeligvis vil forstå et universitet.
Dette er en iagttagelse, hvis betydning vil blive behandlet i undersøgelsen.
De fire miljøer er karakteriseret ved, at de gennem en årrække har arbejdet
med udvikling af uddannelser og undervisning i entrepreneurship.

Formålet med undersøgelsen er gennem et eksplorativt studium at hente er-
faringer og viden fra udenlandske universitetsmiljøer, der er længere
fremme end man er i Danmark med hensyn til udvikling af uddannelser in-
denfor entrepreneurship. Det er også undersøgelsens mål at afdække orga-
niseringer og processer, der karakteriserer begrebet ”det entrepreneurielle
universitet”. Generelt taler man i litteraturen om ”det entrepreneurielle uni-
versitet” i forbindelse med den universitære forsknings tætte forbindelser
med de øvrige sektorer i samfundet, specielt erhvervslivet - både det of-
fentlige og især det private. Tolkning af begrebet ”det entrepreneurielle
universitet” har dog efterhånden fået et indhold, som beskriver hele univer-
sitetets måde at fungere på, dets struktur, processer, personalepolitik,
kommunikation etc.

En sådan udvikling har været i gang i Europa i de seneste 8-10 år. I Dan-
mark har den nye universitetslov med ikrafttrædelse pr. 1. maj 2004 bl.a.
indbygget krav, som kan minde om elementer i forhold til begrebet ”det
entrepreneurielle universitet”. Det politiske system arbejder på alle niveau-
er med en række initiativer og søger at fremme en udvikling i denne ret-
ning. Regeringens plan om bl.a. at etablere et ”iværksætter-akademi” har til
formål at fremme udviklingen i undervisning og forskning i entrepre-
neurship samt generelt motivere hele uddannelsessystemet til at deltage.
Det er et eksempel på en satsning på iværksætter- og fornyelsesaspekter i
samfundet via sammenkædninger af uddannelser på alle niveauer og i tæt
samspil med organisationer og enkeltvirksomheder udenfor institutionerne.
Det samme kan siges om handlingsplaner, der rummer støtte og motivation
for øget samarbejde mellem forskning, uddannelse og erhvervsliv som bl.a.
kommer til udtryk i programmet ”fra tanke til faktura”. Det er sådanne
iagttagelser, der er baggrunden for denne undersøgelse og rapport, der især
har koncentreret sig om entrepreneurship undervisning, som dog har vist
sig ikke at kunne studeres partielt uden medtagelse af de øvrige betragtnin-
ger.
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Denne rapport, som benævnes caserapporten, består af fire case-
beskrivelser, hvor det ud fra en eksplorativ tilgang søges at udlede spørgs-
mål og teser, som vil indgå i den samlede undersøgelsesrapport. Det er og-
så hensigten med caserapporten at belyse en række af de problemstillinger,
der knytter sig til universitetssektorens forhold til dette område, herunder
de barrierer, der i varierende grad er for udvikling og gennemførelse af så-
vel uddannelser i entrepreneurship som for etableringen af ”det entrepre-
neurielle universitet”.

De fire cases giver et indblik heri, ligesom de sammen med den samlede
afrapportering af projektet kan danne grundlag for inspiration og evt. anbe-
falinger til gennemførelsen af de initiativer, der er igangsat på den danske
uddannelsesscene. I tilknytning til undersøgelsen af de fire miljøer omfatter
studiet også en opsamling af sekundær viden, der er til rådighed om de
danske universitetsmiljøer.

I det samlede projekt behandles blandt andet følgende to hovedområder:

• En teoretisk og empirisk undersøgelse af, hvad der forstås ved det så-
kaldte entrepreneurielle universitet. I den forbindelse søges belyst,
hvorledes samspillet mellem interne og eksterne faktorer har påvirket
universiteternes udvikling hen mod deres entrepreneurielle fokus. Den-
ne del af studiet retter sig især mod de omstændigheder, som udviklin-
gen udfolder sig under. Hermed menes såvel de omstændigheder det
enkelte universitet har eller har haft for sin udvikling samt det samspil
med omverdenen, der har påvirket udviklingen.

• En undersøgelse af, om motivation for og udfoldelse af iværksættertrang
samt opbygning af iværksætterkompetencer hos de studerende kræver
særlige ressourcer, kompetencer og en særlig innovativ adfærd hos in-
stitutionen og dens ansatte. Af særlig interesse for dette er en undersø-
gelse af, hvilke forskellige former for uddannelses- og undervisningsdif-
ferentiering, som bør iværksættes overfor forskellige målgrupper af stu-
derende i relation til forskellige formål og mål. I forlængelse heraf vur-
deres det, i hvilken grad uddannelse, der fører til ”foretagsomhedsfanta-
si” (enterprising behaviour) og etablering af egen virksomhed (entrepre-
neurship), kræver særlige didaktiske og pædagogiske modeller. Afdæk-
ningen af denne problemstilling har tilsvarende stor betydning for den
enkelte uddannelsesinstitution og dennes interne og eksterne relationer
samt muligheder for at agere med en høj grad af fleksibilitet, kreativitet
og innovativ adfærd.



3

De fire universitetsmiljøer, der indgår i undersøgelsen, er:

• University of Twente, Enchede, Holland,

• Universität Rostock, Rostock, Tyskland

• University of Central England, Birmingham, England,

• Stockholm School of Entrepreneurship, Stockholm, Sverige.

For nemheds skyld vil de fire miljøer i det følgende blive benævnt hen-
holdsvis Twente, Rostock, UCE og SSES.
Det er dog ikke selve universitetet, med alt hvad dertil hører, som er det
centrale i disse casestudier. Af de fire miljøer er Twente det eneste, hvor
der er et dækkende sammenfald mellem universitetsorganisation og vort
undersøgelsesobjekt. Casen Rostock Universitet handler om et fritliggende
center, der er tilknyttet universitetet. UCE, Birmingham er del af et netværk
dannet af ni universiteter med egne centre for forskning og uddannelse i
entrepreneurship. SSES er en enhed eller et center, der er etableret af fire
universiteter og skoler i Stockholm, der i vekslende omfang også selv dyr-
ker feltet. Der er altså tale om fire meget forskellige organisationer eller
netværk, hvilket også viser sig at have forskellige konsekvenser, når det
skal vurderes, hvilke former der er anbefalelsesværdige.

Alle fire institutioner har forskning og uddannelse i entrepreneurship højt
på agendaen, hvor Twente University eksplicit har formuleret sin vision om
at være kendt og anerkendt som et såkaldt entrepreneurielt universitet. De
øvrige tre miljøer har ikke på samme måde haft ”det entrepreneurielle uni-
versitet” som en samlende og fra toppen formuleret vision. Dog viser ud-
viklingen i Rostock, at man her nærmer sig denne struktur. Her er det blot
skabt af ydre omstændigheder. De to andre cases afspejler som nævnt to
netværk, hvoraf SSES udgør resultanten af netværket, hvorimod UCE er en
ligeværdig del af universitetsnetværket MERCIA Institute of Entreprise
(MIE). Det ville have været interessant, hvis denne undersøgelse også hav-
de kunnet omfatte studier hos netværks-partnerne bag SSES og de øvrige
partnere omkring MIE. Det har der dog ikke været mulighed for.
Disse fire forskellige cases bidrager med en givende variation af problem-
stillinger til forståelse af fordele og ulemper ved de forskellige organisati-
onsformer, og ser man specielt på den historiske dimension, fremstår der
meget forskellige baggrunde og forløb, som institutionerne hver især har
været igennem.
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Casestudierne giver således en god indsigt i og forståelse af det, der ken-
detegner disse forsknings- og undervisningsmiljøer, herunder deres pæda-
gogiske modeller og læringsformer. Som nævnt er det et mål, at erfaringer-
ne fra casestudierne skal søges videreudviklet som grundlag for formule-
ring af nogle handlingsanvisninger eller normative rammer, som kan virke
inspirerende for andre institutioner. Disse rammer skal dog også virke pro-
blematiserende i forbindelse med beslutninger, hvor et universitet skal for-
søge at leve op til rollen som et sted, hvor man fokuserer på udvikling af
entrepreneurielle kompetencer og færdigheder hos de studerende. Projektet
vedrører primært universitetssystemet, men det formodes, at analyser og
handlingsanvisninger også vil kunne være til inspiration for andre aktører i
det samlede uddannelsessystem.

Data og informationsgrundlaget til de fire casebeskrivelser bygger på en
række sekundære kilder, der beskriver universiteternes udvikling og nuvæ-
rende situation og planer for fremtiden. De primære data hidrører fra inter-
views med repræsentanter for entrepreneurshipuddannelserne ved besøg i
de pågældende universitetsmiljøer. Informationsindsamlingen har bevæget
sig på to niveauer. Der er søgt oplysninger på det overordnede strategiske
niveau om universitetets udvikling, herunder strategier og mål for fremti-
den, samt arbejdet med at overvinde forskellige former for barrierer og ud-
fordringer. Det andet undersøgelsesniveau omfatter selve organiseringen af
undervisningen i entrepreneurship med henblik på at afdække idéer, initia-
tiver, filosofier i forbindelse med undervisningsformer, didaktik og pæda-
gogik, som måske kan overføres til den danske arena.

I dette indledende afsnit af caserapporten søger vi at udlede nogle mønstre i
materialet, men vi søger også at afdække de forskelle, der viser sig som
værende træk, der hænger sammen med hele uddannelsesmiljøets natur og
relationer til omgivelserne. Det kan således allerede her konstateres, at der
findes visse systemiske sammenhænge og forskelle i de enkelte miljøer, der
kræver, at tolkningen af hver case hele tiden har disse forskelligheder for
øje. Sammenfatningen og sammenstillingen af de fire cases vil blive gen-
nemført under følgende overskrifter:

• Baggrund for etablering af det entrepreneurielle fokus

• Universitetets kontekst - relationer til omverdenen

• Hvilken enhed er i fokus i casen - hvad er enhedens strategi?

• Grundmønstre i undervisningen i entrepreneurship - undervisningsporte-
føljen
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• Undervisningsmodel, didaktik og pædagogik samt konsekvenser af valg
af model

• Konklusion

1.1 Baggrund for institutionernes entrepreneurielle fokus
Det er kendetegnende for alle fire cases, at de repræsenterer forskellige va-
rianter af den såkaldte ”triple-helix-model” (model formet af tre spiraler),
som bygger på en antagelse om, at innovation, entrepreneurship og vækst
kan skabes gennem et samspil mellem tre kræfter i samfundet: academia
(universiteterne), erhvervslivet (offentligt og privat) samt det politiske sy-
stem (på flere niveauer). Sidstnævnte kan gennem sine erhvervs-, forsk-
nings- og uddannelsespolitiske initiativer påvirke rammebetingelserne for
de øvrige. I det følgende vil begrebet ”det entrepreneurielle universitet” og
”triple-helix” blive anvendt som begreber, der har en indbyrdes sammen-
hæng. Der vil i hovedrapporten, der går mere i dybden med såvel begreber
som data, blive søgt givet et nuanceret billede af de to begreber. Det vil
således fremgå, at begrebet triple-helix, som det er defineret ovenfor, ind-
går som en forudsætning for at tale om det entrepreneurielle universitet.
Triple-helix-modellen kan betragtes som en omverdensbeskrivelse af det
entrepreneurielle universitet.

I relation til alle fire cases viser det sig, i meget varieret grad, at det politi-
ske system medvirkede ved enten at støtte, hvad de samarbejdende univer-
siteter ønskede at sætte i gang, som i Stockholm, eller ved direkte at spille
en initierende rolle, som tilfældet var det i Midt-England. Ligeledes var
udviklingen i Rostock ikke kommet langt, uden at såvel EU-fonde som re-
gionale offentlige midler blev sat i spil. Udviklingen på Twente Universitet
har historisk set også haft de tre parter som væsentlige forudsætninger for
den nuværende situation. I dette tilfælde dog med den normalt modsatte
rolle, idet det politiske system på et tidspunkt inddrog støtten til universi-
tetet.

Der er fire forskellige historiske forudsætninger for de fire cases, og styr-
ken og variationen i de tre kræfters indsats er meget forskellig. F.eks. går
Twentes entrepreneurielle historie 30 – 40 år tilbage, mens kravene til de
engelske universiteters åbning mod erhverv og samfund rækker tilbage til
Margaret Thatchers regeringstid i 80´erne med samme aktion som den
hollandske. Interessant er det også at nævne, at Rostocks entrepreneurielle
historie først for alvor fik en drejning i 1989, da muren faldt, og et nyt øko-
nomisk system skulle angive retning og mål for aktiviteterne.
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Udviklingen i de 4 universitetsmiljøer begyndte ofte med, at en enkelt eller
nogle få personer enten i ledelsen eller oftere blandt underviserne/forskerne
har indset, at der kunne ligge spændende muligheder (og økonomiske ge-
vinster) i, at man i samspil med det regionale erhvervsliv kunne medvirke
til at skabe fornyelse, udvikling og vækst. Dog er det universiteternes le-
delse, der bestemmer i hvilken grad, det entrepreneurielle fokus formuleres
i visionen og i strategien samt implementeres i universitetets holdninger,
kultur og adfærd. Derfor er det hensigtsmæssigt at skelne mellem ”det en-
trepreneurielle universitet”, hvor man har som mål og strategi at arbejde i
et tæt samspil med erhvervslivet med henblik på gensidig udveksling af
ydelser sammenlignet med de tilfælde, hvor universitetet blot har fag i en-
trepreneurship i undervisningsporteføljen. Dvs. ”det entrepreneurielle uni-
versitet” er, som nævnt tidligere, et udtryk for en proces, en villet, målrettet
ledelses- og handlingsorientering for den samlede institution og ikke blot et
partielt og isoleret tilbud i form af et eller få kurser i entrepreneurship.

Alle fire cases er blevet kaldt varianter af det entrepreneurielle universitet,
men det er således kun Twente, som eksplicit har formuleret sin vision om
at være et sådant. Beslutningen herom var som nævnt forårsaget af et ydre
pres, hvor manglende bevillinger truede universitetets eksistens, og hvor
ledelsen med rektor i spidsen så nye muligheder. Af de tre øvrige er SSES
og UCE på hver sin måde dele af et netværk. SSES er ikke et universitet,
men et ”center” skabt af fire universiteter og læreanstalter med den klare
målsætning at skulle være prototypen på en entrepreneuriel institution,
hvilket er hovedsigtet med samarbejdet. SSES skal medvirke til at placere
Stockholm blandt Europas mest innovative regioner. Rostock Universitet
vil nok også kunne karakteriseres som hørende til de entrepreneurielle uni-
versitetsmiljøer. Dette skyldes, at universitetet gennem det ”triple-helix”
arbejde, der er gjort blandt andet gennem et EU-støttet projekt (ROXI), har
defineret sig som et sådant og har modtaget anerkendelse og udviklings-
midler gennem det federale, tyske EXIST-program. UCE kan som univer-
sitet umiddelbart sættes udenfor dette selskab, da det i dette tilfælde er ret
uklart i hvor høj grad, der sker et samspil med omverdenen som en del af
den vedtagne målsætning for universitetet. Der er dog, som på tilsvarende
måde i Rostock etableret et Enterprise Research Development Centre
(ERDC), som i meget høj har ekstern kontakt både i relation til forskning
og til uddannelse.

I denne undersøgelse er der lagt vægt på at vurdere, hvorledes de besøgte
miljøer har udviklet deres uddannelsesportefølje og deres undervisning.
Det er i den sammenhæng, at de øvrige elementer er kommet til at spille en
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rolle for vurderingen af selve institutionen eller miljøet, som det foretræk-
kes at kalde organisationen bag aktiviteterne.
De personer, der har påbegyndt undervisning og forskning i entrepre-
neurship (ildsjæle) har ofte en erhvervsøkonomisk eller teknisk baggrund.
Senere har interessen for at beskæftige sig med entrepreneurship bredt sig
langsomt på universitetet for til sidst at vokse sig så stærk, at man har kun-
net tiltrække ressourcer og på baggrund heraf kunnet danne et egentligt
”center for entrepreneurship”. Disse centerdannelser er ofte grundlaget for
udvikling af et egentligt samarbejde mellem erhvervslivet og andre centre
lokalt og internationalt, som arbejder med entrepreneurship.

Casestudierne viser, at det såkaldte entrepreneurielle universitet udvikles
gennem en længerevarende proces, hvor en af forudsætningerne er evnen
til at indgå i et samspil med de interessenter, der indgår i triple-helix-
modellen. I mange tilfælde kræver dette samspil andre måder at tænke på,
andre organisationsformer og andre succeskriterier end de, som er de mest
fremherskende i det traditionelle universitetssystem.

Konklusionen er, at det entrepreneurielle universitet pr. definition samar-
bejder med de eksterne interessenter med henblik på at skabe grundlaget
for fælles innovation, fleksibilitet og kreativitet, men nok også med det
formål at få adgang til flere eksterne finansieringskilder. Man arbejder
blandt andet med succeskriterier som hvor mange patenter, man har opnået,
samt hvor mange nye virksomheder, der er etableret med udgangspunkt i
universitetets undervisning, kurser og forskning. I den danske regerings se-
neste planer for de danske universiteter spiller denne tankegang en frem-
trædende rolle i handlingsplanen ”fra tanke til faktura”. Denne undersøgel-
se viser, at der er fordele ved et tættere samarbejde mellem erhvervsliv og
universiteter, men at tidshorisonten og i den forbindelse investeringshori-
sonten kan være forskellig hos de to parter. Det har ikke været undersøgel-
sens mål at afdække ”graden af entrepreneuriel kompetence” hos det en-
kelte besøgte universitet, men det har været muligt at foretage nogle vurde-
ringer, der kan overføres på danske forhold.

Det kan således fastslås, at betingelsen for samarbejde og netværk vedrører
universitetets evne til at gøre sig synlig som en troværdig og attraktiv sam-
arbejdspartner for erhvervslivet. Forskerne og universitetet må udvise en-
trepreneuriel adfærd og besidde kompetencer, som kan anvendes af er-
hvervslivet. Erhvervslivet må være mere innovativt og opfatte samspillet
med universiteterne som en proces, hvor man ikke kan læse resultatet på
bundlinien over night, men hvor man, hvis man anlægger en klar og tålmo-
dig strategi, kan få adgang til en base af viden, som kan være en af forud-



8

sætningerne for udvikling af virksomheden med henblik på fremtiden. Fra
det offentliges side må man have indsigt i samt være parat til at udvikle
rammebetingelser og igangsætte konkrete initiativer, som kan medvirke til
at kick-starte denne udviklingsspiral på den mest hensigtsmæssige måde.

Sloganet ”innovation og vækst gennem netværk og samarbejde” kan reali-
seres på lokalt, samfunds-, virksomheds- og universitetsniveau, hvis man
prøver at operationalisere den tænkning og de interessentmodeller og de
relationer, der former triple-helix-modellen. I Danmark skal vi til at im-
plementere denne tænkning. Spørgsmålene, der kan stilles i den forbindel-
se, er:

• Hvorledes motiveres interessenterne i ”triple-helix-modellen” til at søge
viden om hinanden med henblik på dialog?

• Hvorledes identificeres og koordineres grundlaget for etablering og
igangsættelse af hensigtsmæssige udviklingsspiraler i ”triple–helix”?

• Hvorledes indser interessenterne, at der bør være tale om ”tålmodig res-
source-anvendelse”?

• I hvilken grad stilles der krav om accept af nye målepunkter og succes-
kriterier i forhold til dem, som man almindeligvis anvender på univer-
siteterne samt hos virksomhederne og det offentlige?

Dette projekt vil diskutere disse spørgsmål og perspektivere med særlig fo-
kus på universiteternes rolle. Dette vil ske i den samlede rapport fra pro-
jektet.

1.2 Universitetsmiljøets kontekst - relationer til omverdenen
Det er kendetegnende for alle fire universiteter, at de fokuserer meget på
samspillet med den pågældende regions erhvervsliv og til andre uddannel-
sesinstitutioner i området. På det operative niveau varetages dette samspil
dog fortrinsvis af de personer, grupper eller centre, som har valgt at under-
vise og forske i entrepreneurship. Valg af forskningstemaer og udarbejdelse
af uddannelsesprogrammer sker ofte med stor fokus på, om det er relevant
og anvendeligt i forhold til det lokale erhvervslivs problemstillinger. For-
målet med undervisningen i entrepreneurship på master- og bachelorniveau
er, at de studerende skal udvikle deres faglige og personlige kompetencer
til at kunne gennemføre entrepreneurielle handlinger, hvilket som oftest
kommer til udtryk i udarbejdelse af en bæredygtig forretningsplan. Under-
viserne udgør ofte en kombination af forskere fra universitetet og personer
fra erhvervslivet. Der søges opbygget en sådan grad af fleksibilitet i an-
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sættelsesstrukturen, at personer fra erhvervslivet kan komme ind i midlerti-
dige stillinger, og forskerne kan bevæge sig ud i erhvervslivet. På Twente
er det således muligt for potentielle iværksættere at blive ansat på univer-
sitetet, mens de arbejder med udvikling af deres idé. I den forbindelse ind-
går de ofte som både lærere og studerende i undervisningen og får univer-
sitets forskellige former for ressourcer og kompetencer stillet til rådighed
med henblik på videreudvikling af deres idé og udarbejdelse af en forret-
ningsplan.

Som det fremgår af casene, arbejder man i forbindelse med undervisning
og forskning i entrepreneurship meget tæt sammen med erhvervslivet med
henblik på skabelse af innovation, fornyelse og vækst i regionen. Efterhån-
den har man dog også søgt samarbejdsrelationer uden for det lokale områ-
de, specielt i forbindelse med forskningssamarbejder. De fleste universite-
ter og deres forskere, som arbejder meget empirisk og anvendelsesoriente-
ret med henblik på at løse konkrete problemer for erhvervslivet, er på
grund af begrænsede tidsmæssige ressourcer tvunget til at overveje deres
situation med hensyn til, hvor man vil satse og hvilken profil, man ønsker
at opbygge. Et universitets overordnede mål og strategi kunne eksempelvis
være at fokusere på at tilfredsstille erhvervslivets (måske) kortsigtede rele-
vans- og nyttekriterier og derfor arbejde anvendelsesorienteret med henblik
på at løse situationsspecifikke problemer gennem tilbud om uddannelse og
forskning. Et sådant valg kan tilføre universitetet og den enkelte forsker
eller underviser eksterne økonomiske midler, men det kan også være tids-
krævende og dermed ”forskningsfortrængende” i henhold til de traditio-
nelle vurderingskriterier. Alternativt kan et universitet vælge at fokusere på
de traditionelle akademiske traditioner og værdinormer med henblik på
skabe forskning, der rummer den højeste grad af generaliserbarhed på det
internationale plan. Et centralt spørgsmål er, om disse to alternativer er for-
enelige, eller om man som universitet bør vælge mellem disse på grund af
knaphed på ressourcer og kompetencer og ønsket om at fremstå med en
klar profil over for de forskellige grupper af interessenter?
Ses der på de fire cases og nogle af de øvrige universiteter, eksempelvis i
USA, hvor man arbejder med forskning og undervisning i entrepre-
neurship, fremgår det, at selv store universiteter bliver tvunget til at vælge,
hvor tyngden skal lægges på mængden af kombinationsmuligheder blandt
ovennævnte to alternativer.
Erfaringen fra casestudierne viser således, at man er tvunget til at forholde
sig til denne problemstilling, og at man bør udforme nogle forholdsvis kla-
re mål og strategier for universitetets ønskede placering i dette spektrum af
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muligheder. Derudover skal der udformes strukturer, ansættelsesforhold og
incitamentssystemer, der understøtter dette valg.
Det såkaldte entrepreneurielle universitet udvikles således gennem en læn-
gerevarende proces, hvor en af forudsætningerne er lysten og kompeten-
cerne til at indgå i et samspil med de forskellige interessenter, der indgår i
triple-helix-modellen. I mange tilfælde kræver dette samspil således andre
måder at tænke på, andre organisationsformer og andre succeskriterier end
dem, som er de mest fremherskende i det traditionelle universitetssystem.

Det kan konkluderes, at det entrepreneurielle universitet pr. definition sam-
arbejder tæt med de eksterne interessenter med henblik på at skabe grund-
laget for fælles innovation, fleksibilitet og kreativitet, og dermed også ad-
gang til eksterne finansieringskilder i erhvervslivet. Man arbejder blandt
andet med konkrete, operationelle succeskriterier såsom, hvor mange pa-
tenter man har opnået, samt hvor mange nye virksomheder, der er etableret
med udgangspunkt i universitetets undervisning, kurser og forskning.

I den danske regerings seneste planer for de danske universiteter spiller
denne tankegang som nævnt en fremtrædende rolle, idet man ønsker igang-
sættelse af mere såkaldt ”kommerciel forskning”. Vore undersøgelser viser,
at der er fordele ved et tættere samarbejde mellem erhvervsliv og universi-
teter, men at tidshorisonten og i den forbindelse investeringshorisonten kan
være forskellig mellem de to parter.
Vore casestudier giver anledning til en uddybning af følgende problemstil-
linger:

• Hvorledes definerer man i litteraturen det entrepreneurielle universitet?

• Hvad er det, som karakteriserer det entrepreneurielle universitets udvik-
ling og processer?

• Er det entrepreneurielle universitets forskning og uddannelse en nyori-
entering af forsknings- og uddannelsesbegrebet?

• Hvorfor er nogle universiteter mere entrepreneurielle end andre?

• Bør alle universiteter sigte på at være entrepreneurielle?

• Er betegnelsen ”det entrepreneurielle universitet” en ny måde at define-
re det moderne universitet i modsætning til ”elfenbenstårnet”?



11

1.3 Hvilken enhed er i fokus – og hvad er enhedens strategi?
Der er på det overordnede plan søgt data og informationer om hele univer-
sitetet. I forlængelse heraf er det søgt at identificere de områder, som er
selve centeret for forskning og undervisning i entrepreneurship i de fire
miljøer. I alle fire tilfælde kommer udviklingen først rigtig i gang, når cen-
trale personer (ildsjælene) får etableret en eller anden form for centerdan-
nelse og dermed fremmer synligheden og grundlaget for at kunne tiltrække
yderligere ressourcer eller kvalificere centret til at indgå i samarbejdsrelati-
oner med andre institutioner, der arbejder med entrepreneurship på en pro-
fessionel måde. Midlerne til forskning og uddannelse i entrepreneurship
skal enten hentes internt på universitetets budget, hvilket ofte vil kræve, at
ledelsen eksplicit vælger at satse på entrepreneurship, gennem eksterne fi-
nansieringer fra erhvervslivet eller som særlige initiativer igangsat af det
politiske system. Dette sker først, når man får disse overbevist om, at sam-
spillet på længere sigt er grundlag for innovation og vækst.
I alle fire cases er det på universiteterne lykkedes at skaffe en høj grad af
ekstern finansiering, hvilket har været en af årsagerne til, at man disse ste-
der har haft mulighed for at være med blandt de bedre i Europa inden for
området entrepreneurship. Twente er som nævnt karakteriseret ved, at uni-
versitetsledelsen eksplicit har formuleret strategien for at blive et entrepre-
neurielt universitet, og dermed at man bl.a. også ønsker at satse på forsk-
ning og undervisning i entrepreneurship.

I Twente er det forskergruppen NIKOS, som har medvirket til at udvikle
samarbejdsrelationer til andre institutter på universitet og til andre forsk-
nings- og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. Samtlige fakulteter har
desuden ydet en selvstændig indsats med egne kontaktpersoner til er-
hvervslivet. Disse mangfoldige initiativer har medvirket til, at Twente er
medlem af et internationalt konsortium af 10 ”innovative” universiteter,
som er gået sammen om bl.a. uddannelsesudvikling i entrepreneurship og
har formuleret udvekslingsmuligheder af de studerende mellem institutio-
nerne.

SSES blev etableret med udgangspunkt i de erfaringer Handelshøjskolen i
Stockholm havde gjort sig inden for undervisning og forskning i entrepre-
neurship. Der er her tale om et center, som fire institutioner nu står bag.
Det interessante er, at hele personalet er ansat direkte fra udenlandske in-
stitutioner, og at undervisningssproget i øvrigt er engelsk. SSES forventes
at tage initiativer til forskellige typer af entrepreneurielle aktiviteter med
henblik på at tilbyde uddannelser etc. til studerende fra de institutioner, der
indgår i konsortiet. Centrets finansiering hviler på en stor donation fra en
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privat fond (Perssons Familiefond). Målet og strategien for SSES er som
nævnt, at man i al beskedenhed ønsker at promovere Stockholm-regionen
til at være et af de mest innovative og entrepreneurielle områder i verden.
Dette skal ske gennem forskning, akademisk og praktisk uddannelse samt
initiativer med henblik på at skabe nye virksomheder i området. Det skal
endvidere ske i tæt samspil med det regionale erhvervsliv.

University of Central England (UCE) har forskningscenteret ERDC, som
bl.a. arbejder med forskning og uddannelse i entrepreneurship, ledelse og
udvikling af SME´er og erhvervsudvikling generelt. ERDC har gennem fle-
re år via samarbejde med lokale kræfter, EU-projekter og lign. gennemført
en række initiativer, hvorfor man var klar til at indgå i det program for er-
hvervspolitisk udvikling, som regering og regionale kræfter har satset på at
skabe i Midt-England. Dette er et eksempel på det offentlige systems initi-
ativer i relation til ”triple-helix-modellen”. Måden dette er gennemført på,
er at etableringen af MERCIA Instiute of Enterprise (MIE), som har ni uni-
versiteter som partnere. MIE ledes af en professor fra Warwick University,
og det fungerer således, at forskere og undervisere fra de ni partnerinstitu-
tioner mødes til udveksling og udvikling af ideer på en række områder og
derefter går hjem og søger at tilpasse idéerne til egne forhold. Midlerne til
at udvikle og igangsætte kan herefter søges i MIE.
Universität Rostock, Tyskland, er et klassisk universitet, hvor en professor
i pædagogik (indenfor uddannelse i erhvervsøkonomi) fandt sammen med
regionale politiske og forretningsmæssige interesser om at igangsætte en
udviklingsproces i området. Gennem dette samarbejde med eksterne inte-
ressenter lykkedes det den pågældende professor at få oprettet et Institut for
Kompetenceudvikling (HRD), der med støtte fra eksterne interessenter og
med universitetsledelsens positive holdning og EU-fondsmidler lykkedes at
etablere uddannelsesprojektet ROXI. Dette projekt arbejder med uddannel-
ser med henblik på at udvikle kompetencer og konkrete færdigheder til at
kunne etablere sig som selvstændig erhvervsdrivende i lokalområdet. Pro-
jektet blev en af årsagerne til, at universitetet blev kvalificeret til at blive
tildelt midler fra det federale EXIST-program i 2002. HRD instituttet er si-
den omdøbt til IBEC (International Baltic Entrepreneurship Centre) og ar-
bejder fortsat med ROXI-projektet.

Som nævnt indledningsvist kan alle fire universitetsmiljøer karakteriseres
som forskellige varianter af triple-helix-tankegangen. Det, der savnes mest
i disse casebeskrivelser er, i hvilken grad erhvervslivet har været involveret
og herunder i hvilket omfang, de har bidraget med finansielle midler som i
eksemplet vedrørende SSES.
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Dette kortfattede resumé af de fire miljøers grundlag og konstruktion dæk-
ker som nævnt over fire meget forskellige organisationsformer. To univer-
siteter, hvoraf det ene har været igennem en langvarig transformationspro-
ces til det såkaldte ”entrepreneurielle universitet” og det andet på vej fra
først en grundlæggende forandringsproces fra et Østtysk universitet til en
selvforståelse af at flytte sig fra et multifakultært elfenbenstårn til et ”en-
trepreneurielt universitet” in spe. Og to miljøer som fungerer som netværk.
I casen om SSES er SSES netværkets midte, det vil sige resultanten af den
eksternt finansierede og eksternt bemandede institution, der skal yde noget
for de andre og helst sammen med netværksinstitutionerne.  I den anden
case er UCE et medlem af en netværkskonstruktion, hvor UCE selv skal
bidrage med idéer og initiativer til fællesskabet og selvstændigt udvise lo-
kalt initiativ. I forbindelse med igangsættelse af konkrete projekter og initi-
ativer skal UCE søge ressourcer hos netværket.

En nøjere vurdering af de fire cases i undersøgelsen giver grundlag for føl-
gende teser, som vil indgå som inspiration i den sammenfattende rapport:

• Et universitets stærke fokusering på entrepreneurship som uddannelses-
og forskningsområde skyldes ofte et samspil af mange forskellige for-
hold.

• Politiske initiativer med henblik på at fremme den teknologiske og den
økonomiske udvikling i regionen, vil ofte være en vigtig årsag og kilde
til satsning på entrepreneurshipforskning og uddannelse.

• Universitetsmiljøernes organisation, bemanding og hele konteksten kan
have betydning for uddannelsesprofil, forskningsprofil og -performance.

• Uddannelse i entrepreneurship eller lignende fag kræver ofte en anden
pædagogik eller prakademisk (praksis/akademisk) didaktik, som stiller
særlige krav til uddannelsesmiljøets organisering.

• En forståelse af grundlaget for uddannelse og undervisning i entrepre-
neurship bør ske ud fra den kontekst, hvori undervisningen sker.

• Der tales ofte om udvikling af enterprising behaviour generelt for alle
studerende, men der savnes i høj grad en uddybning af, hvad det vil si-
ge, og hvem der vil kunne have glæde af sådanne kompetencer.

• Det er for snæver en synsvinkel, når der i den største del af litteraturen
er en implicit forståelse af entrepreneurship som ”det at starte sin egen
virksomhed - at blive iværksætter”.
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• Hvorledes realiseres det multifakultære entrepreneurielle universitet,
hvor uddannelsen i entrepreneurship - har et bredere adfærdsmæssigt
sigte (enterprising behaviour)? F.eks. inden for humaniora, kunst/kultur
eller professionsuddannelser.

I det følgende afsnit gives eksempler på, hvorledes man i de fire miljøer har
tilrettelagt porteføljen af uddannelsesprogrammer i entrepreneurship.

1.4 Grundmønstre i undervisningen i entrepreneurship
Analyser af de fire casestudier understøtter den grundlæggende tese om, at
det er formålet, målgruppen og konteksten, der har indflydelse på den måde
man tænker i uddannelse og undervisning i entrepreneurship på det enkelte
universitet. Der viser sig at være store forskelle i fokus og indhold samt i
valg af pædagogiske og didaktiske metoder på de fire institutioner.

På University of Central England, UCE, har man valgt at udbyde MBA og
kandidatuddannelser i entrepreneurship som sammenhængende uddannel-
ser. Man fokuserer her på at undervise om og i entrepreneurship samt i ma-
nagementteorier indenfor innovation og forretningsudvikling. Pædagogisk
arbejder man med idé-laboratorier, som skal udvikle de studerendes per-
sonlige kompetencer i retning af det at blive selvstændige og i at kunne ar-
bejde kreativt med et fornyelses- eller forandringsprojekt i forbindelse med
udarbejdelse af afhandlingen.
På University of Twente foregår uddannelserne og undervisningen ofte
med udgangspunkt i praktiske eller empiriske problemstillinger. Man har
opbygget fleksible uddannelser i entrepreneurship ud fra en modulopbyg-
ning, hvor man på bachelorniveau kan vælge dele af en omfattende porte-
følje af fagmoduler. Der synes at være en vis progression i programmet
startende med enkelte basisfag. I flere tilfælde tager man udgangspunkt i
eksisterende management teorier og ser disse i et ”entrepreneurielt” per-
spektiv. Der er stor fokus på det at kunne udarbejde en forretningsplan.
Twente udbyder en ”minor”, dvs. et bifag i form af fagmoduler i entrepre-
neurship til naturvidenskabs- og ingeniørstuderende. Der udbydes desuden
en række kurser, som direkte henvender sig til de personer i lokalområdet,
der ønsker sparring og adgang til ressourcer i forbindelse med en eventuel
etablering af egen virksomhed. Det er karakteristisk for Twente, at man
tænker meget i sammenhænge mellem undervisningens indhold og pæda-
gogik i forhold til forskellige uddannelses-formål og i relation til forskelli-
ge målgrupper. Man arbejder på at kunne udbyde en sammenhængende
MBA-uddannelse i entrepreneurship, men man har ikke kunnet finde de
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nødvendige ressourcer til at kunne udbyde denne på det akademiske ni-
veau, dette kræver.
SSES udbyder et program af fire kernefag til de studerende på de fire in-
stitutioner, der danner det netværk, som i fællesskab udbyder entrepre-
neurshipundervisning. De studerende kan vælge sig ind på hele program-
met eller dele heraf. Yderligere kan man specialisere sig i entrepreneurship
i forhold til forskellige brancher. Der har været meget ambitiøse planer for
udvikling af kurser, hvor man skulle mikse studerende med iværksættere.

ROXI (Rostock) udbyder undervisning i entrepreneurship, hvor man arbej-
der meget målrettet med det at udvikle personlige egenskaber, som kan ka-
rakteriseres ved ”enterprising behaviour”. Man opfatter dette som en af fle-
re forudsætninger for at være motiveret til at kunne udvikle sig til at blive
en entrepreneur. I uddannelsesforløbet fokuseres meget på den enkelte stu-
derende som person, og der indgår elementer som kreativitet- og idéud-
vikling, personlig udvikling og evnen til at indgå i netværk. Den stærke fo-
kusering på personen og pædagogikken i forbindelse med udvikling af en
persons ”enterprising competencies and behaviour” er forårsaget af, at den
faglige leder har et professorat i pædagogik.

Ved at sammenligne de fire cases kan der udledes en række teser, som ind-
går i det videre arbejde med projektet:

• Det kan være hensigtsmæssigt at have en portefølje af uddannelsesele-
menter, der kan befrugte hinanden. Det er meget vigtigt at kunne af-
dække forskellige former for kompetencebehov hos forskellige mål-
grupper.

• Det er vanskeligt at dække hele spektret af relevante uddannelsesopga-
ver for potentielle entrepreneurer, så i de fleste tilfælde må man foretage
et valg.

• Undervisning om eller i entrepreneurship kræver forskellige former for
pædagogik og didaktik og generelt er undervisning i entrepreneurship
en pædagogisk proces.

• Udvikling af generiske modeller for uddannelsesprogrammer i entrepre-
neurship (content) bør bygge på en integreret tænkning omfattende:
kontekst, målgruppe og formål.

1.5 Didaktik, pædagogik og konsekvenser af valg af model
De fire casestudier tyder på, at det kræver særlige læringsprocesser, en
særlig kultur, et særligt fokus - samt etablering af ”nye” former for kon-
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takter og relationer mellem mange interne og eksterne interessentgrupper,
hvis universiteterne også reelt ønsker at leve op til rollen som det såkaldte
”entrepreneurielle universitet”.

Studierne tyder også på, at undervisning ”i” og ikke kun undervisning
”om” entrepreneurship kræver udvikling af andre didaktiske og pædagogi-
ske kulturer, undervisningsformer og -modeller end dem, man traditionelt
anvender på de højere læreanstalter. Det kræver en særlig form for pæda-
gogisk fokus at udvikle handlingsorienterede og initiativrige personer, som
har kendskab til mulighederne, er motiverede og har forudsætninger for og
kompetencer til at arbejde som foretagsomme personer i forbindelse med
deres arbejdsmæssige karriere - enten som innovative medarbejdere i eksi-
sterende private eller offentlige virksomheder (intraprenører) eller som en-
trepreneurer ved etablering af en ny virksomhed. Som pædagogisk metode
er det ikke tilstrækkeligt kun at fokusere på den faglige indlæring. Som un-
derviser må man også tilrettelægge uddannelsens indhold og vælge under-
visningsformer, som må antages at understøtte og videreudvikle de særlige
motiver og personlige kompetencer, som omfattes af begreberne ”enterpri-
sing behaviour” og ”entrepreneuriel behaviour”

Følgende områder og udsagn kan uddrages af casestudierne:

• Didaktiske og pædagogiske overvejelser er en meget central del af
planlægning og tilrettelæggelse af uddannelser og undervisning i entre-
preneurship.

• Der findes eksempler på, at man gennem en særlig pædagogik, hvor
man sammenkobler et idé-laboratorium med teori om entrepreneurship
kan forsøge at skabe kompetencer i entrepreneurship (UCE).

• Begrebet ”diversity” – det, at man som tilrettelægger af uddannelser og
undervisningsforløb meget velovervejet og bevidst arbejder med at
sammensætte og udnytte deltagernes forskellighed – opfattes som en
vigtig pædagogisk mulighed og udfordring.

• Studenterinvolvering, praksis- og problemorienterede læreprocesser i
praksis-fællesskaber indgår som pædagogiske metoder.

• Man har den holdning, at undervisning i entrepreneurship bør have et
empirisk udgangspunkt.

• Undervisning i entrepreneurship stiller meget store krav til universi-
tetslærerens tværfaglige og pædagogiske kompetencer. Disse beherskes
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oftest ikke i tilstrækkelig grad af en enkelt person, hvorfor samarbejde i
teams er hensigtsmæssigt.

• Det tyder på, at uddannelse i entrepreneurship kræver en ny forståelse af
universitetspædagogik generelt.

• Det tyder på at uddannelser i entrepreneurship kræver andre lærings-
koncepter end ellers kendte.

Disse erkendelser og teser vil indgå i den samlede rapport for dette projekt.

1.6 Anvendelse og perspektiver
Casestudierne har som nævnt haft et eksplorativt og et idégenererende for-
mål. De har givet svar på nogle af vore grundlæggende teser og erfaringer,
men de har også givet anledning til en række nye spørgsmål og perspekti-
ver på en meget aktuel og kompleks problemstilling.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra disse fire cases samt fra andre empiri-
ske undersøgelser vil vi i dette projekt søge at kombinere elementer af en-
trepreneurteorien med didaktiske overvejelser og i forlængelse heraf teorier
og modeller fra teoretisk og praktisk pædagogik samt undervisningslære.
Formålet er at medvirke til en videreudvikling af det arbejde, som interna-
tionalt og nu også i Danmark har fået meget stor opmærksomhed såvel er-
hvervs- som uddannelsespolitisk. Det drejer sig om spørgsmålet om, hvor-
ledes universiteterne og de højere uddannelsesinstitutioner kan medvirke til
at udvikle personer med enterprising behaviour og i forlængelse heraf mu-
ligvis lyst og evne til at etablere sig som iværksættere. Den overordnede
antagelse er, at det er en vigtig forudsætning for at skabe innovation og
vækst og dermed grundlaget for at opretholde vor velfærd.

I de følgende afsnit præsenteres de enkelte casestudier. Der findes forskel-
le, ligheder og mønstre i undersøgelsesmaterialet, som bidrager til en større
og mere nuanceret indsigt i et område med stærkt stigende interesse for
universiteterne, for erhvervslivet og for det politiske system.



18

2 Case: Twente University, Holland
2.1 Formål og metode
Denne case fokuserer på baggrunden for den transformationsproces, hvor
Twente University har udviklet sig fra at være et regionalt universitet med
fokus på ingeniøruddannelser til at være et internationalt universitet, hvor
man har formuleret en vision om at være ”et entrepreneurielt universitet”.
Udviklingen er søgt beskrevet så objektivt som muligt på baggrund af se-
kundære kilder i form af rapporter, samt indsamling af primære data i form
af interviews med ledelsen under et 2 dages ophold ved universitetet. Mate-
rialet fra de forskellige interviews er båndet og transskriberet. Der er tale
om en beskrivende casefremstilling, som dog kan give anledning til udled-
ning af centrale vurderinger og konklusioner.

2.2 Udledte vurderinger og konklusioner
”Det entrepreneurielle universitet” kræver pr. definition, at universitetet
indgår i et aktivt samspil med forskellige aktører i omgivelserne. Aktørerne
i dette samspil kan eksempelvis være erhvervslivet, de offentlige myndig-
heder samt de højere uddannelsesinstitutioner og benævnes da ofte som
triple-helix-modellen. Gennem dette samspil søges grundlaget for innovati-
on og vækst i samfundet og hos aktørerne fremmet.

Vejen mod det ”det entrepreneurielle universitet” vil på de fleste universi-
teter kræve ændringer i de traditionelle opfattelser af et universitets opga-
ver og vil også medføre behov for ændringer i organiseringsformer og i in-
citamentsstrukturer. Eksempelvis kræver det en forholdsvis fleksibel an-
sættelsesstruktur, der har til formål at forbedre muligheden for udveksling
af medarbejdere mellem universitetet og erhvervslivet.
”Det entrepreneurielle universitet” kobler i høj grad forskning med uddan-
nelse og undervisning, og man arbejder i den forbindelse ret bevidst med
”entrepreneurship education” som et vigtigt område.

”Det entrepreneurielle universitet” kræver, at de ansatte forskere og under-
visere er motiveret til at arbejde både i bredden og i dybden med komplek-
se problemstillinger i praksis. Forskningen og undervisningen har ofte et
induktivt udgangspunkt. Dette kan være i modstrid med de traditionelle ar-
bejdsmetoder på ”det klassiske universitet”, hvor man måske oftere arbej-
der med at frembringe mere generel viden inden for et mere snævert teori-
og fagområde.
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2.3 Historisk baggrund og udvikling
Twente University blev etableret i 1961 som et regionalt universitet med
det primære formål at øge antallet af ingeniører i den østlige del af Hol-
land1. Den østlige del af Holland var på dette tidspunkt meget afhængig af
udviklingen i tekstilindustrien. Denne industri blev i løbet af 60’erne ramt
af en voldsom tilbagegang, og Twente University skulle derfor ud fra en
regional erhvervspolitisk strategi være drivkraften i en nyudvikling af om-
rådet. Universitetet blev som det første i Holland etableret med eget cam-
pus, således at de studerende kunne bo i tæt tilknytning til universitetsmil-
jøet. I forbindelse med campus blev der søgt skabt et miljø for faglige og
sociale aktiviteter. Op gennem 60’erne udbød man foruden den tekniske
kandidatuddannelse også en række kurser inden for forskellige dele af det
tekniske fagområde. Men i løbet af 70’erne blev denne form for regional-
politik, som havde været universitetets eksistensgrundlag, nedtonet, hvilket
medførte, at universitetet måtte finde nye veje for at overleve. Dette med-
førte, at universitetet i stigende grad måtte bevæge sig ind på områder in-
den for samfundsvidenskaberne, såsom management kurser, uddannelser i
offentlig administration, computer-videnskab samt uddannelsespædagogik
og informationsteknologi.

I begyndelsen af 80’erne besluttede ledelsen sig for igangsættelse af en
transformationsproces, hvor Twente University skulle udvikle sig fra at væ-
re et universitet med en regional profil med et forholdsvist snævert fokus
på ingeniøruddannelser til også at være et landsdækkende universitet med
det overordnede mål at være innovativ og entrepreneuriel. Twente Univer-
sity skulle endvidere have det særlige styrkeområde at kunne kombinere de
tekniske og de kommercielle fag- og forskningsområder. Man foretog i den
forbindelse også et bevidst skift fra at være meget fokuseret på undervis-
ning til nu også at fokusere meget på det at være en forskningsinstitution.
Et større fokus på forskning skyldtes blandt andet, at finansieringsgrundla-
get fra det offentliges side i større udstrækning blev givet som forsknings-
bevillinger.
I henhold til Sijde & Ridder (Sijde et al.,1999: s. 23) blev transformations-
processen således igangsat af en række eksterne faktorer, som medførte en
intern ledelsesmæssig reaktion i form af nye strategier udarbejdet af uni-
versitetets ledelse2.

                                           
1 Uddannelsen var på Master of Science eller kandidatniveau.
2 Se senere en kort beskrivelse af 3 strategiske alternativer vedrørende universitetets
rolle i forbindelse med vidensoverførsel mellem universitet og erhvervsliv.
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Helt overordnet udtrykte ledelsen en vision om, at man ønskede at opbygge
en position, hvor man blev kendt som ”det entrepreneurielle universitet”,
og i naturlig forlængelse heraf begyndte man også beskæftige sig med in-
novation og entrepreneurship som fagområde. Dette skete i første omgang i
form af nogle få fagmoduler i entrepreneurship, hvor formålet var at få per-
soner med en akademisk uddannelse til at interessere sig for samt udvikle
kompetencer til at blive entreprenør. Man fokuserede meget på udarbejdel-
se af forretningsplanen for den nye idé eller det nye produkt, og man kob-
lede en praktiker og en teoretiker på som vejledere. Udgangspunktet var
således i starten stærkt praksisorienteret, og et centralt område var udvik-
ling af kompetencer til at udforme en praktisk, bæredygtig forretningsplan.

2.4 Mod ”det entrepreneurielle universitet”
Transformationsprocessen mod det entrepreneurielle universitet strakte sig
over en periode på 10-15 år og var som nævnt i første omgang sat i gang af
et ydre pres, som truede universitetets daværende eksistensgrundlag. Dette
kombineret med en entrepreneuriel universitetsledelse blev drivkraften i
denne transformationsproces. Som en refleksion over udviklingen og som
grundlag for den fremtidige udvikling formulerede den daværende rektor
for Twente University i 1983 følgende tre strategiske alternativer i forbin-
delse med technology transfer: The passive approach, The stimulative ap-
proach og The active approach (Schutte 2000, s. 102). ”Det passive ap-
proach” fokuserer primært på intern undervisning og træning af ingeniør-
studerende, medens ”Stimuli approach” bygger på en pædagogisk model,
hvor den studerende i perioder arbejder med kontakt til en virksomhed.
Endvidere omfatter undervisningsindholdet også aspekter, som er direkte
relateret til praktiske problemstillinger i forskellige typer af casevirksom-
heder. I henhold til dette approach udarbejdes den afsluttende kandidataf-
handling i relation til en praktisk problemstilling. ”Active approach” indi-
kerer, at Twente University udvikler forskningsprojekter sammen med
virksomheder, hvor de studerende indgår som forskningsmedarbejdere med
finansiel støtte fra virksomheder eller fra industrien generelt. Under denne
model hører også det, at universitetet opfordrer og giver fagligt støtte til, at
den studerende i forbindelse med sit afsluttende projekt overvejer mulighe-
den for, om projektets idé er så bæredygtig, at den kan danne basis for
etablering af en ny vidensbaseret virksomhed.

For at fremme implementeringen af universitetets transformationsproces
blev de eksisterende fakultetsgrænser nedbrudt, og der blev etableret selv-
stændige forretningsmæssige enheder, hvor hele incitamentsstrukturen og
herunder budgetsystemet blev opbygget. På denne måde understøttede dis-
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se enheder de overordnede mål om at fremme organisationens innovations-
evne, fleksibilitet og markedsorientering. Denne udvikling resulterede i, at
en stigende andel af universitets budget kom fra erhvervslivet og fra eks-
terne forskningsmidler samt indtægtsdækket undervisning (Schutte 2000, s.
102 nederst).

På undervisningssiden medførte denne udvikling, at universitetet i slutnin-
gen af 90’erne oprettede en række fagmoduler i entrepreneurship, intrapre-
neurship og innovation, som blev udbudt til alle typer af studerende på uni-
versitetet. Der blev også oprettet en egentlig linie i entrepreneurship, lige-
som man skabte det økonomiske grundlag for Student Entrepreneurship
Centre, som gennem finansiel og human kapital har til formål at støtte
etablering af virksomheder startet af studerende, der har tilknytning til uni-
versitetet (Schutte 2000, s. 102 nederst).

Som et led i udviklingen fra den regionale undervisnings- og forskningsin-
stitution til et internationalt, entrepreneurielt universitet, tog Twente Uni-
versity i 1996 initiativ til at danne konsortiet ”European Cornsortium of In-
novative Universities”(ECIU), som bestod af 10 såkaldte innovative og en-
trepreneurielle universiteter i Europa. Kendetegnende for disse er, at de alle
spiller en stor rolle for den teknologiske og kommercielle udvikling i deres
regionale område. De er forholdsvis unge, innovative og ”markedsoriente-
rede ” og har som mål og strategi (Schutte 2000):

• At udvikle og implementere nye former for undervisning, træning og
forskning

• At sikre udvikling af en innovativ kultur

• At eksperimentere med nye former for ledelse og governance

• At opbygge en internationalt orienteret medarbejderstab

Alle de deltagende universiteter har nu udvidet deres definition af ”rele-
vante omgivelser” fra fortrinsvis at fokusere på den lokale region, til senere
at omfatte hele det pågældende land. I de senest udformede visioner om-
fatter de også hele EU og herunder de nye EU-lande i Østeuropa. Blandt de
10 universiteter, der indgår i konsortiet, er eksempelvis Ålborg Universitet,
Danmark, University of Chalmers, Sverige og University of Warwick,
England.
I deres fælles forventninger til fremtiden indgår som noget centralt den op-
gave at skabe et større samspil mellem universiteterne indbyrdes, med er-
hvervslivet og med det offentlige:
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• Man ønsker at skabe forskerparker og spin-off i form af udviklingsori-
enterede nye virksomheder med internationale muligheder.

• Man ønsker at skabe grundlag for livslang uddannelse på tværs af geo-
grafiske og faglige grænser.

• Man ønsker at skabe fælles grundlag for vurdering af uddannelser og
uddannelseselementer, der kan fremme mobilitet og merit. Man ønsker
at opnå en større grad af selvfinansiering og brugerbetaling som grund-
lag for fortsat udvikling.

Konsortiet har som strategi at opretholde en høj grad af fokus og ønsker i
princippet ikke at optage flere medlemmer, men har som mål at opnå en
betydelig større interaktion på alle fronter mellem de 10 medlemmer.

Twente University har således gennem en periode på 30 år udviklet sig fra
en institution, der i starten var et lokalt universitet med fokus på uddannel-
se af ingeniører til nu at være et internationalt orienteret universitet, hvor
man bedriver anerkendt forskning og undervisning i krydsfeltet mellem
teknologi og økonomi. Universitetets overordnede mission statement er og-
så på nuværende tidspunkt, at man vil fortsætte sin udvikling med hensyn
til at kunne leve op til betegnelsen ”det entrepreneurielle universitet”.

2.5 Twente University år 2004
I dag har Twente University ca. 7.000 Bachelor of Science og Master of
science studerende (kandidatuddannelser) med et årligt nyoptag på ca.
1.500 studerende. Universitetet har 10 fakulteter, hvoraf 6 er inden for det
naturvidenskabelige/tekniske område, og 4 er inden for det samfundsviden-
skabelige område (social science). Der er ca. 2.500 ansatte, hvoraf de 1.000
er direkte tilknyttet fakultetet. Der er ca. 180 professorer. Der findes en
række forskellige uddannelsesprogrammer på Master- og Ph.d.-niveau, li-
gesom der findes en række forskningscentre med forskning inden for inge-
niørområdet, bioteknologi og microelektronik, men også inden for forsk-
ning i den offentlige sektors problemstillinger, som eksempelvis sygehus-
og uddannelsesområdet.

En stor del af undervisningen dækkes af eksterne undervisere, men også af
studerende, som i forbindelse med projekter og etablering af virksomhed
knyttes til universitetet som deltidsundervisere. Ca. 80 % af universitetets
budget bliver i dag dækket af offentlige midler, medens de 20 % dækkes af
salg af undervisning og forskning.
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Twente University beskriver sig selv ved følgende profil og udviklingsmål
(Schutte 2000, s. 100):

• Two main cores: applied engineering (70 %) and applied social science
(30%), with many multidisciplinary activities, emphasing the interaction
between the two cores.

• A total number of students of about 7000, implying an annual enrolment
of 1500 new students, international students included.

• Further increases in extra-governmentally funded contract teaching,
contract research and consulting, implying less dependence on the go-
vernment.

• Innovative, strategic and multidisciplinary research.

• A high quality in teaching, research, and specific services to the com-
munity (including knowledge and technology transfer).

• An entrepreneurial university, implying knowledge and technology
transfer to the region and a substantial number of spin-off companies.

• A campus university, which means that study, work, housing, eating fa-
cilities, and cultural and sports facilities have been brought together on a
single site.

• A cultural, scientific, and social centre, with a strong regional impact,
based on quality and hence national and international recognition.

En del af den direkte anvendelsesorienterede forskning er tidligere blevet
betalt af firmaer, som så har fået/taget patenterne. Som et led i den fortsatte
søgning efter eksterne midler overvejer universitetets ledelse, om universi-
tetet selv skal forsøge at tage patent på nogle af de ideer, fremgangsmåder
og produkter, som kommer ud af samspillet med forskning og praksis. Man
er dog stadig usikre på, om man tør satse på denne lidt risiko-fyldte finan-
sieringsstrategi, da det koster mange penge at opnå patenter, og samtidigt
kan risikoen for fiasko kan være betydelig.

Som det fremgår af ovenstående, er der tale om et universitet med forsk-
ning og uddannelse inden for mange forskellige områder. Man arbejder pr.
tradition i forholdsvis tæt kontakt med den private og den offentlige sektor
i området. Et af de primære mål for universitetet er stadig at medvirke til, at
der etableres flere vidensbaserede virksomheder i området og at bidrage til,
at de eksisterende virksomheder får mulighed for at skaffe sig kompeten-
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cer, som kan skabe mulighed for yderligere vækst. I det følgende nævnes
kort 5 initiativer, som universitetet selv peger på som konkrete eksempler
på det, som er med til at karakterisere Twente University som et entrepre-
neurielt universitet.

2.6 Initiativer inden for forskning og uddannelse
En række konkrete projekter og initiativer under betegnelsen ”The Twente
Concept: Building blocks for high-tech entrepreneurship” er sat i gang.
Nogle af disse omfatter uddannelsesprogrammer, støtte og rådgivning i
forbindelse med spin-offs, incubator-virksomhed, business and science
park, venture capital osv. Twente University deltager aktivt i disse projek-
ter sammen med en række andre regionale interessenter.

2.6.1 Forskningscentret NIKOS
Realiseringen af strategien om udvikling af ”det entrepreneurielle univer-
sitet” har været - og er stadig - en proces, som støder på en række organi-
satoriske og personlige barrierer. Som nævnt resulterede den valgte strategi
i en omfattende transformationsproces og omlægning af incitamentsstruk-
turer og budgetsystemer. Udover visionen om at blive et entrepreneurielt
universitet, ønsker man også at fremme forskning og uddannelse i entre-
preneurship og intrapreneurship. Man igangsatte et arbejde med henblik på
at motivere til mere forskning og forskningsbaseret uddannelse i entrepre-
neurship på kandidat-, bachelor- og efteruddannelsesniveau. Denne proces
har nu strakt sig over 5-10 år båret af ildsjæle. Udviklingen mod det at ud-
byde fag og uddannelser i entrepreneurship tog dog først rigtigt fart, da
man etablerede the Dutch Institute for Knowledge Intensive Entrepre-
neurship, NIKOS-centret ved Universitetet. Dette Center har i dag 15 for-
skere tilknyttet med 3 professorater i Strategi, Markedsføring og Entrepre-
neurship. I fokus for forskning og uddannelsesudvikling for dette center er
”Entrepreneurship in Networks”, hvor der er sat fokus på en integrering af
følgende fire områder: Research, Teaching, Training & Consultancy og
Business Development.
NIKOS er et forskningsinstitut, men man er også ansvarlig for undervis-
ning. Der er som nævnt ansat 15 personer, som er en del af Department for
Marketing, Strategy and Entrepreneurship. Det er tilladt, at det videnska-
belige personale laver konsulentarbejde, hvis det i en eller anden grad
stemmer overens med og kan bidrage til deres forskning. Derimod laver
forskerne f.eks. ikke en forretningsplan for en virksomhed. Til gengæld
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motiverer man i høj grad de studerende til at arbejde med udarbejdelse af
forretnings-planer i forbindelse med afhandlinger eller andre projekter. En
del af forskningsprojekterne på NIKOS er finansieret af EU. Ud over de 15
fastansatte har instituttet/forskningsgruppen en masse kontakter til entre-
prenører, free agents m.fl., som kan ansættes midlertidigt.

2.6.2 TOP-programmet
Et andet eksempel på Twente University’s fokus på entrepreneurship er det
såkaldte TOP-program (Temporary Entrepreneurial Posts). Her motiveres
og støttes årligt ca. 20 tidligere eller nuværende studerende samt studeren-
de fra andre universiteter til at etablere egen virksomhed. De potentielle
entreprenører kan ansættes i deltids forsknings- eller undervisningsstillin-
ger, hvor de får tid til at udvikle deres idé, produkt og forretningsplan ved
at trække på alle de ekspertiser, der er tilknyttet universitetet.

Gennem TOP-programmet tilbydes de potentielle entreprenører:

• A part-time post in one of the departments of the university

• Expertise support by colleagues in the department

• The use of university facilities, such as laboratories and equipment

• Housing and some office facilities at the university

• A risk bearing loan without interest

• Use of relation network of the university

• Business management support and practical guidance by an experienced
entrepreneur or mentor

• Support for further development of a business plan by means of the En-
trepreneurship Centre and at the course ”Young Entrepreneurship”

Dette program har givet meget positive resultater, hvis målet er at få flere
højtuddannede til at etablere egen virksomhed. Deltagerne i programmet er
nyuddannede, men også personer i 35-55 års alderen, som har fået en idé
med henblik på at etablere sig som selvstændig. Det, at man indgår i TOP-
programmet med den faglige sparring, der ligger deri, medfører også, at det
ofte er lettere at opnå finansiering fra eksterne finansierings-kilder udover
den finansielle støtte, der gives gennem selve TOP-programmet. Det helt
overordnede formål med programmet kan siges at være det, at man med-
virker ved udvikling af ”den sociale kapital”, der er én af de mest centrale
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forudsætninger, som skal være opfyldt for at kunne udvikle en vidensbase-
ret virksomhed. Gennem de 20 år programmet har eksisteret, er ca. 300 nye
virksomheder hjulpet i gang og heraf har 78 % af dem overlevet. Dette er
en meget høj overlevelsesrate sammenlignet med de generelle overlevelses-
rater for nye virksomheder. Desuden er nogle af de virksomheder, der ikke
eksisterer som selvstændige virksomheder længere, blevet insourcet i eksi-
sterende virksomheder, eller entreprenøren har nedlagt virksomheden, fordi
han har påbegyndt et ph.d-studie.

I TOP-programmet får deltagerne både en videnskabelig vejleder og en
vejleder fra erhvervslivet. Målet er ikke kun at få skabt mange virksomhe-
der og sikre en høj overlevelsesrate, men i fremtiden ønsker man også i
højere grad at satse på støtte til virksomheder, der formodes at have et stort
vækstpotentiale. Set i en international sammenhæng ser det ud til, at dette
lykkes særdeles godt. Man angiver, at de nye virksomheder har skabt 2-
3.000 jobs i regionen. Den gennemsnitlige entreprenørvirksomhed har ca. 6
ansatte. Eksempelvis har 8 virksomheder nu over 40 ansatte. Nogle få virk-
somheder er vokset så meget, at de nu har over 100 ansatte.
En meget vigtig forudsætning for at udvikle samt drive TOP-programmet
er, at man kan ansætte personer, der nok har en akademisk baggrund, men
som har fungeret ude i erhvervslivet i funktionslederstillinger eller som en-
treprenører. Disse personer skal have en vis faglig indsigt, men de formid-
ler først og fremmest deres erfaringer og giver adgang til et stort netværk i
erhvervslivet. Der er tale om erfaringer og netværk, som skal relatere uni-
versitetets uddannelser til forskellige behov i erhvervslivet. Flere af de an-
satte ved TOP-programmet sidder således i ikke-forskerstillinger i første
omgang i en stillingskategori, som kunne svare til akademisk fuldmægtig
eller centerledere. Senere får nogle af dem lyst til at arbejde forsknings-
mæssigt med deres opgaver i forbindelse med TOP-programmet og indgår
måske i et Ph.d. stipendium. Denne type af stillinger og medarbejdere har
kun i begrænset omfang været anvendt ved de danske universiteter.
En del af omkostningerne til TOP-programmet blev oprindeligt dækket af
økonomiministeriet, medens de nu dækkes af EU-midler.

2.6.3 Minor i Entrepreneurship
Erfaringerne fra disse projekter medførte, at universitetet i 2003 udviklede
en egentlig uddannelse i entrepreneurship kaldet ”Minor - Become entre-
preneurial”. Denne sammenhængende uddannelse består af en række fag-
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moduler, som kan tages samlet eller enkeltvis alt efter hvilke faglige forud-
sætninger, som den studerende har eller som pågældende ønsker sig. Ud-
dannelsen henvender sig til alle typer af studerende på universitetet, på
tværs af de økonomiske og tekniske områder.

Formålet med uddannelsen i entrepreneurship er: “To stimulate and deve-
lope an entrepreneurial attitude within students. In addition the minor aims
to develope academic knowledge on knowledge intensive entrepreneurship.
The programme of minor consists of academic modules, which be offered
using the latest developments and insights in terms of education and entre-
preneurship.”

Det samlede program omfatter nedenstående fagmoduler/aktiviteter. Hele
programmet svarer til et halvt år, det vil sige 30 ETCS-points. Som nævnt
er programmet åbent for alle typer af studerende, og man kan tage det hele
eller dele heraf og således sammensætte sit eget program ud fra nogle krite-
rier og forudsætninger, som fremgår af studie-ordningen. De enkelte ele-
menter udbydes i meget fleksible forløb og under anvendelse af forskellige
pædagogiske former.

• Basics of Entrepreneurship

• Marketing-orientated Entrepreneurship

• Entrepreneurship in SMEs

• Legal Aspects of Management in SMEs

• Financial Managements in SMEs

• Pre-module Preparation

• To become an Entrepreneur

• Managing an SME

• Developing a Businessplan

Med hensyn til udvikling af uddannelsen, er målet at opprioritere den aka-
demiske og herunder analytiske og teoretiske forståelse af gennemførelse
af et entrepreneurielt forløb samtidig med, at man gennem uddannelsen ud-
vikler sine sociale kompetencer og danner netværk til andre studerende
med andre faglige baggrunde og ikke mindst til personer i erhvervslivet.
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Uddannelsen er på bachelorniveau, og der er optaget ca. 40 studerende i år.
Dette er relativt mange studerende i forhold til de andre uddannelser på
Twente University, som har mulighed for at køre små hold. På dette områ-
de adskiller man sig fra danske universitetsuddannelser, hvor man på grund
af lave taxametertilskud på de samfundsvidenskabelige uddannelser ikke i
samme grad har disse muligheder. De studerende arbejder for det meste i
grupper af 2-3 studerende.
Fagmodulerne inden for de traditionelle erhvervsøkonomiske discipliner
fokuserer på de særlige forhold, der gør sig gældende, når man udvikler
nye ideer, helt nye produkter eller helt nye teknologier, hvor man ikke har
et større erfaringsmateriale at trække på, og hvor man arbejder under en høj
grad af usikkerhed og risiko. Den pædagogiske metode er som nævnt me-
get erfaringsbaseret og projektorienteret.

2.6.4 Masteruddannelse i entre- og intrapreneurship?
I forlængelse af erfaringerne fra ovennævnte uddannelse har man også som
mål at udvikle en international masteruddannelse i samspil med nogle af de
øvrige deltagere i konsortiet mellem de 10 universiteter. Man planlægger
p.t. et master-program i Knowledge Intensive Entrepreneurship af 1-2 års
varighed. Det skal hænge direkte sammen med forskningscentret NIKOS.
Man forestiller sig tre forskellige karriereveje efter gennemførelse af denne
uddannelse:

• Start af egen virksomhed på baggrund af egen idé

• Arbejde videre med én af instituttets idéer

• Søge et ph.d.-stipendium indenfor entrepreneurship

Master-uddannelsen skal henvende sig til studerende med en bachelor en-
ten i erhvervs-økonomi eller inden for naturvidenskab med en minor i en-
trepreneurship.

2.6.4.1 TSM Business School
I Holland har der oprindeligt kun været én akademisk udbyder af MBA-
uddannelser, nemlig skolen: ”Technology, Science & Management (TSM)
Business School i Enschede.” Denne ”Handelshøjskole” arbejder sammen
med University of Groningen, The Eindhoven University of Technology og
Twente University om at udbyde post-graduate management programmer i
form af kurser og masteruddannelser (Sijde 1999, s. 109). Starten på dette
samarbejde skete i 1995, og disse fire universiteter udbyder uddannelser
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inden for områder som: Economic Development, Business Development og
Professionel Development.
Programmer og kurser tilbydes også som rekvirerede aktiviteter. På den
internationale executive MBA uddannelse har man faglige elementer inden
for de erhvervsøkonomiske og ledelsesmæssige områder, men et vigtigt
område er også uddannelseselementer, der fokuserer på den personlige ud-
vikling af deltagerne. Gennem dette samarbejde får Twente koblet kryds-
feltet mellem teknologi, ledelse og økonomi.

2.7 Anvendelsesorienteret uddannelse og forskning
Twente University forsker i og eksperimenterer med undervisningsdidaktik
og pædagogik. Man har den grundlæggende holdning, at viden ikke er nok,
derimod skal man også bevidst arbejde med at omsætte og afprøve viden,
således at viden udvikles til kompetencer. Man arbejder derfor meget med
problembaseret undervisning i form af beskrevne cases, men også gennem
”real work” med inddragelse af virksomheder. De studerende arbejder me-
get i grupper, som de selv anmodes om at danne, således at de får en for-
ståelse for, at der er behov for forskellige kompetencer i forbindelse med
løsning af komplekse problemstillinger. Man søger også at skabe rum for,
at de studerende i deres indbyrdes samspil, samt i samspillet med personer
udefra, udvikler deres sociale kompetencer.
Nøgleordene er således: kompetenceudvikling, praksisfællesskaber, med-
ansvar for egen læring og et stærkt fokus på det anvendelsesorienterede.
Udarbejdelse af forretningsplanen for en ny virksomhed opfattes som noget
centralt i entreprenøruddannelserne. Også på Twente University har man
følt modsatrettede opfattelser af universitetets rolle som et sted hvor man
frembringer viden til løsning af en konkret, situationsspecifik og praktisk
problemstilling kontra et sted, hvor man frembringer teoretisk viden med
en høj grad af generaliserbarhed. Man taler således om ”classic scientist”
og ”more entrepreneurship-orientated scientists” på Twente University.
Som et led i udviklingen mod større fokus på forskning føler man, at man i
stigende grad er tvunget til at teoretisere over de praktiske problemstillin-
ger, som der arbejdes med, og hvor man ofte vil anlægge et normativt sigte.
Hvis de studerende vægrer sig imod teori, så mener ledelsen, at det et
spørgsmål om mangel på kommunikation: ”Ved NIKOS forklarer man de
studerende, at de går på et universitet, og derfor skal de pr. definition have
en vis mængde teoretisk viden og forståelse. De studerende kommer f.eks.
til at præsentere deres forretningsplan både for praktikere og forske-
re/teoretikere. Den skal således både virke overbevisende på praktikere,
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men også dokumentere, at de har en teoretisk forståelse, kan analysere
m.m.”
Det kan være vanskeligt at få den enkelte virksomhed til at acceptere uni-
versitetets og forskerens fokus på teori, men det er et spørgsmål om at syn-
liggøre nytten af teori og metode samt at sige nej til dem, der slet ikke har
forståelse, for at projekterne også har et forskningsformål.

2.8 Fokus på teoriforståelse og refleksion i undervisningen
I forbindelse med arbejdet med forretningsplanen kræver man således i sti-
gende grad en præsentation af de teoretiske og metodemæssige refleksio-
ner, som projektet giver anledning til. Endvidere stilles der nu også krav
om udarbejdelse af 2 rapporter, når præsentationer sker i forhold til de to
målgrupper, som er den akademiske verden samt repræsentanter fra er-
hvervslivet eller den pågældende virksomhed.

Som nævnt er man på Twente University meget bevidst om kravene i for-
bindelse med rollen som forskningsinstitution. Man gør meget ud af at
fremhæve, at man repræsenterer et universitet med de krav dette nu stiller,
men at der samtidigt er tale om et ”entrepreneurielt universitet”, som har en
nytænkende adfærd, eksempelvis gennem tilrettelæggelse af mere projekt-
orienterede læringsformer. Denne problemstilling er interessant og af stor
relevans i forbindelse med udvikling af initiativer, der skal fremme udvik-
lingen mod det entrepreneurielle universitet.  Det er vigtigt at forstå univer-
sitetets udvikling i et dynamisk og historisk perspektiv. I dette tilfælde
Twente University’s transformationsproces som blandt andet vedrører ud-
vikling af mission statement, ændrede organisatoriske strukturer, nye inte-
rorganisatoriske relationer samt ændringer i strukturelle forhold, motiver
og barrierer i organisationen. Det samme gælder med hensyn til nye inci-
tamentssystemer i organisationen, nye uddannelser og nye pædagogiske
modeller m.v.

Alt dette understøtter vigtigheden af, at man prøver at forstå universiteter-
nes forskning og uddannelsesportefølje som et resultat af universitetets ud-
viklingsforløb, som igen er resultatet af en række faktorer i omgivelserne
og internt på det enkelte universitet.

2.9 Øgede krav til ressourcer og kompetencer
Den form for problem- og projektorienteret undervisning og forskning, som
er kende-tegnende for Twente University, er meget ressourcekrævende og
stiller meget store krav til underviserne og forskerne, idet de skal være ret
fleksible og tværfaglige.
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• Man skulle relatere teorien til praktiske problemstillinger og omvendt.
Man skal have tværfaglig indsigt samtidig med viden af en vis dybde.

• Man skal kunne indgå i teams med andre forskere/undervisere samt re-
præsentanter fra erhvervslivet.

• Man mener på Twente University, at man er for få personer til at klare
alle disse opgaver, specielt nu hvor man prøver at trække i retning af en
højere grad af forskning på internationalt niveau.

• Man stiller også krav om, at de udarbejdede forretningsplaner i forbin-
delse med projekter og afhandlinger i højere grad lever op til de såkaldte
akademiske idealer. Herunder akademisk refleksion i forbindelse med
udarbejdelse af handlingsplaner vedrørende komplekse problemstillin-
ger.

Det er dog kendetegnede for udbudet af fagmoduler i entrepreneurship, at
man arbejder på forskellige faglige og teoretiske niveauer i relation til for-
skellige behov hos forskellige målgrupper. Holdningen til forskning er, at
resultaterne skal kunne anvendes i praksis, og de fleste projekter har et em-
pirisk induktivt udgangspunkt. Dette mener man bør karakterisere udvik-
lingen i entreprenørforskningen, hvis man skal prøve at forstå baggrunden
for entrepreneuriel adfærd og udvikling af entrepreneurielle kompetencer.
Man opfatter det derfor som meget vigtigt, at forskerne arbejder tæt sam-
men med erhvervslivet, og at man arbejder med fleksible muligheder for
løbende at kunne rekruttere undervisere og forskere fra erhvervslivet.

2.10 Nuværende situation og planer for fremtiden
Ved Twente University anlægger ledelsen følgende synsvinkler i forbindel-
se med deres fortsatte udvikling mod ”det entrepreneurielle universitet”:

”An entrepreneurial university does not sell itself to industry, nor is it sy-
monymos with a commercial university. An entrepreneurial university is
not a university with an entrepreneur in the driver seat, but a university that
exhibits entrepreneurship at all levels. An entrepreneurial university has an
integrated entrepreneurial culture, which means that all people involved
strive towards the same goals, are prepared to do new and unusual things
and accept the mistakes involved. An entrepreneurial university has,
without doubt, an impact on society. Through the contact with the market
the education and research become more realistic and research is times to
the needs of society. Contract research and contract teaching become a
welcome addition to the university budgets. An entrepreneurial university
is a university in which education and research are taken seriously, but also
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a university that takes the third task- service to the community or the public
seriously. Twente University is an entrepreneurial University.  At Twente
University it takes the form of knowledge an technology transfer and espe-
cially the support of entrepreneurial activities. It is the core of the Twente
concept of high-tech entrepreneurship”.

Dette sammendrag stammer fra kilderne, Sijde & Ridder (eds), Examples
of Commercialising Entrepreneurship at Knowledge the University of
Twente, Twente United Press (1999), samt Van den Kronenberg, H. H.,
Entrepreneurship with Knowledge, Twente United Press(1999). Van den
Kronenberg var i 2 perioder rektor for Twente University og initiativtage-
ren til udviklingen mod det entrepreneurielle universitet.

Det fremgår tydeligt af samtaler, notater og rapporter vedrørende Twente
University, at man til stadighed balancerer mellem på den ene side at skulle
leve op til det at producere anvendelsesorienteret forskning, uddannelse,
rådgivning og konsulentarbejde samtidig med, at man skal leve op til de
akademiske krav som et internationalt universitet. Det er vanskeligt at kun-
ne håndtere både det anvendelsesorienterede her-og-nu-formål samtidigt
med den mere langsigtede, akademiske forskningsopgave, som skaber re-
sultater af generel værdi. Det er således både et kvalitativt og et kvantitativt
problem at kunne rekruttere de nødvendige menneskelige ressourcer til at
kunne håndtere begge opgaver. Man søger en balance, hvor man i højere
grad ønsker at leve op til de såkaldte akademiske krav. Ressource-
spørgsmålet prøver man at løse ved at anvende mange part-time undervise-
re og forskere.

Dette er en central problemstilling for det entrepreneurielle universitet, hvis
man hermed mener et universitet, der har evnen til hele tiden at forny sig i
relation til markedets behov. Mere ”langhåret” forskning, der lever op til de
akademiske krav kræver ofte en højere grad af tålmodighed.

University of Twente har udarbejdet en 5-års plan gældende for 2000-2005,
hvor hovedindholdet er at styrke den udvikling, som allerede er sat i gang.
Man vil yderligere satse på at udbyde uddannelser og initiativer, der hen-
vender sig til studerende (fra undergrated til ph.d.-niveau) med henblik på
at skabe interesse for samt udvikle kompetencer til at blive entreprenør.
Man vil i den forbindelse også skabe faciliteter og rådgivning i form af fi-
nansielle og menneskelige ressourcer, der direkte understøtter den entre-
preneurielle proces. Man vil yderligere styrke sine partnerskaber med ud-
valgte universiteter internationalt og nationalt samt ikke mindst til er-
hvervslivet.
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3 Case: Universität Rostock, Tyskland
3.1 Rostock Universität og ROXI
Rostock Universität er et af Europas ældste universiteter. Det er det ældste
ved det Baltiske hav og blev grundlagt i 1419. Det var i mange år derefter
rammen om danske adelsmænds ophold, når de skulle på dannelsesrejse
sydpå i Europa. Universitetet karakteriserer sig selv som en innovativ in-
stitution, hvis motto er ”traditio et innovatio”. Det var blandt de første, der i
efteråret 1989 efter Murens fald udnyttede muligheden for en omstrukture-
ring efter demokratisk tradition. Når man slår op på første side af Uni-
versitetets hjemmeside (www.uni-rostock.de), er begrebet ”entrepreneurs”
placeret som et markant link blandt flere til fortsat søgning

Universitetet består af 8 fakulteter og en række institutter, der er tilknyttet
universitetet som en slags centre, der ikke har samme integrerede status
som fakultetsinstitutter. Der er indskrevet ca. 11.000 studerende ved uni-
versitetet, heraf ca. 1.100 ved det samfundsvidenskabelige fakultet, der
bl.a. omfatter erhvervs- og samfundsvidenskab. Fakultetet tilbyder bl.a.
uddannelser til studerende, der ønsker at uddanne sig som lærere i handels-
og tekniske skoler parallelt med den almindelige erhvervsøkonomiske ud-
dannelse. Ca. 130 studerende er indskrevet på ’business education’-linjen.
Ca. 4.700 lærere, forskere og administrativt personale er tilknyttet univer-
sitetet.

Ét af de tilknyttede institutter (med nævnte centerstatus) er Institut for Hu-
man Ressource Development (HRD), som ledes af professoren i ’Lehrstuhl
für Wirtschaftspädagogik’, Gerald Braun. Instituttet er grundlagt i 1996 på
grundlag af bevillinger, man ikke formelt eller lovligt kunne anvende under
fakultetsstrukturen. Bevillingerne, der kom fra universitetet, arbejdsmini-
steriet i Mecklenburg-Vorpommeren og EU´s Socialfond, blev givet til et
projekt, man kaldte ROXI - ROstocker eXistenzgründer - initiative an der
Universität Rostock (www.roxi-rostock.de).
I 2003 blev HRD instituttet omdøbt til IBEC (International Baltic Entre-
preneurship Center). Baggrunden for denne navneændring skyldtes et øn-
ske om at gøre Rostock Universitet, eller mere præcist det arbejde, der for-
går i ROXI, til centrum for et netværk for forskere og lærere i de lande, der
omkranser det Baltiske hav med den hensigt at udvikle bl.a. uddannelser og
læringsaktiviteter i entrepreneurship og skabe udveksling af studerende og
ideer. De nævnte udviklinger søger man pt. at udmønte i en ansøgning til
EU med opregning af meget ambitiøse aktiviteter med involvering af de
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tidligere østeuropæiske lande i samarbejde med de nordiske lande Finland,
Danmark og Sverige.

3.2 Formål, struktur og begrundelse for casevalg
Baggrunden for, at ROXI er med i dette projekt er, at Christopher Diens-
berg5 i sommeren 2001 henvendte sig pr. mail på vegne af professor Gerald
Braun med forespørgsel, om vi (RESME) ville være med i et bogprojekt,
der skulle omfatte en analyse af udviklingen i entrepreneurship i landene
omkring det Baltiske hav. Man ønskede en artikel om udviklingen og status
vedr. ”iværksætteri” med baggrund i den generelle erhvervspolitiske ud-
vikling.
En bog blev udgivet i 2002 i forbindelse med afholdelsen af et symposium
i Rostock. Mødet med professor Gerald Brown var meget positivt, og der
blev under besøget givet tilsagn om støtte (letter of intend) til oprettelsen af
et Baltic Center for Entrepreneurship, det i 2003 oprettede IBEC (Internati-
onal Baltic Entrepreneurship Centre).

I 2003 blev vi kontaktet nu af Kirstin Wilde, der er leder af ROXI, og det
drejede sig om deltagelse i en EU-ansøgning, INTERREG-programmet, der
kort sagt rummer en mangfoldighed af forskning og udviklinger indenfor
undervisning og undervisningsudvikling i forbindelse med entrepre-
neurship. Ansøgningen gav ikke bevilling, hvorfor der atter bliver søgt i
2004. Ansøgningen og de projekter, der forventes igangsat vil være gen-
nem det netværk, der er skabt med IBEC som centrum.
Udover disse kontakter og konkrete udviklinger har Christoph Diensberg
været inviteret til instituttet som gæst i 3 måneder, og under dette ophold
har interviewet med ham fundet sted.

Det er valgt at lade det transkriberede interview være Christoph´s fortæl-
ling om og vurdering af aktiviteterne i ROXI, og på Rostock Universitet.
Undervejs nævnes begivenheder og institutioner, som har betydning for
forståelsen af ROXI´s og universitetets arbejde med emnet, hvorfor der lø-
bende indsættes faktuelle oplysninger om de væsentligste udviklinger og
omtalte institutioner. Dermed giver disse oplysninger en baggrund, en
kontekst om casen ’ROXI og Universität Rostock’. Der indledes med nogle
                                           
5 Christoph Diensberg er uddannet i ’Economics and Business Education’. Han var
medstifter af ’Institute for HDR’ i 1996, medvirkede ved udviklingen af ROXI i
1997/98 og ledede programmet 2000/01. Har været forskningsassistent ved Institut for
Organisation og Ledelse (RESME-gruppen). okt.-dec. 2003. ROXI ledes nu (2004) af
Kerstin Wilde.
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betragtninger om begrebet ’entrepreneurship’ og dets fodfæste i Tyskland i
universitetsforskning og undervisning, hvorefter ROXI præsenteres.

3.3 Mod et entrepreneurielt samfund
For nogle år siden ville udtrykket ”et entrepreneurielt samfund” ikke kunne
bruges om Forbundsrepublikken Tyskland. Men i de senere år har situatio-
nen ændret sig, således at Tyskland i GEM-rapporten 2000 var placeret
som nummer tre af de 10 mest industrialiserede lande, dog et stykke efter
USA og Canada. Der er med skiftende held oprettet mange IT- og andre
hightech virksomheder. Ligeså vigtigt er det, at der er sket et skred i hold-
ningen til innovation og entrepreneurship, hvilket også er registreret i GEM
2000. En meget stor del af de studerende (ca. 40 %) på universiteterne har
ønsker om at starte for sig selv, men det er få, der realiserer drømmen, idet
undersøgelser afslører, at frygten for at fejle betragtes som en væsentlig
barriere. Tyskland er som den største økonomi i EU meget opmærksom på
denne udvikling, og der sammenlignes derfor ofte med udviklingen i USA.
Der er dog et stykke vej til niveauet i USA, også når det gælder undervis-
ning og forskning i entrepreneurship. En gennemgang af de nyeste resulta-
ter (GEM 2003) viser imidlertid, at der er sket en ændring i negativ retning.
I denne opgørelse er den tyske udvikling på alle målte parametre placeret
under gennemsnit i forhold til bl.a. europæiske lande som Danmark, Spani-
en, Storbritannien og USA. Tyskland er grupperet sammen med Norge,
Sverige, Finland, Italien og Schweiz i dette års opgørelse. Holland ligger i
laveste gruppe sammen med bl.a. Frankrig, Polen og Japan. Det nævnes i
analysen, at der generelt kan konstateres en positiv sammenhæng mellem
generel økonomisk vækst og udvikling i entrepreneurship, og her har den
tyske vækst været under gennemsnit i de seneste år, nemlig 2,2 % i forhold
til 3,4 %.

3.4 Entrepreneurship på tyske universiteter
Udviklingen indenfor dette felt begyndte først i Tyskland i 70´erne. Det
første forskningsprojekt er registreret i 1974. I USA var man i gang i
40´erne, hvor den første professor blev udnævnt i 1960´erne og området
har været genstand for årlige konferencer siden 80´erne.

Undervisning og uddannelse i entrepreneurship er en ret ny aktivitet på
universiteter i Tyskland. På lavere uddannelsestrin har der været gennem-
ført undervisning, der er blevet drevet af praktikere fra handelskamre og fra
brancheforeninger og lign. Først i 1997 blev den første Lehrstul (chair) som
’professor i entrepreneurship’ oprettet. Siden 1987 har der dog eksisteret et
ret levedygtigt netværk kaldet FGF (Förderkreis Grün-dung-Forschung-
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Entrepreneurship Research) mellem forskere, der bl.a. har oprettet en litte-
raturdatabase og en publikationsserie. En engelsksproget international kon-
ference (IntEnt) har været gennemført siden 1991.

Der er 214 universiteter og højere læreanstalter i Tyskland, og der er nu i
2003 oprettet 49 professorater i emnet ’entrepreneurship’. Heraf er ca.
halvdelen i tilknytning til ingeniøruddannelser (polytechnics) og den anden
halvdel til universiteter. De er primært placeret i samfundsvidenskab (øko-
nomi og jura) hvorimod 20 % er placeret i ingeniør- og naturvidenskab og
lign.
Det er især i de mest industrialiserede egne, at disse professorater findes,
dvs. i det tidligere Vesttyskland i Rhin-, Ruhr- og Main-områderne og kun
få steder i det nordlige Tyskland. Der er bl.a. ingen i Hamburg, ej heller i
Rostock eller generelt i Nordøst-tyskland. Årsagen er, at den survey, der er
gennemført, kun afsøger professorater med et konkret formuleret indhold i
entrepreneurship.

Sammenlignes også i dette tilfælde med USA, skulle der være ca. 80 pro-
fessorater, idet der er ca. 325 ’rene’ chairs i USA. Undersøgelsen konklu-
deres med, at der bør gøres noget ved situationen. Det erkendes dog, at der
er meget i gang selv de steder, der ikke har ’chairs’ i entrepreneurship, og
udviklingen er på rette spor, mener man. Det nævnes, at undervisning i en-
trepreneurship ikke blot er et spørgsmål om at støtte iværksættere, men i
høj grad også er et spørgsmål om at uddanne ’vejledere’ eller ’coaches’ for
iværksættere samt at udvikle uddannelser og uddanne nye universitetslære-
re i dette område. Forskningen er for begrænset og bør udvikles i takt med,
at der etableres flere ’Lehrstuhle’ i feltet. Det anbefales, som en nødven-
dighed, at forskningen må tage et interdisciplinært udgangspunkt, hvilket
vil gøre den betydeligt mere frugtbar. Der har således siden 1998 eksisteret
et program i Tyskland med betegnelsen ”interdisciplinært entrepreneurship
forskning”.

3.5 ROXI – ROstocker eXistenzgründer-Initiative
Ideen til ROXI opstod i 1996/1997 ved Lehrstuhl für Wirtschaftspädago-
gik. Formålet var at skabe et program til fremme af ’forretningsmæssige
tankegange og handlemåder’ på universitetet for på den måde at lette stude-
rendes overgang fra universitet til selvstændig erhvervsdrivende.

Der blev udviklet et træningskoncept for iværksættere, der skulle give del-
tageren et grundlæggende erhvervsøkonomisk kendskab samt viden om,
hvorledes man opnår færdigheder, som muliggør succesfuldt virke som
iværksætter.



38

3.5.1. Målgrupper

Siden 1998 har over 620 personer benyttet sig af rådgivnings- og trænings-
tilbud fra ROXI. Initiativerne retter sig mod videnskabelige medarbejdere
og studerende samt dimittender og studerende, der er droppet ud af studiet.
Målgruppen er personer med interesse for entrepreneurship eller intrapre-
neurship fra alle fagområder og brancher.

3.5.1 Pædagogiske og didaktiske strategier
Der arbejdes i grupper, seminarmøder og workshops mv. i undervisningen.
Overordnet benyttes en aktionsorienteret tilgang til undervisningen, og der
tages udgangspunkt i den enkelte deltager og dennes ideer.

Inden for entrepreneurship undervisningen opnås et grundlæggende er-
hvervsøkonomisk kendskab gennem bl.a. simulationsøvelser, som lægger
sig tæt op af den virkelighed, hvor deltagerne forventes at få deres fremti-
dige virke. Der arbejdes enten individuelt eller i mindre grupper. Det lærte
omsættes til forretningsstrategi med syv hovedtemaer: Forretningsplan,
markedsanalyse, marketingstrategi, produktion, organisation og ledelse,
samt finansplanlægning og finansiering. Den studerende opøves desuden
løbende i forhandlings-, kommunikations- og præsentationsteknikker.

Det videnskabelige og empiriske grundlag for undervisningen er erfaringer
gjort inden for succesfuld iværksættertræning og voksen- og ledelsesud-
dannelse i ind- og udland. Mere herom følger senere i casegennemgangen.

3.5.2 Konkrete kurser/programmer
Formålet med ROXI er at forbedre forudsætningerne for succesfuld iværk-
sætteri. Der er opstillet fire målsætninger:

• Fremme udvikling af en entrepreneurshipkultur på Rostock Universitet

• Fremme forskning inden for entrepreneurship og virksomhedsetablering

• Løbende udvikling af projektprogrammet på videnskabeligt velfunderet
viden

• Tilbyde træning og coaching til selvstændighed og virksomhedsetable-
ring

Der er ikke tale om en uddannelse, der giver et akademisk eksamensbevis.
Derimod er der tale om en uddannelse, som sikrer kvalificeret feedback på
den enkelte deltagers forretningsidé, ved at de færdige forretningsplaner
præsenteres for et eksternt ekspert-panel.
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Der tilbydes tre kurser:

1. Idéværksted i forbindelse med karriereplanlægning.Kurset løbet over to
dage på i alt 14 timer. Kurset indeholder bl.a. udvikling af en individuel
profil over styrker og svagheder, idéudvikling, kreativitetstræning mv.

2. Intrapreneurship. Kurset består af fem blokke i ét semester, og hver blok
består af 11 timer fordelt over en uge. Kurset søger at give de studerende
en forretningsmæssig viden, herunder viden om risikostyring, medarbej-
derledelse, networking mv. Derudover trænes deltagerne i idéudvikling,
projektplanlægning og -ledelse mv.

3. Entrepreneurship. Kurset tilbydes enten som kompaktkursus over tre
uger, mandag til fredag, hele dage. Eller i form af 10 blokke i et seme-
ster, hver blok består af 11 timer fordelt over en uge. Kurset søger at ud-
vikle deltagernes forretningsmæssige, kunnen herunder analyse af betin-
gelser og muligheder i den enkelte branche, kreativitetstræning samt
idéudvikling. Derudover laves en analyse af styrker og svagheder for den
enkelte forretningsidé. Af yderligere temaer på kurset kan nævnes: Mar-
keting, produktudvikling, produktion, teknologi, organisation og ledelse,
finansiering mv.

ROXI tilbyder i øvrigt workshops, seminarer og diskussionsgrupper for vi-
denskabelige medarbejdere og medarbejdere ved ROXI-lignende projekter.
Temaerne for disse aktiviteter kan bl.a. være:

• Teori og praksis inden for entrepreneurshiplæring

• Aktionslæring

• Systemteori

• Regional forretningsudvikling i Østersøregionen

• Resultater af entrepreneurshipforskning

3.6 Undervisning i entrepreneurship
Det følgende baseres primært på en transskribering af et længere interview
med Christoph Diensberg. De refererede udsagn og formuleringer er gen-
givet så tæt på kilden som muligt i oversættelse fra engelsk og der er tale
om sammendrag og direkte citater. Dette i modsætning til de anførte faktu-
elle data og beskrivelser, der alle stammer fra søgning i sekundære kilder.
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3.6.1 Hvorfor etableredes ROXI?
Før ROXI startede i 1998, var der ingen undervisning i entrepreneurship på
eller i forbindelse med Rostock Universität. Det var der generelt ikke på
tyske universiteter og specielt ikke på de tidligere østtyske universiteter.
Efter murens fald gik bestræbelserne først og fremmest ud på at ændre un-
dervisningen til ’management’ og ’managementrelaterede’ fag, men ikke til
entrepreneurship.

Der var to årsager til, at initiativet blev taget. Først og fremmest fordi pro-
fessoren, Gerald Braun, havde personlige og faglige interesse for feltet. En
anden årsag var udviklingen i regionen og byen Rostock, hvor der herskede
høj arbejdsløshed, ingen nyudviklinger, og der forekom et regulært ’brain-
drain’ fra området, idet de unge rejste derfra. En tredje årsag til projektet
var også, at der var stærke lokale ønsker til at gennemføre et innovativt
projekt.

Specielt professor Braun var opmærksom på dette. Han var kommet til uni-
versitetet og havde levet i området fra begyndelsen af 90´erne, hvorfor det
for ham også var vigtigt at initiere dette innovative projekt. Rostock uni-
versitet havde fortsat en meget traditionel tilgang til undervisning, uanset
hvad man så ellers mente om sig selv. Man havde en meget mekanisk måde
at behandle studerende på, som ikke blev opfattet som særlig attraktiv.
Specielt de første fire semestre behandledes de studerende som elever, der
blot skal hældes viden på. Universitetet lignede mest en Fachhochschule,
hvor alt er struktureret og planlagt.
Christoph Diensberg kom til Rostock i 1995. Han havde begyndt sine stu-
dier på en Fachhochschule, som han forlod, fordi han ikke brød sig om un-
dervisningsformen og derfor søgte ind på et universitet i Berlin, hvilket var
noget ganske andet. Her fik han frihed til selv at vælge fag, emner og mu-
lighed for at arbejde med projekter etc. Da han kom til Rostock Universitet
fandt han de samme metoder og rutiner, som han havde forladt i hans første
studietid, og han fik nærmest et kulturchok ved mødet med universitetet.

Rostock Universitet er med sine 8 fakulteter meget teknisk og mekanisk
præget, hvilket ofte er de tidligere østtyske universiteters kendetegn. Ser-
vice og økonomi er ikke noget, der tæller så meget. Men alt, hvad der er
håndgribeligt, og som kan tælles og måles, er noget, der betyder noget.
Traditioner betyder også en del, derfor er universitetets motto ’traditio et
innovatio’ godt dækkende. I øvrigt er det vanskeligt at karakterisere hele
universitetet som én størrelse, idet der er mange fakulteter og institutter,
som i kraft af den sædvanlige videnskabelige, faglige uafhængighed, kan
være meget forskellige. Dette kan også have sin baggrund i den tyske tra-



41

dition med ’professor-chairs’, der giver embedet stor selvstændighed i kraft
af, at ’lærestolen’  råder over personale og økonomiske midler og dermed
har en vis uafhængighed af universitetsledelsen i dagligdagen.

3.6.2 Hvordan opstod ROXI?
Den faglige baggrund for professor Gerald Braun og Christoph Diensberg,
som var de to, der arbejdede sammen om dette, var, at Gerald Braun havde
arbejdet med evalueringer af træningsprogrammer i bl.a. Mellemøsten gen-
nem CEFE (Competency based Economies Formation of Enterprise).

CEFE6 er en organisation, der har som mål, ‘to improve the entrepreneu-
rial performance of economic actors through guided self-analysis, stimu-
lating enterprising behaviour, and the build up of business competencies.’

CEFE arbejder i 130 lande og har over de seneste 10 år udfoldet sin virk-
somhed i et internationalt netværk med mere end 1.700 organisationer og
mere end 3.000 personer som deltagere. CEFE er støttet og finansieret af
en række organisationer bl.a. Verdensbanken, EU, ILO etc. I Danmark kan
nævnes Røde Kors og Udenrigsministeriet blandt fire deltagere i alt.

CEFE har udviklet et undervisningskoncept i 6 faser:

1. fase: awareness, 2. fase: acceptance, 3. fase: goal setting, 4. fase: devel-
oping strategies or action plans, 5. fase: direct experience og 6. fase er
kaldt: transformation and empowerment.

De modeller CEFE har udviklet blev grundlaget for de programmer, der
etableredes i ROXI. F.eks. undervisning med den hensigt at skabe en høj
grad af motivation for iværksætteri.

Christoph Diensbergs baggrund var hans arbejde med hans egen kandidat-
afhandling, hvori han studerede metoder, som tyske virksomheder anvendte
for at motivere ansatte til at komme med forslag til og medvirke i interne
forandringsprocesser. Det rummede noget om kreativitet og idéskabelse
etc. Dengang kaldte han ikke sit fagområde entrepreneurship eller intrapre-
neurship, men det var det, det faktisk var.

                                           
6 Bilag 1
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3.6.3 Udveksling af viden mellem ROXI og Universitetet
Christophs ansættelse ved universitetet indebar undervisning i økonomi og
’undervisningsmetodik / pædagogik’ for studerende, som ønsker at blive
lærere i handelsskoler eller tekniske skoler i erhvervsøkonomiske fag her-
under ’Human Resource Development’. Den kompetence, der dermed ud-
vikledes i lærings- og undervisningsmetoder, var naturlig at føre over i
ROXI-projektet til afprøvning og fortsat udvikling, og på den måde kunne
man også forvente at få ført noget tilbage til undervisningen på universite-
tet. Faktisk profiterer kurserne på universitetet mest af det, der efterhånden
er blevet udviklet ved engagementet i ROXI. Således blev undervisningen i
entrepreneurship etableret og gradvist udviklet.

3.6.4 Hvem deltager i kurserne i ROXI?
Det er ikke studerende fra økonomi eller ’virksomhedspædagogik’, der ty-
pisk følger kurserne i ROXI. Nogle gør, men de fleste er folk fra andre fa-
kulteter, humaniora og specielt fra landbrugs(agrar/miljø)fakultetet og fra
alle andre dele af universitetet. Endvidere følges undervisningen af de per-
soner, der ønsker at forlade deres studium for at begynde for sig selv, og
endelig kommer mange akademikere, der har nogle års erfaring efter af-
sluttet diplomeksamen.

Man har ikke bachelor- og master-grader på tyske universiteter. Bologna-
deklarationen om dette emne diskuteres her, som i mange andre lande, men
indtil videre holder man fast i ’diplomeksamen’, som er meget anerkendt
og kendt i Tyskland. Det tager typisk 9, 10 eller op til 12 semestre at få di-
plomeksamen, der afsluttes med en afhandling på 70–150 sider.

De studerende, der læser management eller relaterede fag har ikke adgang
til ’praksis’ i studietiden. I ’Business Education’ er der indlagt muligheder
for at kunne tage kortere perioder i praksis, der tilsammen skal udgøre et
semester. Ca. halvdelen af disse studerende bliver faktisk lærere, og den
anden halvdel går ud i jobs på linie med øvrige erhvervsøkonomistuderen-
de eller lignende uddannelser.

3.6.5 Hvad kendetegner ROXI´s tilbud og deltagere?
De, der tiltrækkes af ROXI’s tilbud, er folk, der har præferencer for at sam-
arbejde med andre, at brainstorme med andre og at være sammen med
nogle, der ønsker at ændre adfærd. Derimod er det ikke så meget dem, der
har gjort sig klart, at de vil starte en virksomhed, baseret på en teknologisk
udvikling eller lignende. De, der kommer, er folk, der går med de første
overvejelser om at sætte noget i gang for sig selv, men som endnu ikke ved
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hvad eller hvordan. Det er et tilbud, der markedsføres som noget meget
kreativt og idéudviklende og ikke som et kursus, hvor man kan få en masse
at vide om marketing, regnskabsføring og lignende. De, der har en afklaret
idé, vil heller ikke betale 70 EURO (studenterprisen) for at deltage eller
bruge 150 timer over adskillige weekends på de kurser, som ROXI tilby-
der.

Da det er vigtigt for kursisterne og for kurset, at deltagerne følger hele kur-
set, har man inden det begynder gennemført nogle samtaler med dem, idet
man ønsker at vide, hvor seriøst tilmeldingen er ment. Heri er der ingen
selektion eller test, men blot en mulighed for begge parter til at få kendskab
til hinanden og til at afsøge hvilke forventninger, man kan have til hinan-
den.
Den største udfordring er at få tilstrækkeligt mange til at følge kurserne. I
begyndelsen forventedes det, at der ved selektion skulle kunne udpeges 15
pr. hold, men det har vist sig vanskeligt at få mere end mellem 7 og 12 til at
slutte op. Kurset kører to gange om året, men vil i fremtiden blive udbudt
tre gange årligt. Dvs. siden 1998 har der været ca. 90 deltagere, hvoraf ca.
40 har iværksat egen virksomhed. Det kan virke dyrt, men det er intet at
regne imod, hvad der ofres på højteknologiske projekter, der kan slå fejl,
som f.eks. Cargo-lifters i delstaten Brandenburg, der kostede skatteyderne
og mange småaktionærer millioner af EURO.

Der er normalt ikke betaling for undervisning ved tyske universiteter, men
der er ingen, der har problemer med at forstå, at en symbolsk betaling på
f.eks. 30 EURO for et to dages kursus med computersimulationer og en
tyk, trykt manual ikke er rimelig. På den anden side er ROXI´s kurser ikke
meritgivende i universitetssystemet. Man arbejder på det, og her ser man
EXIST som en løftestang for en sådan udvikling, og det var faktisk det, der
var afgørende for, at ROXI søgte om støtte til delprojektet ’Curriculum
Development’ indenfor EXIST.

3.6.6 Universität Rostock kommer med i EXIST
Der undervises nu i entrepreneurship på selve universitetet. Indtrykket er,
at det er blevet moderne, og der er nu pludselig mange, der underviser i
emnet. Det skyldes, at universitetet er med i EXIST, som også ROXI er
koblet ind i sammen med en række andre partnere. EXIST kommer af be-
grebet ’Existenzgründung’.

Når så mange af universitetets ansatte er med i EXIST, skyldes det, at der
er tale om et stort projekt, der giver mulighed for at få ekstra offentlige
midler. Det er desuden et innovativt emne, hvilket måske har givet delta-
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gerne en motivering til at ændre noget og så selvfølgelig også fordi, nogle
har set det som noget, de får noget positivt ud af at være med i. Det overra-
skende ved det er, at der er så mange, der pludselig er med i noget, det el-
lers har været så vanskeligt for universitetet at arbejde med.

EXIST er delt op i en række delprojekter. F.eks. deltager HRD-instituttet i
et delprojekt, hvor man udvikler ’curricula’ (undervisningsplaner) og ’læ-
ring’ for samtlige universiteter i Mecklenburg–Vorpommeren, medens an-
dre arbejder med ’marketing for entrepreneurship’ eller prøver at skabe re-
lationer til venture kapital eller banker. Atter andre søger at få deres stude-
rende til at iværksætte virksomheder på baggrund af bestemte teknologier,
eller man medvirker til at etablere teknologicentre og tilknytte undervis-
ning i entrepreneurship til dem. Nogle arbejder med et stort Internet projekt
for at sprede informationer om entrepreneurship og om de tilbud, der er i
undervisning og læring i entrepreneurship.

EXIST

Et projekt, der er initieret og finansieret af Forbundsregeringen, grundlagt
i 1997 som en idé-konkurrence. Man ønskede at motivere til samarbejde
mellem mindst tre forskellige partnere fra samme region, inklusive et uni-
versitet/en højere læreanstalt. Mere end 200 læreanstalter deltog, hvilket
resulterede i 109 ideer til regionale netværk.

Gennem en selektionsrunde blev 5 pilot- eller modelnetværk etableret og i
2002 blev yderligere 10 regionale netværk udvalgt heriblandt Mechlen-
burg-Vorpommeren, med Rostock Universitet. Yderligere 25 regioner / net-
værk havde søgt i 2002 og de blev af juryen indlemmet i programmet som
’EXIST-partnere’, dvs. de skulle følge og suge til sig af erfaringer for at
bygge sig op til en standard som de øvrige.

Meningen med dette initiativ er beskrevet i 4 ledende principper:

Der ønskes etableret en grundlæggende, permanent ’entrepreneur-
ship–kultur’ i undervisning, forskning og administration på universiteterne.

Der ønskes en massiv overførsel af forskningsresultater fra universiteterne
til fordel for fastholdelse og udvikling af økonomisk velfærd.

Der ønskes gennemført en målrettet indsats for det store potentiale, der er
for nye forretningsidéer og iværksættere på universiteter og forskningsin-
stitutioner.
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Der ønskes en stigning i antal innovative iværksættere og etablering af nye
og vedvarende arbejdspladser.
Det er altså EXIST´s intentioner at styrke iværksætterklimaet på univer-
siteter og øge antallet af nystartede virksomheder fra universiteterne. De
regionale netværks opgave er at udarbejde ideer til, hvorledes man kan
motivere, træne og støtte denne ønskede udvikling.

I netværkene arbejdes der med et universitet i centrum sammen med ek-
sterne partnere fra akademia, industrien, politiske fora, andre
forskningsinstitutioner udenfor universitetsverdenen, virksomheder, kapi-
taludbydere, teknologi- og iværksættercentre, ledelseskonsulenter, handel-
skamre, foreninger og lokale råd og nævn.

De følgegrupper, der overvåger initiativet er meget tilfredse. De har bl.a.
iagttaget, at det ikke blot er enkeltstående ildsjæle på universiteter og
læreanstalter, der arbejder med dette, men grupper af lærere går ind i pro-
grammet og medvirker ved at arrangere events og ofte i samarbejde med
folk fra industrien (entreprenører). Det nævnes dog, at det er en stor op-
gave at løse, at få initiativet bragt ind i læseplaner og fagporteføljer,
ligesom man arbejder med at finde ud af, hvordan emnet kan blive gen-
stand for eksamen, dvs. give merit i universitetssystemet. Dette er endnu
ikke blevet klaret. (2001).

Der er sat konsulentbistand på at drive netværkene og sørge for at holde
udviklingen i gang.

Den politiske vurdering af initiativet er meget positiv. Uddannelses- og
forskningsministeren mener bl.a., at EXIST kan betragtes som en succes-
fuld model for, hvorledes udviklingen af videnoverførsel fra de højere
læreanstalter er blevet forstærket gennem etableringen af nye virksomhe-
der og nye arbejdspladser. Ministeren mener desuden, at programmet si-
den dets start i 1998 har været medvirkende til at ændre holdninger og
tankesæt hos såvel universitetsadministratorer, professorer i alle disci-
pliner samt blandt studerende, hvilket har medført, ikke alene en øget moti-
vation og villighed, men også en større kompetence hos de, der har
etableret virksomhed.

I 2001 havde 5 regionale netværk modtaget ca. 25 mio. EURO. Netværkene
som har et universitet som den centrale enhed, danner strukturer med ek-
sterne partnere fra erhvervslivet, videnskab og politikere med den hensigt
at motivere, uddanne og støtte entreprenører fra universiteter og de højere
læreanstalter. To områder er specielt vigtige at være opmærksomme på at
fremme: etablering af interdisciplinær og praksisorienteret entrepreneur-
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ship-teori på universiteterne og en accelererende ændring af regionale
erhvervsstrukturer skabt af nye innovative virksomheder.

Ministeren nævner, at der på de tre år, EXIST har været i gang
(1998–2001) er der registreret etablering af 350 innovative virksomheder i
de fem netværk. Dertil skal lægges en række andre start-up projekter, som
også støttes af det nationale projekt. Således var der i sommersemestret
registreret over 250 events i de fem regioner udbudt til potentielle entre-
prenører og så godt som alle steder er entrepreneurshipteori og -forskning
blevet forankret ved etableringen af en professor-stilling.

Der er en naturlig spredningseffekt fra EXIST, som har betydet, at mange
andre universiteter har taget aktiviteter op i lighed med de fem netværk. I
begyndelsen af 2000 havde 77 aktive institutioner under ministeriet med-
virket til etableringen af mere end 1.400 nye virksomheder samt etableret
en række (130) events og undervisningsprogrammer.

EXIST-projektet omfatter alle universiteter og højere læreanstalter i
Mecklenburg–Vorpommeren, og det styres på to niveauer. Et overoverord-
net netværksniveau med samtlige medlemmer i netværket og i andet ni-
veau, hvor det er den enkelte partner, der er enheden. På Rostock Univer-
sitet, som varetager den overordnede styring af netværket, er det en højt
placeret person i universitetsledelsen, der sammen med en projektleder har
ansvaret for EXIST-netværket og programmet på Universität Rostock.

3.6.7 ROXI også med i EXIST
ROXI er dermed også en del af EXIST, og ROXI´s virksomhed var givet-
vis et af de initiativer, som sammen med lignende initiativer andre steder i
delstaten, udgjorde grundlaget for, at man kom med i anden runde af tilde-
ling af bevillinger fra EXIST.

Der er givetvis en forskel på den måde ROXI ser på entrepreneurship og
den generelle anskuelse på resten af universitetet. For ROXI er entrepre-
neurship et kulturfænomen, hvor det handler om at få skabt en forandrings-
orienteret adfærd, at få sat nye idéer i verden. Det behøver ikke alene at
være i teknologisk henseende, sådan som ’de andre’ ser på det. Det kan li-
geså godt være sociale aktiviteter eller initiativer eller det at skabe et nyt
projekt eller blot at ændre noget ved f.eks. universitetet. At få de studeren-
de til at forstå det og medvirke i det, vil være en del af det brede indhold
man lægger i begrebet ’entrepreneurship’ i ROXI.
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De andre på universitetet ser næsten udelukkende på entrepreneurship i
forbindelse med ny teknologi, og det må også erkendes, at der er brug for
en masse nye virksomheder i bioteknologi og andre teknologier i M-V., og
det er meget udmærket, at man på den måde foretager sig noget, idet det
kun kan få begrebet til at brede sig og blomstre. Et tegn på dette er, at den
lokale leder af EXIST for nylig sendte en mail rundt med en opfordring til
at gå ind i et projekt om ’social entrepreneurship’. Noget der ikke kunne
være sket blot få år tidligere.

Man mener i ROXI, at dette at skabe ’mind-set’ eller ’entrepreneurship-
culture’ er det væsentlige. Så kommer der også virksomheder ud af det,
men det må ikke være det første, navnlig ikke under økonomiske omstæn-
digheder, hvor der ikke rigtigt er basis for det.

3.6.8 Samarbejde om udvikling af ’entrepreneurielle minds’
Det forventes, at alle studerende på en eller anden måde skal deltage i det,
der foregår i EXIST. ROXI henvender sig også til alle. Gennem EXIST er
der skabt et bedre samarbejde med andre fakulteter, ligesom der er et stærkt
samarbejde med en række organisationer, virksomheder og eksterne partne-
re. Især dem til dem, der stiller lærere eller vejledere til rådighed, og dem
er der mange af. Lærere fra universitetet duer ofte ikke til det formål. De
eksterne samarbejdspartnere ved, hvad det handler om, og deres forbindel-
ser er meget værd. Ved slutningen af kurset skal deltagerne mødes med et
panel for at få et kvalificeret feedback fra bankfolk, marketing eksperter,
ledelseseksperter etc. Så på den måde er der faktisk skabt en god sammen-
hæng mellem interne og eksterne netværk´, hvilket betragtes som meget
vigtigt.

ROXI samarbejder med universitetet på den måde, at man deltager i pro-
jekter og møder om de udviklinger, der arbejdes med på universitetet.
F.eks. er der et naboprojekt til ROXI, som man er involveret i. Det handler
ikke om at uddanne i entrepreneurship eller at starte virksomheder, men om
at udvikle nye måder at undervise på universitetet. Succeskriteriet her er at
få så mange med som muligt og få folk til at praktisere nyudviklede læ-
ringsformer. Det er vigtigt for ROXI at lære lærerne at kende og få dem i
tale, for at projektet kan lykkes. Samarbejdet kom i stand ved at den an-
svarlige for EXIST-netværket indkaldte til et møde om det, og folk deltog
helt på frivillig basis. Der har nu været afholdt tre møder. På møderne
drøftes det, hvorledes man kan gennemføre nye undervisningsmetoder og
udvikle den ellers traditionelle måde at undervise på for bl.a. at fremme,
hvad der betegnes som ’the entrepreneurial mind’.
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I forlængelse af ROXI´s etablering og det gryende samarbejde med univer-
sitetet, har professor Gerald Braun i maj måned 1999 deltaget i en work-
shop i ’Berlin Institute of Entrepreneurship’ i samarbejde med et initiativ
ved the Free University of Berlin, kaldet ’The University and Entrepre-
neurship’ medvirket til udarbejdelsen af ’the Berlin Propositions 1999’7.
Der er tale om ’10 Propositions to Foster The Culture of Entrepreneurship
at German Universities’.

3.6.9 Samarbejde om udvikling af curriculum
Motivationen til at lærerne frivilligt møder op til disse møder kan være, at
det projekt, der er udviklet, handler om ’curriculum udvikling’ specifikt for
området ’entrepreneurship’ (Existenzgründung). Det giver mulighed for, at
lærere fra forskellige fakulteter til at mødes og drøfte nye projekter, som
kan være en nødvendighed i sammenhæng med, at universitetet har stået
overfor store budgetnedskæringer. Endvidere kan det tænkes, at lærerne
faktisk er interesseret i emnet og i at ændre på undervisningsformerne.

Der er i Rostock og i forbindelse med arbejdet der konstateret en sproglig
barriere, idet det kun er i det særligt interesserede akademiske miljø, at
termen (det engelske ord) entrepreneurship er accepteret. Så snart man be-
væger sig udenfor dette, skal man bruge termen (det tyske ord) ’Exiz-
tenzgründung’ eller bedre ’Unternehmertum’. Dog fastslås det atter og at-
ter, at ROXI´s arbejde og forståelsen her ikke knytter sig til ’start af virk-
somhed’, men i langt højere grad som medvirken til en kulturændring.

3.6.10 Pædagogiske og didaktiske principper
De kurser om eller i entrepreneurship, der i øvrigt er på universitetet, er
etableret bl.a. i sociologi, og der er etableret kurser på de naturvidenskabe-
lige og tekniske fakulteter, hvor man søger at samarbejde på tværs af insti-
tutter og fakulteter også med erhvervsøkonomiske discipliner. Det, der er
på vej er, at samarbejdet mellem universitetsfagene handler om de faglige
elementer, og ROXI vil så kunne bidrage med sine kurser i læreprocesser,
og tilsammen vil dette kunne udgøre grundlaget for, at ROXI´s aktiviteter
bliver en del af universitetsundervisningen.
Det 150 timers kursus, der er ROXI´s væsentligste tilbud blandt en række
seminarer og events, er først og fremmest problemorienteret, hvor delta-
gerne skal løse en række praktiske opgaver. Det er i modsætning til univer-
                                           
7 Bilag 2
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sitetsundervisning generelt. Det er således ikke kundskaber for kundska-
bens egen skyld, der dyrkes, men løsning af en række problemstillinger
med eget projekt. Af den vej erhverver deltageren ’viden med mening’.
Man skal altså selv udvikle den nødvendige viden til sit eget projekt.  Målet
for kurset er en forretningsplan, ikke til ROXI, men for deltageren selv, så
denne når til en erkendelse af og en idé om, hvad vedkommende vil. Det
princip, der anvendes er, at deltagerne har ansvar for egen læring og der-
med for, hvad de vil have ud af at deltage i kurset.

3.6.11 ROXI satser mest på enterprising behaviour
Deltagerne forventes ikke at starte en virksomhed ved at deltage i ROXI-
kurset, men de forventes at være i stand til at tage en beslutning, baseret på
grundige overvejelser og at være i stand til at udarbejde en forretningsplan,
der kan holde vand, når de bliver stillet overfor et panel af erhvervsfolk fra
marketing, banker etc. De skal endvidere være i stand til at etablere en
virksomhed, der er i overensstemmelse med, hvad de selv ønsker, med de-
res egne værdier og i samklang med de værdier, der er i de omgivelser, de
skal fungere i. Det er det, der er det principielle sigte med dette kursus.
Der er således flere principielle elementer eller faser i kurset jvf. beskrivel-
sen af CEFE-konceptet: 1. problemorienteret læring, 2. forretningsplanori-
enteringen, 3. afdækning og udvikling af egne værdier ved en personlig
SWOT analyse, som gennemføres i mindre grupper, 4. herefter arbejdes
med den idé, deltageren har i en ny SWOT analyse. Resultatet heraf bliver
også genstand for intensivt gruppearbejde med øvrige deltagere og eksterne
lærere. Derefter skulle deltagerne være i stand til at udarbejde en god for-
retningsplan. Det har været forsøgt at kombinere elementer af kurset med
computersimulationsspil. Dvs. at udvikle dynamiske planer og flerårige
budgetter og lign.
Undervejs i forløbet gives der kurser i de sædvanlige funktionelle ledelses-
fag som f.eks. projektledelse, organisation og ledelse, marketing, finansie-
ring etc. ved eksterne lærere, der er eksperter med erfaring i disse emner.
Det er klart at deltagerne ikke får den samme dybe teoretiske viden som på
et universitetskursus, men de får en viden, der er specifik for den branche
eller det område, de vil arbejde i med deres idé. Samtidig er disse eksterne
lærere en relation til omverden, idet de enten er ansatte i virksomheder eller
som oftest konsulenter eller nogle, der selv har startet virksomhed.

3.6.12 Hvad er holdningerne bag ROXI´s virksomhed?
Deltagerkredsen er meget forskellig, idet der både er studerende fra univer-
sitet, der kan være arbejdsløse, musikere, pædagoger, ældre og yngre mel-
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lem hinanden. Kurset må ikke være for en lukket eller homogen gruppe, det
er hele meningen med kurset, at det er sådan.
Baggrunden for denne model er en tro på teorier om selvorganisering og
selvstabilisering af systemer, hvilket vil sige, at hver enkelt deltager på
kurset gives støtte og viden om feltet, men det er deres eget ansvar og deres
egne præferencer, der i den sidste ende skal være afgørende for de valg, de
foretager. Beskyttelse er noget man giver elever og små børn, men her er
der tale om mennesker, der søger at skabe nogle vedvarende forhold for
dem selv, og det kan man ikke gå og beskytte. Man kan vejlede og rådgive
og give dem ens egen mening, men ellers er det op til folk selv at tage be-
slutninger og gennemføre dem. Af denne årsag er hvert enkelt tilfælde
unikt. Det er ikke muligt at tage statistikken frem og tale om gennemsnit.
Hver enkelt deltager er et unikt eksempel. Men der er rejst en generel di-
skussion i Tyskland om hvorvidt, der er et ansvar forbundet med at be-
skæftige sig med dette felt på den måde, det bl.a. gøres i ROXI.
ROXI´s aktiviteter giver ikke grundlag for regulære evalueringer, men da
finansieringen er baseret på bl.a. EU-midler, skal der føres en meget nøje
statistik over de resultater, der opnås. Derfor bliver kursisterne efterfølgen-
de fulgt for at få et billede af, hvor mange det lykkes at iværksætte virk-
somhed. Ca. 50 % grundlægger en virksomhed umiddelbart efter kurset, og
man er nu begyndt at etablere systematisk follow-up på deltagernes senere
aktiviteter, selvom det kan være svært at følge, især de studerende, der
deltager, idet de ofte rejser fra området, fra delstaten eller endog fra Tysk-
land.

Hele spørgsmålet om disse ’målerier’ er vanskeligt, idet det er svært at
måle, hvad deltagerne har lært, og hvad det giver af afkast på anden måde
end start af virksomhed. Den administration, der støtter aktiviteterne i Ro-
stock, er meget forstående over for det synspunkt, at det først er på længere
sigt, der er resultater i form af nye virksomheder og arbejdspladser. Men
naturligvis er det også således i Tyskland, at det eneste der duer, er at tælle
antal virksomheder og antal nye arbejdspladser, hvilket i meget høj grad
minder om den logik, der er grundlaget i socialistisk planlægningsfilosofi.

3.6.13 Hvad adskiller ROXI´s tilbud fra andre projekter?
ROXI-projektet er, sammenlignet med andre tilsvarende, meget rettet mod
innovationer i metoder og processer og vel især rettet imod at søge at ’ænd-
re kulturen’. ROXI skiller sig hermed ud fra det, der oftest sker på univer-
siteterne, idet de har meget mere bureaukratiske og stive former at arbejde
under, hvilket er barrierer for nyudviklinger. Undervisningen i ROXI er
mindre formel, staben er mindre formel og fleksibilitet i kurserne er vigtig,
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idet der ofte er brug for at ændre undervejs. På universitetet er det vanske-
ligt at skifte lærere ud, som ikke lige duer til den kursusform, hvorimod
dette er muligt i ROXI. Gruppearbejde kan være svært at organisere, og det
ville heller ikke være muligt at mikse de mange forskellige, der kommer til
ROXI´s lange kurser, på universitetet. Dog har ROXI fordel af at være
knyttet til universitetet, selvom det strukturelt ikke er integreret i det.

Netværk Bizeps

Et eksempel på et af de første fem netværk er det såkaldte ’Bizeps’ i Wup-
pertal i delstaten Nord-Rhin Westphalen. Det indledtes i 1997 ved fa-
kultetet for økonomisk videnskab og to andre universiteter i området
(Hagen Distance Learning University og en Fachhochschule). Dette kon-
sortium fik andel i midler fra EXIST´s første runde med den hensigt at
oprette et professorat i entrepreneurship, hvilket lykkedes i 1999, hvor
professor Lambert T. Koch blev udnævnt. Embedet er usædvanligt, idet det
spænder over både mikro- og makroøkonomiske forskningsfelter, således at
man både beskæftiger sig med iværksætteri på virksomhedsplan, men også
med lokalområdeøkonomi og -udvikling, herunder privat og offentlig finan-
siering af iværksættere.

Dvs. fag som ’Entrepreneurship og Økonomisk udvikling’ har været tilbudt
siden 2000. Andre eksempler på udviklinger er en belønnet ’Wuppertal
Model for Start-Up Qualification’. Generel støtte til studerende, der ønsker
at starte virksomhed efter universitetet bl.a. med en systematisk evaluering
af de erfaringer yngre iværksættere erhverver sig. Der er etableret såkaldte
’senior academy’ aktiviteter og ’train the coach’ kurser. Ligesom der er
planer om (2000) at etablere et ’alumni system’. Der er ligeledes etableret
linier for såvel økonomer som ikke-økonomer, og der er udviklet en række
kurser, der tager sigte på at uddanne rådgivere i entrepreneurship.

Når specielt University of Wuppertal er taget med her, skyldes det, at det
var det universitet / netværk, der i 2001 havde det bedste uddannelsespro-
gram i entrepreneurship i en sammenligning mellem 78 tyske universiteter,
målt på 8 kriterier. I en senere konkurrence (2003) mellem 75 tyske univer-
siteter om Entrepreneurship Initiativer er Universität Rostock placeret som
nummer 2, og Wuppertal deler en 6. plads med University of Stuttgart på
kriteriet: ’Stimulating and promoting programs.’8

                                           
8 Oplysning givet af Christoph Diensberg ved præsentation af ROXI ved RESME -
work-shop i Center for Entrepreneurship 15.dec.2003. ’German University Ranking on
Entrepreneurship Initiatives (publ. oct. 2003).
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3.6.14 Hvad betyder konteksten for ROXI´s succes?
Det er ikke blot ROXI–projektet eller lignende enkeltstående projekter, der
er afgørende for, om der sker noget radikalt i universitetsverdenen. Mange
andre forhold skal også ændres, hvis der skal ske noget. F.eks. den måde
studerende bliver behandlet på universiteterne. På nuværende tidspunkt an-
ses de nærmest som værende dumme elever eller nogle, der ikke kan noget.
Man burde i stedet for tro på dem og respektere dem, så ville meget være
anderledes. Det samme gælder for politikerne, der holder universiteterne
nede på så lave budgetter, at det nærmest minder om slaveri. På den måde
er det svært at skulle gennemføre et enkelt projekt, der skal vise sin værdi,
og hvis det ikke lykkes, så er det projektet, der har været gennemført for-
kert. Oftest er det dog konteksten, der er det vigtigste. Man må se på de
omstændigheder, projektet eksisterer i. Sommetider kan det være meget
fjendtlige omgivelser, og derfor bliver man nødt til at tænke i komplekse
systemer og ikke i lineære sammenhænge.
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4 Case: University of Central England (UCE), Bir-
mingham

4.1 Formål og begrundelse for casevalg
Enterprise Research Development Centre (ERDC) ved University of Cen-
tral England (UCE) i Birmingham blev primært valgt som case, fordi en del
af personerne tilknyttet centret har markeret sig stærkt forskningsmæssigt
med tanker om sammenhængen mellem entrepreneurship og læring samt
om sammenhængen mellem entrepreneurship og ”det nye universitets”
rolle i erhvervs- og samfundsudvikling (Matley et al., 2002).

Ud fra casen kan primært drages konklusioner på to felter. For det første
har ERDC en række erfaringer med opbygning af MBA og MSc uddannel-
ser i entrepreneurship, som kan tjene til inspiration, når man vil analysere
alternative måder at opbygge entrepreneurshipuddannelser på. For det an-
det giver ERDC´s samarbejde med den regionale entrepreneurship institu-
tion MERCIA Institute of Enterprise indsigt i nye måder at fremme entre-
preneurshipuddannelser erhvervspolitisk. Indsigt, der eventuelt kan bruges
til at få danske universiteter til i højere grad at samarbejde om at uddanne i
entrepreneurship.

4.2 Enterprise Research Development Centre (ERDC)
University of Central England er et tidligere ”polytechnic”, der for få år si-
den blev ”opgraderet” til universitet. Universitetet ligger i udkanten af
Birmingham i et blandet industri- og boligområde, der ligesom resten af
Birmingham er karakteriseret ved en høj population af et etnisk mindretal.
Alt dette er med til at danne baggrunden for, at UCE ikke hører til blandt
Englands højprestige universiteter. Sammenlignet med de nærliggende
gamle og højprestige universiteter, som Aston University og University of
Warwick, er det billigere at lade sig indskrive ved UCE.

ERDC er et relativt nyt center hørende under Business School afdelingen af
UCE. ERDC blev etableret i 1999 og adskiller sig fra de traditionelle in-
stitutter, som også findes ved UCE, ved en større grad af udadvendthed.
ERDC beskæftiger sig således med forskning, uddannelse, træning og kon-
sulentaktiviteter rettet mod entrepreneurship, små og mellemstore virksom-
heder. Nogle personer er direkte ansat under centret, andre er ansat ved
UCE-institutter, men tilknyttet centret en del af deres arbejdstid, hvor de
skal købes fri fra moderinstituttet til ERDC. Man har i forbindelse med re-
kruttering af medarbejdere til centret været stærkt optaget af sammensæt-
ningen af et bredt kvalificeret team.
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ERDC mangler i høj grad faste midler og er derfor nødt til hele tiden at
finde funding. Man søger forskningsmidler og midler til mere konsulentag-
tige opgaver fra mange forskellige kilder, offentlige såvel som private, så-
som udbydelse af undervisning i virksomheder, konsulentaktiviteter for re-
gionale myndigheder og EU-projekter.

4.2.1 Projekter

• Building Entrepreneurial Clusters drejer sig om at udvikle en klynge af
såvel små og mellemstore virksomheder som store virksomheder i Bir-
mingham regionen. Projektet støttes af en række parter, eksempelvis
Birmingham City og EU, inddrager virksomheder i regionen, konsulent-
firmaer og offentlige institutioner i regionen og det koordineres samlet
af ERDC.

• TILT – Technology, Information, Innovation and Learning Transfer sø-
ger på baggrund af et tættere samarbejde mellem universitet og regionalt
erhvervsliv at lære fra kommercialiseringen af forskning og udvikling.
Dette involverer forskning, regional systemudvikling såvel som pilot-
projekter.

Entrepreneurship undervisningen ved ERDC er koncentreret om dels en
MBA i Entrepreneurship, der udbydes i samarbejde med andre institutter
og centre i UCE´s Business School og dels ERDC´s egen MSc i Entrepre-
neurship.
Der ikke rigtig nogen afsmitning til andre dele af hverken UCE´s Business
School eller de øvrige fakulteter ved universitet. Dette skyldes primært in-
stitutionelle forhold. Ingen ved de andre fakulteter er særligt interesserede i
entrepreneurship og er endnu mindre villige til at betale ERDC for at gen-
nemføre kurser i entrepreneurship overfor f.eks. ingeniør- eller naturviden-
skabsstuderende. Til gengæld er der, som vi senere skal se, et stærkt sam-
arbejde med entrepreneurship-interesserede ved de øvrige universiteter i
området via Mercia-initiativet.

4.3 MBA i entrepreneurship
UCE udbyder en række etårige MBA-uddannelser indenfor de fleste tradi-
tionelle managementområder, såsom Finance, Human Ressource Manage-
ment, Marketing og altså også Entrepreneurship. Filosofien synes at være
et forsøg på at opnå omkostningsfordele baseret på stordrift. Man udbyder
således en række grundlæggende fag som Marketing, Organisation, Strate-
gy og Finance, som er fælles grundlag for alle MBA retninger. Tager man
den første tredjedel af disse opnås et ”Certificate in Business Manage-
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ment”. Tages de to første tredjedele opnås et ”Diploma in Business Mana-
gement”. På den sidste tredjedel af dette et år, MBA-delen, er det muligt at
vælge specialisering i entrepreneurship. Dette involverer tre specielle mo-
duler:

1. Entrepreneurial People, Roles, Skills, Competencies and Knowledge.
Målet er at forstå, hvordan forskellige kontekstuelle forhold påvirker en-
treprenørens vækst og udvikling. Der fokuseres på en forståelse af øko-
nomiske, sociale, psykologiske og andre baggrundsfaktorer, som påvir-
ker skabelsen og udviklingen af entreprenører. På denne baggrund arbej-
der de studerende med at udvikle den viden, kunnen og kompetence, der
skal til for at blive entreprenør.

2. Entrepreneurial Organisations and their Management. Målet er at op-
bygge evnen til kritisk at vurdere mulighederne for entrepreneurship og
innovation i organisationer. Der fokuseres dels på teknikker til formule-
ring af forretningsplan og dels på de funktionelle aspekter af entrepre-
neurship og forretningsudvikling.

3. Entrepreneurial Environment, Society and Networks. Målet er at forstå
entreprenørens afhængighed af andre virksomheder via forsyningskæder,
alliancer og regionale sammenhænge, for at sætte de studerende i stand
til at vurdere og opbygge netværk.

Endelig afsluttes med en kombination af projektarbejde og afhandling
skrevet indenfor entrepreneurship området.

Uddannelsen nævnes i materialet fra UCE, men har på intet tidspunkt i in-
terviewet været nævnt som et prioriteret område. Det er vores indtryk, at
ERDC på dette felt fungerer som en slags underleverandør til UCE´s Busi-
ness School’s generelle MBA-uddannelse.

4.4 MSc i entrepreneurship
På uddannelsessiden er ERDC´s flagskib en Master of Science i Entrepre-
neurship ved UCE. Visionen bag denne uddannelse er et mix af praktisk og
teoretisk tilgang. Målet med uddannelsen er således:

• At forstå forskellige teoretiske tilgange, der kan forklare betydningen og
værdien af entrepreneurielle aktiviteter

• At udvikle evner og kompetencer til at danne nye virksomheder, initiere
og lede nye projekter eller lede familievirksomheder
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• At være et aktivt og bidragende medlem af et entrepreneurielt miljø

Studiet af entrepreneurship fylder således en del, og universitetslærere un-
derviser traditionelt i teori om entrepreneurship. Denne undervisnings væ-
sentligste bidrag er at give en struktur til at forstå den mere praktiske og
personligt orienterede undervisning i entrepreneurship.

En anden væsentlig del er opmuntringen af en entrepreneuriel praksis.
Samtidigt med teoriundervisningen arbejdes der netop med de studerendes
egne ideer og muligheder i et ”idélaboratorium”, ligesom der samarbejdes
med eksterne virksomheder. Hen gennem uddannelsen undervises der end-
videre i mere praktiske managementdiscipliner såsom finansiering og mar-
kedsføring. Her søger man oftest at inddrage eksterne praktikere i under-
visningen. Desuden indeholder forløbet inddragelse af specielle temaer,
som f.eks. ”Business Angels” eller ”Etnisk Entrepreneurship”.

Mens traditionelle MSc-forløb normalt afsluttes med en afhandling der for-
ener teoretisk arbejde med empirisk analyse af en udvalgt problemstilling,
er der på MSc i Entrepreneurship mulighed for i stedet at afslutte forløbet
med udarbejdelsen af en forretningsplan. Uddannelsens elementer er i
oversigtsform vist i nedenstående figur.

Program for MSc i Entrepreneurship

Semester
Blok

1. Certificate 2. Diploma 3. Master

1. Entrepreneurship
Theories

Raising Capital &
Marketing for Inno-
vation

Business Re-
search

2. Entrepreneurship
and Regional Eco-
nomic Development

Organisational Lear-
ning, Training &
Entreprise Develop-
ment

Dissertation or
Comprehensive
Business Plan

3. Forms and Typolo-
gies of Entrepre-
neurship

Entrepreneurial Fi-
nance & Risk Mana-
gement

Dissertation or
Comprehensive
Business Plan

4. Contemporary Is-
sues in Entrepre-
neurship

Innovation and
Technology Mana-
gement

Dissertation or
Comprehensive
Business Plan

5. The Idea Laboratory
1

The Idea Laboratory
2

Dissertation or
Comprehensive
Business Plan
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Første semester udgør det grundlæggende entrepreneurteoretiske grundlag.
Her ligger dels en del traditionel undervisning hvor der introduceres til de
grundlæggende begreber og emner indenfor entrepreneurship- og innovati-
onsteori. Der introduceres til økonomisk teori om virksomheds-skabelse,
vækst og virksomhedslivscyklusser. Der ses på erhvervspolitik og støttesy-
stemer, på sammenhængen mellem entrepreneurship og regionaludvikling
samt på de forskellige former, som entrepreneurship kan antage. Heri ind-
går studiet af økonomiske, sociale, psykologiske og andre baggrundsfakto-
rer, som påvirker skabelsen og udviklingen af entreprenører, ligesom der
ses på de forskellige kontekster, hvori entrepreneurship kan udfolde sig.
Der ses således på individuel entrepreneurship i form af virksomhedsop-
start såvel som på projektudvikling i entrepreneurielle organisationer.

Ud over den traditionelle undervisning involverer en del af undervisningen
i høj grad de studerende selv. Én blok fokuserer på tidens temaer indenfor
entrepreneurship, hvor de studerende får ansvar for selv at udvælge nogle
af tidens varme emner og organisere workshops og seminarer med eksterne
oplægsholdere såvel som diskussionsgrupper.

I idélaboratoriet arbejdes med de studerendes egne mål og hensigter. For-
løbet indeholder en høj grad af selvlæring, hvor målet i første omgang er, at
de studerende selv skal tage ansvar for realiseringen af deres egne forhåb-
ninger til tilværelsen. Herunder hører overvejelser om at påtage sig en le-
derrolle og ansvar ved etablering af virksomhed og projekter.

Andet semester fokuserer på vurderingen af entrepreneurielle muligheder.
Dels via relateringen af de traditionelle elementer af virksomhedsledelse til
entrepreneurship, og dels via forståelse af virksomhedens eksterne sam-
menhænge.

Forløbet indeholder således en del elementer fra traditionelle erhvervs-
økonomiske fag, såsom finansiering, markedsanalyse, markedsføring, or-
ganisation og ledelse, men det karakteristiske er, at disse løbende kobles til
centrale entreprenørmæssige spørgsmål.

Finansieringsdelene fokuserer på spørgsmål som tilvejebringelse af ventu-
rekapital, håndtering af risiko og investeringsvurdering. Markedsanalyse og
markedsføringsdelene fokuserer på vurdering af marked for nye produkter,
ydelser og markedsføringsstrategier for nystartede virksomheder, mens or-
ganisation og ledelsesdelene fokuserer på organisatorisk læring, virksom-
hedsudvikling og innovations- og teknologiledelse.
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I andet semester arbejdes der videre i idélaboratoriet, dog nu med snævrere
fokus. Forløbet rummer en række praktiske øvelser rettet mod udkast til
forretningsplan, men fortsat med det sigte, at de studerende skal tage an-
svar for udviklingen af egne idéer og transformeringen af disse til en for-
retningsplan.

Tredje semester er helliget den afsluttende afhandling eller forretnings- el-
ler projektplan suppleret med undervisning i undersøgelsesmetode. Forret-
nings- eller projektplanerne kan omhandle såvel opstart af egen virksom-
hed som udvikling af et innovativt projekt i en eksisterende organisation.
Der lægges vægt på, at de studerende begrunder deres valg af afsluttende
projektform i forhold til deres personlige hensigt med MSc-uddannelsen.

De studerende til MSc i Entrepreneurship rekrutteres bredt. Kravet er, at
man har en relevant BA-uddannelse. Det vil typisk sige indenfor Com-
merce, Economics, Management eller Business Administration. Selv om
der findes relevante bachelor uddannelser på UCE, er det kun et fåtal af de
studerende på MSc-uddannelsen i entrepreneurship, som stammer fra
UCE´s egne uddannelser.

De studerendes kulturelle baggrund er i stedet særdeles heterogen. Bir-
mingham er en by karakteriseret ved en meget høj andel af indvandrere fra
Asien, Caribien og Kina, hvilket også karakteriserer de studerende på UCE
generelt. En meget høj andel af de studerende til MSc i Entrepreneurship
rekrutteres således også fra udlandet, især fra de tidligere britiske kolonier
rundt om i verden. Karakteristisk for disse er, at de stort set alle begynder
studiet med et ønske om at starte egen virksomhed.
En stor del af de studerende er allerede i gang med at etablere egen virk-
somhed. Det gælder i særdeleshed for de studerende, der vælger deltids-
versionen af studiet. Man kan således sige, at MSc-uddannelsen i Entrepre-
neurship er med til at øge det entrepreneurielle niveau i regionen.

Et særkende ved MSc-uddannelsen er endvidere, at man blander deltids-
studerende og fuldtidsstuderende. På samme måde som ved MBA-
uddannelsen er det for de deltids-studerende muligt at afslutte hvert seme-
ster med enten Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma eller Ma-
ster.
Som fuldtidsstudium varer uddannelsen ét år, men det er også muligt at ta-
ge uddannelsen på deltid. I dette tilfælde varer uddannelsen tre år, hvor un-
dervisningselementerne ligger i seks ugers blokke, med tre ugers under-
visningsfri imellem i de to første år, samt afhandling eller forretningsplan
på det tredje år. Fuldtidsstudiet vælges oftest af udenlandske studerende,
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mens de indenlandske studerende, som oftest allerede er engagerede i virk-
somhedspraksis, typisk vælger deltidsstudiet. Fordelen ved at blande disse
studerende er en store heterogenitet i studentergruppen, såvel kulturelt som
i forhold til praksisinvolvering. Dette øger de studerendes mulighed for at
lære af hinanden.

I brochurematerialet til uddannelsen anføres således, at man lægger vægt
på at fremme intellektuelle, kreative, kritiske og innovative evner ved at
bruge undervisnings- og læringsstrategier som styrker selvtillid, egenmoti-
vation og motiverer til livslang læring. Dette synes at være de eksplicit
formulerede pædagogiske retningslinier for denne undervisning i entrepre-
neurship. Af interviewet synes det imidlertid uklart, hvilke pædagogiske og
kontekstuelle elementer man bruger hertil. Matley formulerer ambitionen
som et spørgsmål om at bringe de studerende til ”the cutting edge of practi-
ce”. For at gøre dette må de interne undervisere give de studerende indsigt i
de spørgsmål, som de er optaget af i deres egen forskning, de eksterne un-
dervisere skal delagtiggøre de studerende i deres egen praksis, og de stude-
rende selv skal være dybt optagede af egne projekter.
I England er der en høj grad af egenbetaling ved universitetsstudier. UCE´s
MSc i Entrepreneurship hører til i den billige ende af uddannelsesspektret.
Fuldtidsstudiet koster £7.300 for et år, mens de tilsvarende studier ved de
nærliggende, men mere velanskrevne universiteter som Aston og Warwick,
ligger på mere end det dobbelte.
En af styrkerne ved UCE´s MSc i Entrepreneurship er imidlertid, at det er
muligt at trække på kompetencer og lærerkræfter fra de andre akademisk
stærkere uddannelsesinstitutioner i regionen som f.eks. universiteterne
Aston, Birmingham og Warwick. Man kan gå så vidt som at sige, at etable-
ringen af UCE´s MSc i Entrepreneurship nok ikke havde været mulig uden
dannelsen af MERCIA Institute of Enterprise, som vi derfor vil se nærmere
på i det følgende.

4.5 MERCIA Institute of Enterprise
Mercia er et konsortium af ni universiteter i West Midlands og nogle få
universiteter udenfor regionen, som samarbejder om at fremme udviklingen
af enterprise- og entrepreneurship-uddannelsesprogrammer i regionen.
Dette gøres ved permanent at søge at forandre holdningerne til entrepre-
neurship og virksomhedsopstart indenfor de højere uddannelser.

Mercia blev oprettet i 2001 som en del af den britiske regerings strategi om
at fremme en ”enterprise culture” indenfor uddannelsessektoren samt for-
øge de entrepreneurielle kompetencer blandt de studerende.
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På samme måde som i Danmark har også den britiske regering ønsket at
tilføje en tredje rolle til universiteterne ud over de to klassiske: forskning
og undervisning. Ud over regeringen havde en række aktører også ønske
om at fremme entrepreneurship ved øget kommercialisering af vidensbasen
på universiteterne og samtidigt udvikle nye roller for universiteterne ud
over forskning og uddannelse. Centrale personer var to velanskrevne pro-
fessorer ved University of Warwick, David Storey og Stephen Hagen.
En væsentlig del af Mercia´s opgave er således at være den katalysator, der
kan forbinde de af regionens vidensproducenter, virksomheder, organisati-
oner og individer, der er involveret i virksomhedsopstart.

Den bærende idé er at bidrage til udviklingen af entrepreneurship-
uddannelser i Midlands ved bl.a. at samarbejde mod en fælles platform for
entrepreneurship-uddannelser.  Idéen er således, at hvert universitet i sam-
arbejdet skal have sine egne uddannelsesforløb i entrepreneurship på en
måde, der giver hvert af de deltagende universiteter mulighed for at sætte
sit præg på netop deres version af denne fælles platform. På UCE søger
man således mod et forløb, der har fokus på ”hands on learning”, mens
University of Warwick og University of Birmingham lægger vægt på en
mere teoretisk orienteret entrepreneurship-uddannelse.
Mercia er organiseret i to hovedgrupper: dels en Education Group, som fo-
kuserer på entreprise uddannelse, træning i virksomhedsforbindelser og e-
læring, og dels en Enterprise Group, som fokuserer på University spin-outs,
teknologioverførsel og kommercialisering af universitetsaktiver generelt.
Enterprise Group giver f.eks. mulighed for ”Enterprise Fellowships” i et år
for forskere, der ønsker at forfølge en forretningsidé.

Grupperne mødes jævnligt med varierende dagsordner som udgangspunkt.
Det er således i høj grad dagsordenen, der bestemmer, hvem der kommer til
det enkelte møde. Møderne er åbne og tiltrækker ud over lærere fra de del-
tagende universiteter også folk involveret i regionens udvikling samt lokale
og regionale råd og nævn alt afhængigt af, hvad der er på dagsordenen.

Mercia har fysisk base på University of Warwick, men afholder work-
shops og seminarer rundt om på alle de tilknyttede universiteter.

Et centralt mål er udviklingen af nye kurser og undervisningsmuligheder
for studerende og ansatte på universiteterne. De enkelte universiteter kan
således søge tilskud til på op til £10.000 til udvikling af nye undervis-
ningsmoduler og -kurser i Entreprise eller Entrepreneurship. Der gives
helst til kurser rettet mod studerende i IT, medicin, ingeniør- og naturvi-
denskab og i mindre grad til Business School studier og humaniora.
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Eksempler på nogle af de kurser, som Mercia har givet tilskud til udvikling
af, er:

• Geographics of Entreprise and Entrepreneurship rettet mod BA- stude-
rende indenfor bio- og samfundsvidenskab

• Knowledge Entrepreneurship rettet mod kandidatstuderende indenfor
ingeniør og sundhedsvidenskab

• Innovation & Entrepreneurship rettet mod BA-studerende i naturviden-
skab og teknologi

• Mulighedsidentifikation rettet mod kandidatstuderende som fjernunder-
visning

Blandt de øvrige typer af aktiviteter kan nævnes:

• At man med jævnlige mellemrum tager temaer op af interesse for un-
derviserne, som f.eks. e-learning, standardisering af entrepreneurship-
uddannelser, pædagogik, didaktik og læringsformer.

• At et større fælles e-læringsprojekt, der har strakt sig over tre år, er ble-
vet igangsat.

• At der foretages analyser og evalueringer af erfaringer i forbindelse med
undervisning i Enterprise og Entrepreneurship.

• At der afholdes ”open events”, hvor studerende fra alle universiteterne
kan deltage. Emner kan eksempelvis være regional udvikling, share-
holders, spin off´s, eller teknologioverførsel.

• At der jævnligt afholdes Enterprise Festival rundt om på de deltagende
universiteter.

• At der dannes masterclasses på tværs af de deltagende universiteter,
konkurrencer om bedste forretningsidé samt indtægtsdækkede support
programmer til entreprenører i regionen.

• At der udgives et nyhedsbrev ved navn ”Envision”.

Blandt resultaterne kan nævnes en væsentlig bedre kontakt mellem entre-
preneurship undervisere i området, med deraf bedre udnyttelse og udvik-
ling af ressourcerne på tværs af de enkelte universiteter. F.eks. er det mu-
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ligt for et universitet at trække på undervisere fra et andet universitet, uden
at der skal finde betaling sted.
Derudover har muligheden for at søge tilskud til udvikling af kurser bety-
det en betragtelig vækst i antallet af nye kursusforløb, samtidig med at
kontakten og dialogen via Mercia har givet inspiration til nytænkning og
udvikling af kurserne.
Man er på vej med en fælles platform for e-læring i entrepreneurship, hvor
tanken er, at hvert universitet skal bidrage ved at uploade moduler indenfor
deres specielle kompetenceområder. De studerende på f.eks. UCE, vil såle-
des have adgang til at trække ikke blot på UCE’s kompetencer, men på
kompetencer fra hele Mercia samarbejdet.
Det har taget lang tid, lederevner og mange ressourcer at få universiteter
med så forskellige mål og kulturer til at arbejde sammen. Finansieringen
var på plads tidligt i forløbet, så kunsten og lederevnerne har især drejet sig
om at få de involverede til at arbejde i samme retning og ikke blot tænke på
at få fat i deres del af de bevilligede midler.

Møderne beskrives som positive, hvor ét af de væsentligste bidrag nok er at
danne en form for regionalt forsamlingshus for ligesindede. Før dannelsen
af Mercia mødtes de involverede parter én eller to gange om året, når de
hver især deltog i forskningskonferencer. Mercia synes at have evnet at
bringe disse folk sammen i et regionalt forpligtende arbejdsfællesskab,
hvor de aktive mødes regelmæssigt, udveksler, e-mails og ringer sammen
for dermed at drage nytte af hinandens kompetencer.
På sigt virker det sandsynligt, at Mercia vil få afsmittende effekt ud over
det nuværende undervisningssamarbejde til også at omfatte forsknings-
samarbejde. Man kan sige, at hvor entrepreneurship før var noget, man
kunne arbejde med individuelt som sociolog, økonom eller management
forsker, er Mercia med til at gøre entrepreneurship til fagfelt i sig selv for
denne region.

4.6 Centrale policy-implicationer
Merciainitiativet rummer god inspiration for det i Danmark påtænkte
Iværksætterakademi. På mange måder ligner situationen i Midlands for
nogle år siden den situation, vi har i Danmark i dag. Vi har en ganske stor
mængde af entrepreneurshipinteresserede undervisere på de højere lære-
anstalter. Disse kender også hinanden på den måde, at de løbende ses til
konferencer, workshops og lignende. De arbejder imidlertid ikke sammen
om udvikling af entrepreneurship undervisning. De konkurrerer snarere.
Muligheden består i at igangsætte fælles projekter, forsøg på tværs af uni-
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versiteterne samt at danne et rum for fælles erfaringsopsamling. Men det
centrale er, at dette tager form som en fælles gradvist forpligtende proces
og ikke som et initiativ, hvor den enkelte institution kan krige sig nogle
midler til sig selv. En sådan konstruktion kræver sandsynligvis en stærk le-
delse.
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5 Case: Stockholm School of Entrepreneurship
(SSES)

5.1 Historisk baggrund og udvikling
SSES blev dannet i 1997 som et udviklingsprojekt inden for the Fenix Re-
search Programme. Baggrunden var, at Dr. Sven Hamrefors, ansvarlig for
udbudet af entrepreneurship-kurser ved Stockholm School of Economics
(SSE), havde identificeret et behov for at forbedre den akademiske uddan-
nelse i entrepreneurship for at modsvare krav fra såvel studerende som er-
hvervslivet. Hans opfattelse blev delt af andre akademiske institutter, hvil-
ket førte til, at SSES blev dannet med støtte fra Royal Institute of Tech-
nology (KTH), SSE, Karolinska Instituttet og Fenix.
I 1999 modtog SSES en donation fra Persson Familiefonden, hvilket gjorde
det muligt for SSES at etablere sig som selvstændig organisation. Der er
således ingen tvivl om, at den største del af SSES’ finansiering kommer fra
Perssons Familiefond og andre private fonde. Det har naturligvis gjort det
lettere at få rektorerne på de deltagende institutioner til at gå ind for ideen.
Omvendt er der ingen tvivl om, at de også bakker helhjertet op omkring
SSES. Rektorerne eller deres nærmeste medarbejdere deltager i møder på
SSES hver uge, og SSES modtager det beløb, som den studerendes hjemin-
stitution modtager fra staten, når en studerende tager et fag på SSES, altså
hvad man i Danmark ville kalde STÅ. I 2000 blev Professor Per-Olof Berg
udnævnt til President of the SSES, og i foråret 2002 trådte University of
Arts, Crafts, and Design (Konstfack) ind i SSES som det fjerde medlem i
joint venturet.
SSES’ hovedaktivitet er og bliver uddannelse i entrepreneurship, men
SSES har ligeledes forskningsaktiviteter.
Nick Kaye (herefter NK) understreger i interviewet, at han ikke selv har
været med fra begyndelsen og ikke konkret ved, hvilke inspirationskilder
man har haft. Imidlertid ræsonnerer han som følger: I og med, at der havde
været undervist i entrepreneurship ved SSE, begyndte man ikke helt forud-
sætningsløst. Desuden blev Terrence Brown hurtigt tilknyttet SSES, og da
han er amerikansk, tog man nok primært udgangspunkt i den amerikanske
tradition for undervisning i entrepreneurship. Der blev dog også ret hurtigt
tilknyttet en canadier med europæisk erfaring, så der har sandsynligvis væ-
ret tale om flere inspirationskilder.
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5.2 Uddannelsesinstitutionen og dens relationer med om-
verdenen

SSES, som er i fokus i denne case, må nærmest betegnes som et center med
fire moderinstitutioner bagved. SSES tager initiativ til udvikling af uddan-
nelsesaktiviteter, mens det er forskellige undervisere/forskere fra de fire
uddannelsesinstitutioner, der planlægger og gennemfører fagene. Derud-
over påtager SSES sig opgaver som markedsføring, koordinering, evalue-
ring m.m. Sidst men ikke mindst afholder de selv særlige arrangementer og
gennemfører forskningsprojekter. SSES’ bestyrelse består af rektorerne fra
de fire partnerinstitutioner, repræsentanter fra Persson Familie Fonden samt
Stockholms amtsborgmester.
SSES’ overordnede mål er i følge deres hjemmeside at promovere Stock-
holm-regionen som en af de førende innovative og entrepreneurielle hot-
spots i verden. Det skal ske igennem forskning, akademisk og praktisk ud-
dannelse samt virksomhedsetableringsaktiviteter i et samarbejde med uni-
versiteterne og erhvervslivet. Dette peger i retning af en triple-helix-
tankegang, hvor man som uddannelsesinstitution er parat til at spille tættere
sammen med erhvervslivet og offentlige institutioner. De refererer da også
selv til begrebet: “SSES could be seen as a response to the demand for a
more active role for institutions of higher education in industrial and social
development (the triple helix model).” Deres strategi har vi derimod ikke så
mange oplysninger om, hverken fra hjemmesiden eller interviewet. NK
nævner dog i interviewet, at deres kerneopgave er at levere krediterede fag
til de studerende fra de fire moderinstitutioner. Dette er ikke modstridende
med triple-helix-tankegangen, men triple-helix-tankegangen er ikke meget
tydelig i kerneopgaven.
De forskellige uddannelsesinstitutioner er ifølge NK meget forskellige i
størrelse. KTH og Karolinska har op i mod 25.000 studerende, mens SSE
har 1.900 studerende, og University of Arts, Crafts, and Design er endnu
mindre. I løbet af 12 måneder er der ca. 550 studerende, der tager fag i
SSES’ regi. Selvom fagene er åbne for alle de studerende ved de fire insti-
tutioner, er det tydeligt, at der er mange flere studerende fra nogle fakulte-
ter/institutter end andre. Det skyldes både logistiske forhold, hvor fag på
SSES kan ligge samtidig med andre fag, men også at der er forskel på, i
hvor høj grad de forskellige institutter arbejder for SSES’ aktiviteter, selv-
om der er støtte til SSES fra toppen af de forskellige uddannelsesinstitutio-
ner. Det enkelte institut og den enkelte videnskabelige medarbejder har stor
frihed, så det handler meget for SSES om at få kontakt til de rigtige perso-
ner. Nogle studerende kan også fungere som ambassadører. Derfor bruger
SSES meget tid og energi på at få kontakt til de forskellige institutter.
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Ud fra SSES’ hjemmeside ser det ud som om, at de har ca. 10 ansatte, men
i følge NK er der kun ca. 5 fuldtidsansatte. Det hænger sandsynligvis sam-
men med, at det ud fra hjemmesiden er svært at vurdere, hvorvidt de
nævnte personer er fuldtidsansatte på SSES eller kun har det som et del-
tidsjob eller ”bijob”. Dertil kommer alle underviserne på SSES’ kurser; de
er ikke ansat på SSES, men på de fire uddannelsesinstitutioner. Således har
alle uddannelsesinstitutionerne undervisere eller forskere indenfor entre-
preneurship-området. Nogle af de kursusansvarlige kommer dog fra uden-
landske universiteter eller erhvervslivet.

SSES har en række officielle samarbejdspartnere, som de beskriver på
hjemmesiden:

• ICEVED, the International Center for Entrepreneurship and Ventures
Development, is an initiative by 25 top Business Schools in the world
that offers a global link to business schools, entrepreneurs, investors,
and information. På organisationens hjemmeside findes bl.a. oversigt
over nye bøger, tilbud om e-learning og generelle nyheder indenfor en-
trepreneurship-feltet.

• Although only 38 years old, the University of California, San Diego
ranks tenth in the USA in the excellence of its graduate programs and
the quality of its faculty, according to the most highly-regarded ranking
of universities, released in 1995 by the National Research Council.

• Venture Cup

• Teknikhöjden is a Technology Park owned by the Royal Institute of
Technol-ogy (KTH) and the Stockholm University. Teknikhöjden is de-
signed to help researchers and students with the commersialisation of
research results and academic know-how.

• With the help of competent companies and people Connect Stockholm
offers you the opportunity to develop your business ideas at no cost.

• ESBRI is an independent institute undertaking research, offering educa-
tion, and distributing knowledge in the field of entrepreneurship and
small enterprise. SSES samarbejder med ESBRI bl.a. omkring seminar-
rækken Estrad, som er et ”speaker’s corner” – og dermed forum for idé-
er.

• First Tuesday is a premier forum in the global information economy that
helps entrepreneurs and established company professionals succeed -
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through innovation and the application of technology to their busines-
ses. The First Tuesday network includes over 100,000 members world-
wide.

• ALMI's mission is to support the development of small enterprises
aiming to grow, as well as the founding of vigorous new businesses.
This mission is carried out through a combination of strategic business
counselling, development of competencies and financing. ALMI
complements the services provided by the market and does not offer
counselling in fields where the market offers such services efficiently.

• HP Invent

Der er altså primært tale om teknologiparker, inkubatorer og andre uddan-
nelsesinstitutioner, organisationer og foreninger, der har til formål at
fremme entrepreneurship.
SSES samarbejder i følge NK med erhvervslivet på flere måder. For det
første har de et Education Advisory Board, hvor der ud over repræsentanter
for de 4 uddannelsesinstitutioner også sidder repræsentanter for små og sto-
re virksomheder. Derudover har de ”point-to-point-relations” med forskel-
lige virksomheder. Blandt andet har de fået hard-ware stillet til rådighed af
en virksomhed, ligesom de bruger mange gæsteforelæsere fra erhvervslivet.
Der er dog ikke tale om formelle skriftlige aftaler med virksomheder, hvil-
ket er et område, som de gerne vil videreudvikle.

Derudover fortæller NK, at SSES er med i forskellige clusters med andre
universiteter og skoler. I forbindelse med den ovennævnte hardware-
donation fik de et samarbejde i gang med en række skoler rundt omkring i
Europa, der fokuserede på teknologi og entrepreneurship. Her udveksledes
ideer til uddannelse i entrepreneurship. Desuden har man samarbejdet med
Bristol University, Imperial College om en venture creation competition.
SSES har ikke formelle udvekslingsaftaler med andre universiteter – det
har ”moder-institutionerne”. Generelt har SSES nok i højere grad samar-
bejdet med udenlandske universiteter og skoler end svenske. Det skyldes
blandt andet, at der ikke var så mange svenske institutioner, der arbejder
tværdisciplinært med entrepreneurship, men det er ved at ændre sig nu. En
del af akademikerne, der fungerer som fagansvarlige, har arbejdet andre
steder i Sverige, så der igennem har SSES også relationer til andre svenske
uddannelsesinstitutioner.

I interviewet kom vi ikke så meget ind på hele det stockholmske klima for
iværksætteri, entrepreneurship m.m., men i en efterfølgende uformel sam-
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tale kom det frem, at Stockholm (og hele Sverige) sandsynligvis er et par år
foran Danmark. Det giver sig udslag i, at der for et par år siden blev inve-
steret i en masse projekter, der skulle fremme entrepreneurship i Sverige.
Nu er disse bevillinger ved at løbe ud, og tendensen er, at man for at få nye
bevillinger sætter nye initiativer i gang, frem for at forsøge at gøre de eksi-
sterende tilbud levedygtige og dermed permanente. Det betyder, at der er et
væld af tilbud til potentielle entreprenører, så mange at NK mener, at det er
blevet uoverskueligt for entreprenøren at foretage et kvalificeret valg.

5.3 Målgrupper
NK slår fast, at SSES’ kurser udelukkende er åbne for studerende fra de fi-
re uddannelsesinstitutioner. Derudover kræves det, at de som minimum har
afsluttet to års studier. Via de fire institutioner har SSES mange udveks-
lingsstuderende. Det kan lade sig gøre, fordi alle kurserne er engelskspro-
gede. Ligeledes er kurserne åbne for svenske såvel som udenlandske ph.d.-
studerende.
De fleste af deres studerende har i følge NK ikke planer om at blive entre-
prenører umiddelbart efter deres uddannelse. De har måske på længere sigt
en drøm om det eller er i hvert fald interesseret i emnet, men de fleste
planlægger først en periode i en allerede eksisterende virksomhed. SSES
har dog også studerende, som går rundt med en forretningsidé.
Hjemmesiden gør en del ud af, at man udbyder 20 % af pladserne på fage-
ne til deltagere fra erhvervslivet. NK fortæller imidlertid, at SSES ikke har
opgivet ideen, men p.t. valgt at koncentrere sig om deres kerneforretning.
Han mener, at det er en glimrende måde at skabe endnu mere ”diversity in
the classroom”, men med det nye fagudbud og overvejelser om at udvikle
en egentlig masteruddannelse (kandidatuddannelse) må alle kræfter sættes
ind her.

5.4 Pædagogiske og didaktiske strategier
Både i interviewet og på hjemmesiden understreges det, at ambitionen er
anvendelses-orienteret undervisning: ”The Stockholm School of Entrepre-
neurship (SSES) combines a depth of entrepreneurial theory and cutting
edge research in order to offer you excellent applied training in entrepre-
neurship and business creation and development.” Det skyldes primært, at
SSE også tilbyder entrepreneurshipuddannelse. Deres fag er meget teoriba-
serede, og SSE og SSES er enige om, at det er hensigtsmæssigt, at de to in-
stitutioner differentierer deres tilbud. De gør meget ud af, at både studeren-
de og undervisere kender til og forstår forskellen.
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SSES skriver på hjemmesiden, at den bedste erhvervsrettede uddannelse
gives ved at kombinere tre pædagogiske principper:

• Aktion (Action): SSES er som nævnt skabt med henblik på at udvikle
Stockholm-regionen. Kombinationen af det skandinaviske erhvervslivs
åbenhed overfor forskning og den store grad af kommerciel aktivitet
betyder, at SSES har en international, unik mulighed for at komme tæt
på virksomheder og deres innovative processer. Det giver mulighed for
at benytte aktionsbaseret forskning og læring. Således fokuserer den
pædagogiske proces på at skabe virkelig værdi gennem aktion, og de
studerende vurderes på basis af det, de har skabt. I øvrigt er SSES Busi-
ness Lab et forsøg på at skabe rammer for udviklingsprocessen i forbin-
delse med opstart af virksomhed.

• Forskellighed (Diversity): Helt overordnet skaber de forskellige disci-
pliner, metoder og synspunkter fra de fire uddannelsesinstitutioner nye
idéer og tanker: ”SSES is an arena where people with very different
backgrounds and competencies can, by means of collaboration, increase
their understanding of innovation and entrepreneurial processes in re-
search, and of entrepreneurial ability and capacity in education and
business lab activities. (...) SSES opposes narrow-mindedness in all its
forms.”

• Fantasi (Imagination): SSES anser fantasi for at være kernen i kreative,
entrepreneurielle og innovative processer. Der refereres til undersøgel-
ser, der skulle have vist, at fantasi ikke kun spiller en rolle ved de tidlige
faser af produktudvikling, men også mere generelt som et parameter i
strategisk udvikling. SSES arbejder på at opnå en bedre forståelse af
fænomenet og fremme accepten af kreativitet og fantasi som en vigtig
del af det at skabe virksomheder. Det sker bl.a. ved at tilskynde forskere
og studerende fra University College of Arts, Crafts, and Design til at
deltage i SSES’ aktiviteter.

Ifølge hjemmesiden og NK benyttes der mange forskellige læringsmetoder:
forelæsninger, gæsteforedragsholdere, paneldiskussioner, gruppediskussio-
ner, gruppebaseret coaching, specialøvelser og ”embedded casestudies”.
Generelt er målet at skabe et interaktivt klasseværelse, men metoderne kan
variere, da fagene har mellem 25 og 110 studerende. Dette problem mener
NK vil blive elimineret med det nye fagudbud/læseplan, som introduceres i
august 2004. Her vil det være defineret, hvor mange studerende, der kan
optages på de forskellige fag. På ”kernefagene” planlægger man kun at
optage et ret lille antal studerende. Antallet ligger ikke helt fast, men det
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bliver et sted mellem 20 og 35, hvorimod der på kontekstkurserne bliver
plads til et højt antal studerende. Specielt om gæsteforelæsninger tilføjer
NK: “we usually try to contextualise that so we don’t just have a guest
lecture from a professional world. We will have that with an introduction,
maybe a conclusion, from the course director to ensure that the students
can see a red thread running through the course”

Eksamensformen er ifølge NK projektorienteret. I mange tilfælde opmun-
trer man på SSES-kurserne de studerende til at arbejde sammen i teams på
tværs af de studieretninger, de kommer fra f.eks. om en business plan, et
konsulentprojekt eller idéudvikling. Gruppeprojekterne bliver dog altid
suppleret med en individuel eksamen, hvilket tyder på, at SSES ikke tør ta-
ge skridtet fuldt ud. Det kan dog også ses som en måde at komme de stude-
rende i møde, der ifølge NK føler sig meget pressede, fordi målene ikke er
så præcise. I forbindelse med nogle af projekterne arbejder de studerende
sammen med virksomheder og løser specifikke opgaver for dem.
NK indrømmer åbent, at de ikke bekender sig til specifikke pædagogiske
teorier, men han kunne godt ønske og forestille sig, at de i fremtiden når
der til, hvor de kan give specifikke anbefalinger til de kursusansvarlige.

5.5 Konkrete kurser/programmer
SSES tilbyder en fagpakke med fag, der som hovedregel giver ECTS point
som andre fag til de studerende ved de fire uddannelsesinstitutioner (dette
system er dog ikke helt gennemført på alle uddannelser endnu). Hjemmesi-
den oplister følgende enkeltstående fag:

• Finansiering af virksomhedsopstart

• Vidensbaserede virksomheder

• Intrapreneurship

• Entrepreneurship i netværk

• Growing Young Firms

• Skabelse af forretningsmulighed

• Skabelse af forretningsplan

• Opbygning af brand identity

• Social innovation og entrepreneurship
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• Creating Intelligence

• Creating Design

NK kunne imidlertid fortælle, at man efteråret 2004 / foråret 2005 er klar
med et helt nyt fagudbud. Hovedformålet er at tilbyde et mere fokuseret
forløb:

Core courses:

• Ideation – Creating a Business Idea

• Planning – Developing a Venture

• Execution – Starting Your Own Company

• Growth – Managing Your Firm

Context courses:

• ICT Entrepreneurship

• Social Innovation & Entrepreneurship

• Design and Innovation

• Concepts in BioEntrepreneurship

De fire core courses (kernefag) afspejler, som det kan ses, den entrepreneu-
rielle proces og udbydes forskudt, så de studerende kan deltage i dem alle i
løbet af 12 måneder. Det er dog ikke obligatorisk at følge alle fire, og de
studerende kan vælge ét eller flere af dem. Derfor skal de kunne stå alene,
selvom der arbejdes med nogle gennemgående cases, og de studerende op-
fordres til at arbejde videre med deres idé igennem hele forløbet. De sup-
pleres af forskellige andre aktiviteter: Venture cup, som er en nordisk busi-
ness plan competition, et par andre mindre omfattende business plan com-
petitions og springboards, som er en mulighed for at præsentere en hel eller
dele af en forretningsplan for et lille panel af eksperter, som kan hjælpe
dem med at springe til næste niveau.

Derudover tilbyder SSES fire ”kontekst-fag”, hvor man ser på entrepre-
neurship i forskellige brancher. Der arbejdes med disciplinerne fra Pel-
lington-institutionerne. Her tænker de på at gøre en del af forelæsningerne
offentlige, primært gæsteforelæsninger med store navne fra erhvervslivet
og det politiske liv. Disse fag er enkeltstående, og man forudsætter ikke, at
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de studerende har fuldt nogle af eller alle kernefagene. De er bl.a. et tilbud
til de studerende, der har så mange andre fag i deres uddannelse, at det er
svært at få plads til alle kernefagene, eller til dem, der bare vil snuse til
feltet, men selvfølgelig også til dem, der har fuldt kernefagene. De har
sandsynligvis primært karakter af forelæsninger, idet SSES mener, at der er
plads til 100 studerende. NK taler da også om at gøre forelæsningerne of-
fentlige.
Der foreligger allerede relativt detaljerede fagbeskrivelser for alle fagene,
der beskriver følgende områder:

1. Hvilken medlemsinstitution er ansvarlig?

2. Hvem er course director?

3. Hvad er fagets formål?

4. Indhold

5. Struktur

6. Undervisningsmetoder

7. Adgangskrav

8. Eksaminationsform

9. Hvornår afvikles kurset?

10. Foreløbig litteratur

Generelt er indholdet ikke specielt overraskende, og mange af forholdene
blev også behandlet i interviewet. Dog er der et enkelt forhold, der er be-
mærkelsesværdigt. I to af kernefagene benyttes en lidt utraditionel motiva-
tionsfaktor: På ”Ideation – creating af business idea” får de studerende, der
udvikler den bedste ”business opportunity” mulighed for at præsentere de-
res idé for et særligt panel af entreprenører og venture capitalists. På ”Plan-
ning – developing a venture” får de studerende med den bedste ”business
plan” muligheder for at deltage i en international business plan-
konkurrence, der organiseres af London Business School og INSEAD. Ved
dette arrangement deltager desuden en del venture capital-virksomheder.
SSES understreger i denne forbindelse, at tidligere studerende fra SSES er
blevet virksomhedsejere netop på denne baggrund. Således kan de stude-
rende ikke bare opnå en god karakter i disse fag, men får måske også nogle
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muligheder, der rækker ud over universitetet. Det er sandsynligvis ikke alle
de studerende, der bliver motiveret af disse muligheder. Andetsteds i denne
case udtaler NK, at der er mange af de studerende, der ikke umiddelbart har
planer om at starte egen virksomhed. Imidlertid kan dette være et middel til
at få fat i nogle af de studerende, der har konkrete planer om at blive entre-
prenør i snæver forstand, altså starte egen virksomhed.

Normalt svarer et 5-points kursus til fem ugers studieaktivitet, og de fleste
studerende tager to fag pr. semester. De nye SSES-fag kommer som ud-
gangspunkt til at vare syv uger samt en uge til eksamen. Kurset i planning
(virksomhedsplaner) er dog længere, da de ikke mener, at man kan skrive
en ordentlig virksomhedsplan på så kort tid.

Hidtil har det fungeret sådan, at der har været en ansvarlig course director
for hvert kursus. Han eller hun var videnskabelig medarbejder ved én af de
fire uddannelsesinstitutioner og blev så betalt X antal timer for at afholde
faget. Nu vender man tilbage til et tidligere system med to fagansvarlige
for hvert fag, som skal komme fra hver sin uddannelsesinstitution. De fag-
ansvarlige har studentermedhjælpere og frivillige studerende til rådighed,
som primært tager sig af at informere og besvare spørgsmål. Derudover va-
retager de ansatte på SSES koordinering og administration. NK mener, at
en af de vigtigste roller for ham selv og de andre ansatte på SSES er at sik-
re, at alle mødes. For eksempel samler de repræsentanter for ledelsen på de
fire uddannelsesinstitutioner én gang om ugen.

5.6 Evaluering af kurser
NK fortæller, at SSES har et veletableret evalueringssystem, hvor de stude-
rende vurderer kurserne i elektroniske spørgeskemaer, der ligger på Inter-
nettet. Spørgeskemaerne fokuserer på: indhold, administrativ service, un-
derviserens støtte m.m. De behandler spørgeskemaerne grundigt efter hvert
kursus og sammenligner med tidligere år. Derefter afholder NK et evalue-
ringsmøde med den kursusansvarlige, hvor der ses på resultaterne og ud-
vælges de områder, der specielt er vigtige at have for øje til næste år.
Evalueringerne viser ifølge NK, at ”the students come to our courses in
entrepreneurship not surprisingly looking for very ehh very distinguishable
tools to be applied in the real world (...) they are coming to these courses
not for that purely philosophical sort of pursuit but because they want to if
not now start companies in the future so they want to walk away feeling
that they have taken a toolbox with them that they can use in the future.”
Derudover er de studerende meget glade for gæsteforelæsningerne, der
skaber en kontekst for kurset. Ligesom de sætter pris på det interaktive
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miljø. Evalueringsformerne er noget, som de studerende på samme tid fin-
der positivt og meget udfordrende. De studerende, der er vant til mere tra-
ditionelle eksamensformer, føler sig meget pressede, når kravene ikke er så
veldefinerede. Generelt vil SSES gerne være meget kundeorienterede, så
derfor forsøger de at have et højt serviceniveau, bl.a. ved at have en god
intern kommunikation samt interaktion med de studerende. Dette er måske
ifølge NK et af de områder, hvor den amerikanske inspiration viser sig ty-
deligst: I USA er de bedste universiteter private, hvilket vil sige, at det i
endnu højere grad end i Europa er nødvendigt at tiltrække studerende eller
med NK’s eget ord; ”kunder”.
Generelt kan NK ikke få øje på nogen store problemer. Der er en tilstræk-
kelig stor og kompetent studenterbestand på de fire uddannelsesinstitutio-
ner, og nu skæres deltagerantallet på en del af fagene ned. Men som NK
formulerer det: ”it is better throwing students away than not having
enough”.

5.7 Økonomi
De studerende betaler ifølge NK ikke for at tage fagene, men på et tids-
punkt åbnede man for, at personer fra erhvervslivet kunne deltage i nogle
af fagene samt andre specielt tilpassede aktiviteter imod deltagerbetaling.
Denne ordning er dog i øjeblikket stillet i bero (se andet sted i casen).
Generelt støtter de fire stiftende uddannelsesinstitutioner i høj grad SSES.
Det kan være problematisk at arbejde sammen med fire forskellige admini-
strative systemer for at få fagene godkendt som en del af alle de forskellige
hoved- og bifag. De får assistance fra eksperter på de forskellige institutio-
ner til at skabe kontakt til det enkelte institut. Disse processer kræver utro-
lig meget arbejde.

SSES’ aktiviteter finansieres primært igennem de private donationer fra
f.eks. Persson-fonden. Når en studerende tager et kursus i SSES-regi,
modtager SSES det beløb, som hjemmeinstitutionen modtager for at under-
vise den studerende et tilsvarende antal timer, fratrukket en procentsats til
administration.

5.8 Egne refleksioner
NK mener, at de største succeser har været følgende:

• Et studenterteam, der tog nogle kurser i SSES-regi, har startet egen
virksomhed på baggrund af seed money.
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• Det at integrationen med de fire uddannelsesinstitutioner er nået så rela-
tivt langt, og at man har kontakt med så mange academics/VIP’ere. Det
tager mange tidsmæssige ressourcer, men det er en meget vigtig del af
initiativet at kunne tilbyde de studerende denne diversitet.

• Samarbejdet bag kurserne, f.eks. det at der er to fagansvarlige bag alle
fag, og at der i mange fag yderligere vil deltage interne eller eksterne
gæsteundervisere.

• Det nye fagudbud/læseplan.

• SSES siger altid, at deres styrke er de studerende, som kommer med
mange forskellige baggrunde og skaber en vidunderlig interaktion i
klasseværelset. Den største udfordring er at undervise dem. Eksempelvis
kan man have studerende fra Designskolen, som ikke har afsluttet det,
der svarer til 10. klasse eller gymnasiet på samme hold som studerende
fra de andre skoler, som er meget akademisk stærke. I forbindelse med
nogle fag afholdes der særlige forberedende forelæsninger for at skabe
et fælles udgangspunkt.

Ud over at undervise de studerende med forskellige udgangspunkter, ser
NK strukturen med fire ”moder-institutioner” som den største udfordring.
De er meget forskellige, men samtidig alle sammen internationalt aner-
kendte. Det kræver mange kræfter at skabe og vedligeholde relationerne og
sikre, at kommunikationen fungerer: Selvom den øverste leder på hver in-
stitution støtter SSES, er det ikke ensbetydende med, at den enkelte under-
viser/forsker gør det. De har et stort råderum, og derfor er det vigtigt at
overbevise flest mulige om vigtigheden af entrepreneurship. Det illustrerer,
at det ikke er tilstrækkeligt med opbakning fra topledelsen – den er vigtig,
men skal følges op af adfærdsændrende initiativer fra topledelsen og per-
sonlig kontakt til samt kampagner rettet imod den enkelte undervi-
ser/forsker.

Sverige er i øjeblikket ved at tilpasse deres uddannelsessystem til den in-
ternationale standard med 3 års bachelor-studier og 2 års master-studier
(kandidatuddannelser). SSES udbyder i øjeblikket ikke bachelor- eller ma-
ster(kandidat)grader, men NK fortæller, at man overvejer at tilbyde en
samlet masteruddannelse (kandidatuddannelse).

NK ved ikke præcist, hvor meget SSES’ fag afviger fra andre svenske ud-
dannelsesinstitutioners tilbud m.h.t. indhold og pædagogisk tilgang. Ud fra
samtaler med andre undervisere og forskere mener NK dog, at både ind-
hold og pædagogiske metoder i ret høj grad er sammenfaldende. Langt de
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fleste tager udgangspunkt i ”the creation process” (den entrepreneurielle
proces), hvorimod det varierer lidt, hvordan man vælger at opdele proces-
sen. NK siger meget interessant om de forskellige uddannelsesinstitutioner,
der underviser i entrepreneurship: ”I think we all like to think we do it with
a twist”. Hvis NK skal pege på SSES særkende er det, at de udbyder en ret
bred række af fag med et par specialiseringer, som andre ikke kan tilbyde.
Der er mange holdninger til, hvordan den entrepreneurielle proces kan op-
brydes, men essensen bliver den samme. Hvad angår den pædagogiske side
af sagen, mener NK, at alle forsøger sig frem med mange forskellige pæda-
gogiske metoder. Måske er den internationale dimension den mest karak-
teristiske, hvilket bl.a. betyder, at alle fag er engelsksprogede. Faktisk fore-
slog NK ”the education advisory board” at gå over til svensk som arbejds-
sprog, da det faktum, at engelsk er deres 2. sprog, godt kan hæmme de
svenske studerende i at deltage i diskussionerne. Imidlertid var ”the educa-
tion advisory board” lodret uenig: skal man være entreprenør af en vis stør-
relse, er man nødt til at arbejde internationalt, og det kan de studerende lige
så godt vende sig til fra starten.

5.9 Fremtid
På længere sigt ønsker SSES ifølge NK at kunne tilbyde en mastergrad
(kandidatgrad) til de studerende fra de fire uddannelsesinstitutioner samt at
oprette en forskerskole. Det nye fagudbud skulle gerne gøre det muligt at
eksperimentere med nye pædagogiske metoder. NK ser bl.a. nogle per-
spektiver i, at der ikke længere vil være én fagansvarlig for hvert fag. Når
der er flere undervisere med forskellige baggrunde, der sammen skal ud-
vikle et fag, vil der automatisk opstå noget mere debat, og dermed bliver
det måske muligt at udvikle en fælles uddannelsesmæssig filosofi. Indtil
videre har SSES ikke lagt sig fast på nogle specifikke pædagogiske teorier
ved f.eks. at indskrive dem i fagbeskrivelserne, men med den nye struktur
med flere fagansvarlige håber NK, at det vil være muligt at få dem til at
sætte sig ned og reflektere over forskellige pædagogiske teorier. Herefter
kan man evt. overveje at promovere bestemte teorier.

Set i bakspejlet mener NK, at det er vigtigt ikke kun at have accept fra
topledelsen, når man igangsætter større uddannelsesmæssige initiativer af
samme slags som SSES. Det er ekstremt værdifuldt også at have kontakt
med og aftaler med de lavere niveauer. Det kan diskuteres, om der var tale
om et egentligt top-down-initiativ. Ud fra de kilder vi har, var det tilsynela-
dende ikke ledelsen, der tog initiativet, men de bakkede det meget hurtigt
op, og så kom der altså en stor fondsdonation. Imidlertid er det i alle tilfæl-
de mere topstyret, idet ledelsen fra de fire medlemmer af SSES mødes en
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gang om ugen for at koordinere og diskutere, end så mange andre lignende
initiativer.

5.10 Forskning og andre aktiviteter
I interviewet koncentrerede vi os om SSES’ uddannelsesaktiviteter, men af
hjemmesiden fremgår det, at SSES også er involveret i forskning med en
multi-disciplinær tilgang og aktionsorienteret forskning. Det drejer sig om
forskning indenfor følgende områder:

• Entrepreneurielle regioner

• Processer drevet af muligheder (opportunity driven processes)

• Faktorer og processer, der understøtter entrepreneurship, altså lokalise-
rer regionale og globale ressourcer, der kan linkes til individuelle entre-
preneurer med sigte på at skabe nye virksomheder og senere få dem til
at vokse.

• Forskning, der forbedrer kvaliteten og effektiviteten af entrepre-
neurship-uddannelse. SSES støtter caseskrivning og evaluering af for-
skellige undervisningsmetoder bl.a. Venture cup.

Derudover er der på hjemmesiden nævnt nogle forsknings- og udviklings-
projekter i støbeskeen:

• Stockholm Science Region: I samarbejde med ESBRI og SNS har man
indsendt en ansøgning om etablering af et VINNOVA center of exel-
lence inden for studier af (natur)videnskabsbaserede innovative regio-
ner.

• HP/SSES-initiativ vedr. udvikling af cases og e-learning til uddannelse i
entreprenuership.

• Samarbejde med Moscow State University: Udvikling af læseplaner for
en masteruddannelse (kandidatuddannelse) i entrepreneurship, der i før-
ste omgang udbydes til de studerende på det økonomiske institut.

SSES samarbejder desuden med ESBRI om at arrangere forskningssemina-
rer om entrepreneurship, innovation og forretningsudvikling. Ligeledes ar-
rangerer de sammen med ESBRI nogle såkaldte ESTRAD-forelæsninger,
der både henvender sig til akademikere og erhvervsfolk. Det er dog altid
svenske eller internationale forskere, der holder oplæggene. Formålet er at
sprede forskningsresultater og i sidste ende være med til at skabe et mere
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entrepreneurielt Sverige. Ud over disse aktiviteter nævnes det på hjemme-
siden, at man også arrangerer andre events. Det fremgår dog ikke hvilke
typer af aktiviteter, der er tale om. NK nævnte dog i en uformel samtale, at
de bl.a. arrangerede ”entrepreneurship-middage”, hvor de studerende kunne
komme til middag med en eller flere entrepreneurer og havde lejlighed til
at tale uformelt med dem.

Ud over forskningsaktiviteter er SSES i følge hjemmesiden ansvarlig for at
støtte, udvikle og koordinere forretningsudviklings-aktiviteterne for de fire
uddannelsesinstitutioner under navnet SSES Business Creation. Det om-
fatter for det første at skabe bedre forhold og muligheder for at identificere
forretningsmuligheder, formulere forretningsplaner og starte nye virksom-
heder relateret til institutionernes uddannelsesmæssige og forskningsmæs-
sige aktiviteter. For det andet handler det om at involvere uddannelsesin-
stitutionerne i udviklingen af et internationalt konkurrencedygtigt, vi-
dens(skabs)baseret innovationssystem i Stockholm-regionen.
Igennem de fag, som SSES tilbyder de studerende, bidrager SSES med en
række forretningsidéer, der kan arbejdes videre med i de Business Labs og
inkubatormiljøer, der er tilknyttet de fire uddannelsesinstitutioner. Acade-
mic seed-funding er ikke et særligt udviklet område i Skandinavien, men
SSES er aktivt involveret i at mobilisere venture capitalister for at højne
antallet af start-ups.

Sidst men ikke mindst er fagene i SSES-regi i de fleste tilfælde en integre-
ret del af den studerendes uddannelse, dvs. at den studerende får ECTS-
point for at gennemføre et fag i SSES-regi. Dette er dog ikke helt gennem-
ført for alle uddannelser endnu.

Således er man nået relativt langt med integrationen, men NK mener, at der
stadig er et godt stykke vej at gå. Selvom den øverste leder på hver institu-
tion støtter SSES, er det ikke ensbetydende med, at den enkelte undervi-
ser/forsker gør det. De har et stort råderum, og derfor er det vigtigt at over-
bevise flest mulige om vigtigheden af entrepreneurship. Det illustrerer, at
det ikke er tilstrækkeligt med opbakning fra topledelsen – den er vigtig,
men skal følges op af adfærdsændrende initiativer fra topledelsen og per-
sonlig kontakt til samt kampagner rettet imod den enkelte undervi-
ser/forsker.
I og med at de fleste af SSES’ ansatte kommer fra udlandet, er det meget
naturligt, at man har hentet en del inspiration fra udlandet, f.eks. USA og
Canada. Dog eksisterede der allerede entrepreneurshipundervisning på
SSE, da SSES blev dannet, så denne erfaring er også blevet udnyttet.
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Denne case bygger dels på SSES’ meget fyldige hjemmeside og dels på et
interview med SSES’ program director, Nick Kaye den 13. november 2003
i Stockholm. Desuden har vi haft adgang til deres nye fagudbud i elektro-
nisk form.



Bilag 1

Competency based Economies Formation of Enterprise CEFE
CEFE is a comprehensive set of training instruments using an action-

oriented approach and experiential learning methods to develop and en-

hance the business management and personal competencies of a wide

range of target groups, mostly in the context of income and employment

generation and economic development.

CEFE, being a training concept is based on the assumption that the en-

richment of society is essentially depending on its human resources and

the more productive and accountable these people are, the greater will be

the wealth of that nation. It has evolved over the years from an approach

training individuals who want to start their own enterprise to a far-

reaching training methodology, designed to evoke enterprising behaviour

and competence in a wide variety of situations. The fundamental as-

sumption is that people with a clearer vision of their goals and equipped

with the skills to achieve them are far more likely to become productive

individuals in society.

CEFE is a highly adaptable concept that has been used to promote a wide

range of very different target groups in economic development pro-

grammes, outsourcing and restructuring processes as well as in recon-

struction and transitional economies. It is adaptable to academics as well

as to people with low educational background and has proven to be as

successful with managers, entrepreneurs, and university graduates as with

demobilised soldiers, refugees street children, just to name a few.

CEFE has proven to be a very successful approach to the promotion of

small and medium enterprises, employment, income and economic

growth. The major findings of an official evaluation of the German Min-



istry for Economic Co-operation carried out in different countries around

the globe reflect that:

• Participants declare CEFE to be useful or very useful

-  for the development of their entrepreneurial competencies:

91%

- for their personal development: 93%

- for the development of their business: 86%

• 98% of existing entrepreneurs with 1-2 employees and 100% of

entrepreneurs with 6-10 employees claim that their income and

turnover increased by at least 30 % after going through a

CEFE training

Out of a training course for potential entrepreneurs:

• 44% did not start a business, while about

• 45% became successful entrepreneurs.

CEFE seems to be as successful and fruitful when used for people with

higher or low educational background and higher or low income.

When looking at the number of employees, the increase in number is sig-

nificant after a CEFE training with an average of four new jobs created

per participant. Women’s share in CEFE circles around 38%. A CEFE

training can be broken down into several course modules. This helps

women and other participants with time-consuming obligations to partici-

pate, nevertheless.



CEFE's main objective is to improve the entrepreneurial performance of

economic actors through guided self-analysis, stimulating enterprising

behaviour, and the build up of business competencies.

How does CEFE function?

CEFE' s training methodology has been applied in a variety of situations,

its core focus yet remains the stimulation of growth in the small and me-

dium enterprise development process where the emphasis with entrepre-

neurs is on improving their business performance while with personnel

from enterprise support and regulatory institutions more attention is given

to creating a positive enabling environment at the macroand meso level.

There are essentially six stages in a CEFE training programme regardless

of the target group. The first stage is awareness, in which participants are

encouraged to examine who they are, clarify their own values, and evalu-

ate their own personality, motivations, capabilities and personal re-

sources. The second stage is acceptance or recognition of one's own

strengths and weaknesses - not everyone has to be a leader or hero, but

being more creative, innovative, and competent is likely to produce re-

wards in any profession. The third stage is goal setting, where the em-

phasis is placed in developing clarity of purpose in one's short and long

term goals of life. The fourth stage involves developing strategies or ac-
tion plans, which are oriented to generating growth, this is done after

analysing the relevant components of the six factors mentioned above and

includes the upgrading of knowledge about economics and entrepreneu-

rial decision-making. The fifth is direct experience where the emphasis

is on doing; structured learning experiences and encountering "real life"

situations assist in building up this experience in which strategies are



tested, evaluated and modified. The last stage is transformation and
empowerment where the competencies acquired come together into a

pattern, which matches personal strengths and weaknesses with goals.

CEFE's overall guiding principle to the training is the ownership of the
process, which is acquired through the time and energy that participants

must invest into the highly demanding schedule of each course. By mov-

ing through these stages from awareness to transformation, the participant

is given the opportunity to experience personal growth and to develop a

more enterprising approach to life. The amount of empowerment that ac-

tually takes place is in direct proportion to the investment made by the

participant and to the increase of economic opportunities.

CEFE's method of enterprise promotion represents the synthesis of en-

terprise research, theory and application and links economic growth with

more and better qualified employment and higher individual income. Its

strength comes from paying particular attention to the practical results of

its interventions. The method has been widely used in sectors such as

small and medium enterprise development, reconstruction and privatisa-

tion, management training, vocational training, education, rural and urban

development, refugee and reintegration programmes and in agriculture.

CEFE has been introduced in 130 countries during the last ten years and

is practised by an International Network of nearly 1700 Organisations and

moe than 3000 People. The activities related to the world-wide dissemi-

nation of the CEFE concept are supported and financed by a number of

bi- and multi-lateral donor agencies as well as local governments (ADB,

IADB, EU, ILO, World Bank, UK, Canada, Austria, Switzerland, USA,

Brazil, South Africa, Tunisia). Under German Development Cooperation

there are 150 bi-lateral projects and an international project called CEFE
International operating with the CEFE method.



CEFE INTERNATIONAL is specialised in supporting long-term pro-

jects, CEFE partner institutions and other donor agencies in the use and

implementation of CEFE programmes. It also assists CEFE partners in

adapting and implementing CEFE know how according to the specific

needs of their respective target groups and the objectives of their project

activities.

CEFE International, June 2003

WebSite: http://cefe.gtz.de

e-mail: cefe-international@gtz.de



Bilag 2

The Berlin Propositions 1999

Berlin Institute of Entrepreneurship

10 Propositions to Foster The Culture of Entrepreneurship at Ger-
man Universities

The Berlin propositions are the result of a workshop, hosted by the Berlin

Institute of Entrepreneurship in cooperation with "The University and

Entrepreneurship", an initiative at the Free University of Berlin. The

workshop took place in May 1999 in Berlin and was sponsored by the

Government of Berlin.

The 10 Propositions:

1.A specific encouragement of independent thinking and acting ac-
cording to the spirit of entrepreneurship is possible and an important
responsibility of universities.

Still today too many classes and teaching materials are focused on a ca-

reer in public services and large multinational companies.

2.Universities should foster entrepreneurship on three levels:

a) towards the general capability of independent thinking and acting,

b) towards self-employment, and

c) towards entrepreneurship and the creation of jobs by starting new

companies.

3.Entrepreneurship at universities should reach all faculties.

Universities should create a suitable setting for entrepreneurial activities.

The spirit of entrepreneurship should also find its way to all studies and



faculties. Interdisciplinarity can foster the creativity and the quality of the

entrepreneurial initiatives.

4.All universities should set up "Centers of Entrepreneurship".

Centers of competence can create a suitable setting, which combines high

academic quality and the necessary freedom an entrepreneurial activity

needs.

5.Study materials and teaching should focus on action-oriented
learning.

Independent thinking and acting are acquired best by independent think-

ing and acting. It is the duty of academic teachers to create and refine

methods, which offer the possibility to train independent thinking and

acting. Entrepreneurship education should also offer the possibility of de-

veloping entrepreneurial personality and to acquire the needed manage-

ment know-how according to the different stages of the entrepreneurial

process (idea creation, writing the business plan, start-up, growth).

6.The core processes of the university should offer the entrepreneu-
rial personality enough freedom to grow. Flexibility, leadership, team
spirit, and the feeling for the situation are important skills to open up
new sources of knowledge. These skills can be taught during studies
and research.

There is no specific profile of the self-employed or the entrepreneur. Dif-

ferent situations need different strategies. Especially in quickly changing

markets entrepreneurial start ups need many different competences. The

entrepreneur of the 21st century is not always the "lonely maverick",

sometimes it is team spirit and leadership what is needed.



7.The reflection on what is existing is a primary task of the universi-
ties. These reflections might be the starting point of entrepreneurial
idea creation and development.

Knowledge ressources, infrastructure and international networks are the

breeding ground for the development of entrepreneurial ideas, concepts,

and initiatives.

8.Role-models are an important factor for the creation of entrepre-
neurial activities.

Entrepreneurial experiences of the teacher or the entrepreneurial experi-

ences of a third person should be an integral part of the educational pro-

gram. According to this, team-teaching of academics and entrepreneurs is

a powerful instrument.

9.Entrepreneurship education needs flexible teachers and flexible
structures of university administration.

Very often it is difficult to bring the creative and hardly controllable

process of idea generation and realisation in line with the organisation of

the university. Even the infrastructure of the universities should be easier

to use for the business oriented start ups. Active commitment of the

teacher is of crucial importance for the launching of entrepreneurial ini-

tiatives.

10.The aim of a high quality of education needs the motivation of all
students as well as the picking of the best, that means support and
challenges.

In order to make the university entrepreneurs as well prepared as possi-

ble, it needs a combination of motivated and suitable students and the

possibilty of an intensive personal coaching.



Participants were: Prof. Dr. Braun Universität Rostock, Prof. Dr.

Dieterle FH Wildau, Dr. Bischoff HfW, Prof. Dr. Faltin FU Berlin, Prof.

Dr. Harms FHW Berlin, Prof. Dr. Klandt European Business School,

Prof. Dr. Malek HU Berlin, Prof. Dr. Meyer Universität Flensburg, Herr

Mitterauer Institut L&R Sozialforschung Wien, Dr. Ripsas, Exis-

tenzgründer-Institut Berlin, Prof. Dr. Seliger TU Berlin , Prof. Dr. Sem-
linger FHTW Berlin, Prof. Dr. Weißbach FH Frankfurt/Main




