
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Center for Entrepreneurship 
 
Evaluering af proces og organisation 
 
 
Anne-Mette Hjalager 
Advance/1 
Forskerparken 
Gustav Wiedsvej 10 
8000 Aarhus C 
E-mail: anne-mette.hjalager@advance1.dk 
Tel: 86 20 20 00 
 
 
 
 
30.6.2004 



 2

 
 
 
 
 
Indholdsfortegnelse 
 
1. Introduktion     3 
 
2. Evalueringens formål og indhold    5 
2.1. Formål med evalueringen    5 
2.2. Evalueringsmetodikken    6 
 
3. Center for Entrepreneurship kort fortalt   7 
3.1. Indledning     7 
3.2. Centrets idegrundlag     7 
3.3. Centrets historik     8 
3.4. Centrets portefølje     12 
3.5. Centrets organisation     13 
 
4. Iværksætterkulturen på de fem uddannelsesinstitutioner  14 
4.1. Indledning     14 
4.2. Interessen for entrepreneurship    14 
4.3. Barrierer for iværksætterkulturen    15 
4.4. Løftestænger for iværksætterkulturen   17 
 
5. Center for entrepreneurship i et livscyklusperspektiv    18 
5.1. Indledning     18 
5.2. Livscyklusmodel for Center for Entrepreneurship   19 
5.3. Spor 1: Omplantning     20 
5.4. Spor 2: Nykonceptualisering    21 
5.5. Spor 3: Indlejring     22 
5.6. Spor 4: Institutionalisering    23 
5.7. Spor 5: Opbygning af demonstrationsmiljøer   25 
5.8. Spor 6: Tværinstitutionelle dynamikker   26 
5.9. Spor 7: Action research og pædagogisk laboratorium  27 
5.10: Spor 8: Mesterskab i entrepreneurship   29 
5.11: Livscyclusmodellen som basis for handling   30 
 
6. Sammenfattende konklusioner og anbefalinger   32 
6.1. Vigtige hovedpointer     32 
6.2. Anbefalinger til bestyrelse og ledelse   34 
 



 3

 
 
 
 
 
 
1. Introduktion 
 
Det halter noget med iværksætterlysten i Danmark. Denne pointe kommer blandt andet 
op i forbindelse med de tilbagevendende sammenlignende undersøgelser af iværksætteri 
i ”Global Entrepreneurship Monitor”1. Over en bred politisk front og på alle administra-
tive niveauer er der dog en stor vilje til at hjælpe med at fremme iværksætterkulturen. 
Det anses for at være en afgørende forudsætning for vækst i erhvervslivet, at nye virk-
somheder ser dagens lys. På tilsvarende måde er der stadige fornyelsesbehov i eksiste-
rende organisationer, og her er der også er brug for en ”iværksætterånd”. 
  
Iværksættertilbøjeligheden er ofte knyttet til uddannelsesbaggrund. Således er det et 
meget selvfølgeligt led i for eksempel en håndværkskarriere at starte for sig selv. Nogle 
professionsuddannelser fostrer ligeledes mange selvstændige. Blandt de med en mel-
lemlang eller lang videregående uddannelse er start af egen virksomhed dog i mindre 
grad fremherskende, selv om statistiske undersøgelser viser, at iværksættertrangen så 
småt er på vej opad2.  
 
Der findes mange forskellige typer af virksomheder, og de har som regel alle deres be-
rettigelse. Særligt innovative virksomheder og virksomheder med solide vækstpotentia-
ler startes dog oftest af personer med en god uddannelsesmæssig baggrund og/eller re-
levant joberfaring. Global Entrepreneurship Monitor konstaterer, at der er en sammen-
hæng mellem indretningen af forskningsinfrastrukturen og lysten til og succesen med 
opstarten af virksomhed. Disse tendenser gør, at der i de senere år er kommet større 
fokus på de videregående uddannelsesinstitutioner som arnested og grobund for start af 
virksomhed. 
 
Servicetilbud i forbindelse med nyetablering, fx kurser, rådgivning, kontaktformidling 
m.v., stilles bredt til rådighed for alle kategorier af iværksættere. Især i Århus Amt har 
man tradition for en veludbygget iværksætterservice. Der har hidtil kun i mindre grad 
været en fokusering af tilbudene mod særlige målgrupper. Med Center for Entrepre-
neurship er det hensigten at sætte særligt ind på at fremme iværksætterkulturen i de vi-
deregående uddannelser. Der antages her at ligge et idepotentiale, som ikke er udnyttet, 
baseret på en forskningsmæssig viden. Men de fleste uddannelsesinstitutioner har stor 
fokus på de faglige kernekompetencer, og de savner tradition for at assistere  studeren-
de, dimmitender og lærere med at omsætte akademisk viden til forretningsmæssige suc-
ceser. 
 
Center for Entrepreneurship er et samarbejde mellem fem videregående uddannelsesin-
stitutioner i Århus samt Århus Kommune og Århus Amt. I fællesskab ønsker de at stille 
                                                 
1 Reynolds, Paul D. et al (eds): Global Entrepreneurship Monitor, 2004 
2  Erhvervs- og Boligstyrelsen, 2003, De nye virksomheder. 4. statistiske portræt, København 
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serviceydelser til rådighed for studerende, dimittender og ansatte. Tanken er bredt be-
tragtet at fremme lysten til at sætte i værk og viden om, hvordan man gør i praksis.   
 
Centret er det første af sin art i Danmark. Det er støttet af EU’s Socialfond under ind-
satsområdet iværksætterfremme, og det modtager bidrag fra uddannelsesinstitutionerne, 
amt og kommune.  
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2. Evalueringens formål og indhold 
 
2.1. Formål med evalueringen 
 
Den Europæiske Socialfond støtter Center for Entrepreneurship i årene 2002, 2003 og 
2004. Ved afslutningen af den periode skal indsatsen evalueres. 
 
Hovedformålet med slutevalueringen er at vurdere, hvor langt centret er nået hen mod 
sine overordnede mål om at fremme iværksætterkulturen og –aktiviteten med udspring i 
de højere og videregående læreanstalter. Evalueringen skal opfattes som et integreret, 
konstruktivt element i bestræbelserne på at få udviklet iværksætterpolitikken. Den skal 
derfor både kortlægge, vurdere og pege fremad. 
 
Denne evaluering er lagt i maj-juni 2004, altså et halvt år før afslutningen af social-
fondsprojektet. Styregruppe og ledelse besluttede at igangsætte en del af slutevaluerin-
gen før tid, fordi der er et behov for systematiske tilbagemeldinger mellem aktørerne. I 
løbet af 2004 skal der nemlig finde en konsolidering sted i nye finansielle og organisa-
toriske rammer, og det er væsentligt at få samlet konstruktive inputs hertil. 
 
Intentionen med ”temperaturmålingen” er hermed: 
 
♦ At gennemgå vigtige punkter i historikken omkring etableringen af Center for En-

trepreneurship, herunder i en beskrivende analyse at bidrage med forslag til, hvad 
der skal til for at få et center som dette godt i vej, bl.a. forhandlingsrunder, afklaring 
af ansvarsforhold, finansiering m.v.  

 
♦ At samle op på de vanskeligheder og barrierer, som er man er stødt på undervejs, og 

vurdere dem i et fremadrettet perspektiv. Men det er lige så væsentligt at få beskre-
vet, hvilke drivende kræfter, som har ”smurt maskineriet” og bidraget til, at der lø-
bende er fundet løsninger.  

 
♦ At revurdere karakteren af iværksætterkulturen på de involverede læreanstalter i 

lyset af Centrets erfaringer. 
 
♦ At indsamle aktørernes vurdering centrets organisationsform og perspektiverne her-

for. 
 
♦ At vurdere ”nedsivnings- og opsivningsprocesserne” – dvs. kommunikationen mel-

lem centret og dets brugere på læreanstalterne.  
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♦ Endvidere er det hensigten med denne del af evalueringen at liste de opgaver, som 
ligger forude i forbindelse med en konsolidering og videreførelse af centret. 

 
 
2.2. Evalueringsmetodikken 
 
Følgende fremgangsmåder er anvendt ved evalueringen: 
 

♦ Gennemgang af skriftlig dokumentation fra Center for Entrepreneurship, herun-
der perioderapporter, strateginotater, aftaledokumenter, markedsføringsmateria-
ler m.v. 

 
♦ Personlige interviews med Centrets styregruppe, faglig gruppe, ledelse og ud-

valgte medarbejdere. Interviewene er gennemført med støtte i en guide over de 
emner, som er nævnt ovenfor. 

 
Ved årsskiftet 2004-2005 gennemføres en anden evalueringsdel, hvor der er fokus på de 
foreløbige effekter af centrets virke i perioden 2002-2004 vurderet af centrets brugere.  
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3. Center for Entrepreneurship kort fortalt 
 
3.1. Indledning 
 
I dette afsnit redegøres der kortfattet for idegrundlag og historik for Center for Entre-
preneurship. Endvidere gennemgås aktiviteterne ved centret kortfattet samt dets organi-
sation. 
 
 
3.2. Centrets idegrundlag 
 
Center for Entrepreneurship er rammen om et forpligtende samarbejde mellem uddan-
nelsesinstitutioner og myndigheder i Århus om at stimulere af iværksætteri og styrkel-
sen af iværksætterkulturen. Målgruppen for arbejdet er studerende, dimittender og an-
satte fra Århus Universitet, Handelshøjskolen i Århus, Ingeniørhøjskolen, Arkitektsko-
len og Danmarks Journalisthøjskole.  
 
Centret skal bidrage til at binde aktiviteter på de fem uddannelsesinstitutioner tættere 
sammen, således at man kommer nærmere en vision om en ”Campus Århus”. I kraft af 
centrets arbejdsform ønsker initiativtagerne at nedbryde nogle af de institutionelle skel 
og i højere grad stille viden og andre undervisningsressourcer til rådighed på tværs. 
 
I samarbejdsaftalen mellem de fem institutioner er formålet beskrevet i følgende punk-
ter: 
 

♦ ”At udvikle og understøtte en innovativ iværksætterkultur på de højere og vide-
regående uddannelsesinstitutioner i Århus Amt 

 
♦ At udvikle og støtte initiativer til at øge antallet af vidensbaserede iværksættere 

og kommercielle projekter fra især de højere og videregående uddannelsesinsti-
tutioner m.v. 

 
♦ At inspirere og opmuntre studerende på alle studietrin og ph.d.-stipendiater til i 

så stort omfang som muligt at rette deres studie- og eksamensprojekter samt 
forskningsarbejde mod entrepreneurship og lignende innovative aktiviteter 

 
♦ At skabe en øget tilgang af nye virksomheder og udviklingsprojekter 

 
♦ At etablere et fagligt samarbejde om de eksterne og/eller interne entrepreneurak-

tiviteter, som med fordel kan udvikles, afprøves og i fællesskab med en eller fle-
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re af de andre deltagere og således skabe ”én campus” i Århus for gennemførel-
sen af uddannelsesinstitutionernes entrepreneurshipaktiviteter 

 
♦ At sikre en tæt kontakt og et løbende samarbejde med alle de væsentlige ekster-

ne aktører  
 

♦ At styrke de enkelte højere og videregående uddannelsesinstitutioners eget miljø 
for entrepreneurship, og desuden fremme uddannelsesinstitutionernes mulighe-
der for at udvikle interdisciplinære aktiviteter i forbindelse med undervisning.” 

 
Med den eksterne tilførsel af socialfondsmidler kan centret sikre et ekstra tilbud og en 
ekstra indsats i forhold til de ordinære offentlige iværksættertilbud. Centret er også et 
supplement til og en samarbejdsparter i forbindelse med undervisning om iværksætteri, 
som allerede er integreret i undervisningen på læreanstalterne. Hertil kommer den koor-
dinerende og den opmærksomhedsskabende funktion omkring entrepreneurship i al-
mindelighed.  
 
 
3.3. Centrets historik 
 
Ideen om at fremme entrepreneurship i bred forstand ved højere og videregående ud-
dannelsesinstitutioner er på ingen måde ny. Allerede i slutningen af 1980’erne etablere-
des et samarbejde mellem Handelshøjskolen, Ingeniørhøjskolen og Arkitektskolen, TIP-
projektet, hvor ideen var at sætte studerende sammen om løsning af helhedsorienterede 
produktudviklingsopgaver. Gennem samspillet kunne de studerende bringes nærmere en 
forståelse af, hvad der skulle til for at skabe gode produkter og levedygtige forretningsi-
deer.  
 
Ingeniørhøjskolen har gennem en årrække gennemført korterevarende undervisningsfor-
løb i iværksætteri, og skolen har nogle projektarbejdspladser, som stilles til rådighed for 
studerende, der forbereder virksomhed. Arkitektskolen introducerer ligeledes forskellige 
aspekter af entrepreneurship, dog primært i efteruddannelses- og erhvervsvejledningsre-
gi samt integreret i løsning af projektopgaver, fx inden for design.  
 
Entrepreneurship falder naturligt inden for interesseområderne for de økonomiske vi-
denskaber. Handelshøjskolen og Økonomisk Institut ved Universitetet underviser under 
forskellige overskrifter i emner, som vedrører de samfundsmæssige vilkår og generelle 
økonomiske præmisser for start af virksomheder. I reglen er denne undervisning dog 
teoribaseret og leder frem til analytisk refleksion, men den styrer ikke direkte mod 
”håndværket” i start af egen virksomhed.  
 
Universitetet har siden 1993 afholdt entrepreneurshipkurser i et tæt samarbejde med 
Center for Virksomhedsudvikling. Omkring 500 studerende har over årene deltaget i 
disse kurser, som i reglen har været af en varighed på ca. 40 timer, og hvor der afslutte-
des med udarbejdelse af en forretningsplan. Man kunne efter ansøgning få merit. Kur-
serne startedes i første omgang med udgangspunkt i de naturvidenskabelige miljøer, 
men der åbnedes op for studerende fra andre fakulteter samt fra Ingeniørhøjskolen, 
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Handelshøjskolen og Arkitektskolen. De studerende fandt dette tværgående samspil 
attraktivt. 
 
Ved mange af de øvrige institutter på universitetet og ved det Erhvervssproglige Fakul-
tet ved Handelshøjskolen er undervisning med klare referencer til iværksætteri dog så 
godt som fraværende. Det samme gælder Danmarks Journalisthøjskole. 
 
Gennem en lang periode på mere end 20 år har Århus Amt udviklet og udbudt kurser, 
rådgivning, networking og andet til iværksættere. Denne service har fungeret så lang tid, 
at der er god erfaring i, hvad der virker. Man må dog konstatere, at mange af brugerne 
starter meget traditionelle virksomheder inden for for eksempel handel, håndværk, per-
sonlig service og forretningsservice. Der er længere imellem innovative virksomheder, 
som bygger på en akademisk eller forskningsmæssig viden. I de seneste år har amt og 
kommune bevæget sig i retning af en større grad af selektiv iværksætterpolitik, hvor 
tilbudet nøjere afpasses efter behovene, og hvor man retter et særligt blik mod virksom-
heder med stor betydning for beskæftigelse og erhvervsudvikling.  
 
Der har været løbende kontakt mellem Center for Virksomhedsudvikling og Handels-
højskolen, hvor entrepreneurship har både en forskningsmæssig bevågenhed er en in-
grediens i undervisningen.  
 
Aktørerne inden for iværksætterområdet har gennem en årrække været optaget af inter-
nationale eksempler på tilnærmningen mellem uddannelsessektor og erhvervsliv. Tan-
ken om at gøre noget for spin-off fra uddannelsesinstitutionerne er blandt andet udmøn-
tet i forskerparker og udviklingsparker, og innovationsmiljøerne er etableret for at facili-
tere med finansiering og projektudvikling. Ingen af disse aktører har dog systematiske 
kontakter ud i de studerendes og de læreanstalt-ansattes dagligdag. Der etableres dog i 
slutningen af 1990’erne en mindre kerne af folk, som har en fælles interesse i området, 
og som blandt andet på tværfaglig og tværinstitutionel basis mødes som led i kurserne 
på Universitetet. 
 
 
Centrets etablering og tre driftsår kan beskrives på følgende tidslinie: 
2000 I forbindelse med det forberedende og ide-generende arbejde tilrettelagde Århus 

Amts Erhvervsafdeling og Center for Virksomhedsudvikling studieture til USA 
og Sverige. Netop her var der i højere grad end i Danmark traditioner for at 
fremme en iværksætterkultur på uddannelsesinstitutionerne. Tanken om én 
campus, som også findes i Center for Entrepreneurships idegrundlag, blev bragt 
med fra USA, hvor man så det nyttige i at løse op for alt for snævre bindinger til 
en enkelt institution eller institut. I Sverige var der instruktive eksempler på 
iværksætterundervisning, som tog afsæt i det akademiske miljø. Deltagerne i 
disse studieture var aktører fra amt, kommune og uddannelsesinstitutioner. 
 

2000 Et første skitsemæssige koncept til et Center for Entrepreneurship så dagens lys 
i 2000 udarbejdet af aktørerne fra Center for Virksomhedsudvikling og Han-
delshøjskolen. 
 

2001 Arkitektskolen tog initiativ til at afholde et møde om en mulig fremtidig fælles 
indsats på området. Mødet gav en generel politisk opbakning.   
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2001 I 2001 igangsattes et udvalgsarbejde for at kvalificere dette koncept yderligere. 

I udvalget deltog aktører fra amt, kommune, Universitet, Handelshøjskole, In-
geniørhøjskole og Arkitektskole. Center for Virksomhedsudvikling var penne-
fører. I denne periode blev rektorerne yderligere engageret og taget i ed. Denne 
periode karakteriseres som meget vanskelig, idet der var mange ”dagsordner” at 
tilfredsstille. Udvalget drøftede visioner og organisation, men konkretiserings-
graden forblev lille. Commitment’et i baglandet var spinkelt og i nogen grad 
diffust. Det gjaldt også viljen til at forpligte sig økonomisk. 
 

2001 Med amtet som primus motor identificerede man Socialfonden som en mulig 
finansieringskilde for udviklings- og igangsætningsaktiviteterne. Med denne 
økonomiske støtte kunne der rejses medfinansiering fra amt, kommune og ud-
dannelsesinstitutioner, hvor amtets bidrag var det største. Uddannelsesinstituti-
onernes indskud var beskedne. Bevillingen blev givet til centret. 
 

2002 Den første periode anvendtes til planlægning og igangsætning. Til at bistå i 
dette arbejde nedsattes en arbejdsgruppe med ”trækkraftige” folk fra de 
deltagende aktører samt en studenterrepræsentant. Arbejdet i gruppen 
resulterede i udformningen af en generel samarbejdsaftale med en stor 
fleksibilitet m.h.t. centrets strategi, arbejdsform og arbejdsopgaver. Der var 
ganske store variationer i forventningerne til centret, og drøftelserne og 
bestræbelserne for at finde en fælles forståelse tog megen energi. Andre aktører 
i erhvervsfremmefeltet så på initiativet med en nervøsitet. 
 

2002 Megen tid og kræfter i de forberedende faser gik med at finde og indrette loka-
ler i Finlandsgade. Hertil kom tilrettelæggelse af en grafisk linie, web-site m.v. 
Indtil færdiggørelsen af lokalerne var CfE lokaliseret ved CVU. Det opfattedes 
som en konfliktfyldt periode, hvor man skulle finde en arbejdsdeling og ”klippe 
navlesnoren”.  
 

2002 Planlægningen af aktiviteter startede umiddelbart efter igangsætningen i 2002 
med et brainstormingmøde. Dette møde resulterede i en række forslag til aktivi-
teter inden for motivation, værktøjer, netværk, tværfaglig udvikling, undervis-
ningstilbud, forskning, samarbejde, markedsføring m.v. Uddannelsesinstitutio-
nerne erklærede sig villige til at lægge egne iværksætterrettede aktiviteter ud på 
det ”frie” campusmarked med henblik på at få sat gang i de tværgående dyna-
mikker.  
 

2002 Centret smedede, mens jernet var varmt. Allerede i de første måneder gennem-
førtes de første kurser i virksomhedsstart samt temaarrangementer.  
 

2002 Samarbejdsaftalen blev underskrevet i august 2002 af fire rektorer og to borg-
mestre. Styregruppen konstituerede sig i august 2002 med rektor fra Århus Uni-
versitet som formand og rektor fra Arkitektskolen som næstformand. Ansættel-
sen af en daglig leder og en faglig koordinator blev konfirmeret. Aktivitetspla-
nen blev godkendt, og den blev et arbejdsgrundlag for centrets medarbejdere. 
 

2002 Officiel indvielse af centret i december. Ved denne lejlighed fandt kåring af 
vinderen af konkurrencen om ”årets forretningsplan” sted. Hermed markeredes 
et konkret resultat af den allerede gennemførte entrepreneurship-undervisning. 
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2003 Gennem 2003 fortsatte aktiviteterne efter planen, men med nødvendige juste-
ringer i forhold til efterspørgslen. Volumenet og bredden i udbudet blev øget, 
herunder tilbud om coaching og projektarbejdspladser. Indholdet i tilbuddet 
blev også mere eksperimenterende og innovativt. I 2003 blev aktivitetsniveauet 
og efterspørgslen på kurser og arrangementer mere end fordoblet i forhold til 
2002. 
 

2003   For at finde interesse for tilbuddet fandt der en intensiveret markedsføring af 
centrets aktiviteter sted, herunder annoncering, flyers og opslag. Der arbejdedes 
også med PR, og centret fik en del medieomtale. Fortsat udvikling af ydelser og 
produkter, hvor centrets medarbejdere lagde en stor energi og kreativitet for 
dagen. 
 

2003 Arbejdet i ”Faglig Gruppe” skulle blandt andet stikke en ny kurs af for den pæ-
dagogiske udvikling og integration af iværksætterundervisningen i læreanstal-
ternes øvrige aktiviteter. Arbejdet i gruppen gik trægt, idet det var vanskeligt at 
nå en fælles forståelse. Af den grund kom det praktiske udviklingsarbejde til i 
realiteten at ligge hos centrets daglige ledelse og medarbejdere. 
 

2003 Danmarks Journalisthøjskole blev optaget i kredsen af deltagende uddannelses-
institutioner. 
 

2003 Der igangsattes et arbejde omkring præcisering af centrets succeskriterier. Det 
skete på opfordring fra styregruppen, som begyndte at registrere forskelle i for-
ståelsen af centrets mission. Centrets aktiviteter og målelige outputs og effekter 
blev i højere grad fremstillet til drøftelse i styregruppen.  
 

2003 Besøgsrunder til institutionerne blev gennemført med henblik på at skabe bedre 
kontakter og netværk til relevante undervisere og ”ildsjæle”. Der fandt også 
møder sted med andre samarbejdspartnere for at finde mulige samarbejdsflader 
og at styrke synligheden af centret. 
 

2003 Sonderinger omkring modeller for videreførelse efter socialfondsstøttens ophør 
ved udgangen af 2004 startedes. Der gennemførtes møder med parterne og sa-
gen drøftedes i styregruppen.  
 

2003 Det erkendtes, at studenterrepræsentationen i Centrets styrende organer var 
mindre end ideelt set ønskeligt. Der kom gang i I-Tanken, som fik til opgave at 
udvikle og gennemføre arrangementer af forskellig art med henblik på at styrke 
bevidstheden blandt de studerende om centret og dets virke. 
 

2004 Der blev ansat en medarbejder med særligt ansvar for den interne markedsfø-
ring af centret til relevante undervisere m.v. og til at få ”nedsivningen” intensi-
veret. 
 

2004 Yderligere ekspansion i anvendelsen af centrets tilbud. Forventninger om tæt på 
en fordobling i 2004 i forhold til 2003 
 

2004 Forsøg på at gå ind i udbudsrunden i forbindelse med Iværksætterakademiet. 
Det lykkedes ikke at få en central rolle, men centret indgik som en aktør sam-
men med institutionerne. 
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3.4. Centrets portefølje 
 
Centrets aktiviteter er fastlagt i en aktivitetsplan, som er genstand for en løbende revisi-
on og opdatering. Denne dynamiske aktivitetsplan er i høj grad omdrejningspunktet for 
centrets daglige drift og referencegrundlaget for arbejdet i de forskellige styrende orga-
ner. Aktiviteterne ligger inden for følgende hovedgrupper: 
 

♦ Arrangementer. Arrangementer består af seminarer, kurser og events, som af-
holdes enten på centret, på uddannelsesinstitutionerne eller i andre regier. Hen 
gennem projektperioden er der sket en løbende udvikling af arrangementerne. 
Følgende overskrifter viser noget om bredden i tilbuddet, som rækker fra det re-
lativt værktøjsorienterede over inspiration/personlig udvikling til mere akade-
misk orienterede tilbud om iværksætteriets vilkår og fremtid: 

o Hvad er en forretningsplan, og hvordan laver jeg en? 
o IT-jura 
o Store Entrepreneurdag 
o Basic: Lær at arbejde med ideudvikling 
o Basic: Inspiration og viden om entrepreneurship 
o Basic: Markedsføring 
o Event: Kan kvinder tænke innovativt? Vælt stereotyperne om mandlige 

iværksættere 
o Event: Det skal være sjovt! Humor som kreativt instrument for iværksæt-

teren 
o Event: Forskellighed for drivkraft. Erhvervslivet og kunsten 
o Lounge-in: Ide-laboratorium i sofagruppen 
o Event: Art & Business. Kan man bruge sin æstetiske baggrund i er-

hvervslivet? 
o Event: Direktør på 5 minutter: Overtagelse af eksisterende virksomhed 
o Event: Hvad skal der til for at overleve som iværksætter 
o Kursus: Virksomhedsstart og projektudvikling 
o Seminar: Europæiske erfaringer med entrepreneurshipuddannelser 
o Stande og indlæg ved karrieredage og messer 
o M.v. 
 

Hertil kommer eksamensrettet undervisning ved uddannelsesinstitutionerne, som 
lægges på Center for Entrepreneurship, for eksempel ”Innovationsledelse” 
(HHÅ), ”Produkt- og forretningsudvikling” (HHÅ, AAA, IHÅ), ”Entrepre-
neurship (HHÅ, AU). 

 
♦ Netværk. Under denne aktivitet ligger kontaktarbejdet til aktører og 

samarbejdspartnere i regionen, som har berøringsflader til centret. Det gælder 
eksempelvist studenterorganisationerne, finansieringsinstitutter for iværksættere, 
private og offentlige rådgivere, aktører indenfor forskning og udvikling, a-kasser 
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offentlige rådgivere, aktører indenfor forskning og udvikling, a-kasser og ar-
bejdsmarkedets parter. 

 
♦ Coaching. Der er her tale om individuel rådgivning i forskellige faser af pro-

jektudvikling og virksomhedsstart. Typisk vil der blive afholdt to-fem møder 
mellem coach og potentiel iværksætter. 

 
♦ Projektarbejdspladser: Centret stiller projektarbejdspladser til rådighed med 

computer m.v. 
 

♦ Information, PR og markedsføring: Hjemmesiden www.cfe-aarhus.dk er et væ-
sentligt element i centrets ansigt udadtil. Der udgives med jævne mellemrum 
nyhedsbreve. Pressen søges engageret i at skrive om centrets aktiviteter og resul-
tater. Centret har links og plads på institutionernes egne hjemmesider og intra-
net. Der udgives flyers om de enkelte arrangementer, og centret søger at markere 
sin profil og entreprenuershiptankegangen som sådan i annoncer i dagspressen 
og i uddannelsesinstitutionernes egne interne medier. 

 
♦ Udvikling. Der sker en løbende udvikling af de enkelte af ovenstående aktivite-

ter. Nye tiltag omfatter blandt andet I-Tanken, de studerendes forum, hvor der i 
2004 skal fyldes mere konkret indhold på. 

 
 
3.5. Centrets organisation 
 
Formelt har Center for Entrepreneurship status af en afdeling under Aarhus Amts Er-
hvervsafdeling. Men det har været ledelsen af centret magtpåliggende at give centret en 
de facto så selvstændig profil som muligt. Center for Entrepreneurship har derfor egen 
regnskabsfunktion og personalepolitik. 
 
Centrets øverste besluttende myndighed er en styregruppe med repræsentation fra de 
fem uddannelsesinstitutioner samt amt og kommune.  
 
Den daglige ledelse er i organisationsplanen delt op i en sektion, som primært varetager 
forhold omkring administration, personale, logistik, markedsføring m.v. samt en faglig 
og udviklingsorienteret sektion, hvor det primære fokus er udviklingen af bredde og 
dybde i tilbudet og samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne herom. I praksis skete 
der en sammensmeltning hos den daglige ledelse. 
 
Den faglige udvikling skulle efter planerne støttes af en ”Faglig Gruppe” med repræsen-
tation fra uddannelsesinstitutionernes personale og studerende og med en faglig koordi-
nator i spidsen.  
 
Centrets har ti medarbejdere. For at fremme en innovativ udvikling er der et bredt sam-
arbejde om løsning af opgaverne. Noget af personalet er deltidsansat. Det gælder ek-
sempel studentermedhjælpere. Coachfunktionen løses af en ekstern konsulent, som 
aflønnes på timebasis.  
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4. Iværksætterkulturen på de fem uddannelsesinstitutioner 
 
4.1. Indledning 
 
Ingen af de fem uddannelsesinstitutioner har hidtil foretaget nogen systematiske målin-
ger af iværksætterånden eller –kulturen blandt studerende, medarbejdere eller dimitten-
der. I forbindelse med vanskeligere beskæftigelsesudsigter for flere af faggrupperne og i 
forbindelse med en stadig (og i nogle tilfælde accelereret) fagudvikling, er der dog 
kommet mere opmærksomhed om at foretage jævnlige undersøgelser og at følge op på 
kandidaternes karrierevalg og potentielle arbejdsmarked. Man må dog konstatere, at 
dette er nye arbejdsmetoder, som ikke helt er slået igennem eller som kun anvendes på 
nogle institutter. 
 
Af den grund bygger vurderingerne af iværksætterkulturen på de fem uddannelsesinsti-
tutioner da også primært på respondenternes generelle viden og fornemmelser frem for 
på konsoliderede repræsentative undersøgelser. 
 
 
4.2. Interessen for entrepreneurship 
 
Tre af de fem uddannelsesinstitutioner er professionsorienterede, hvor en bestemt ar-
bejdspraksis og –kontekst ofte vil være stå klart for de studerende, allerede når de be-
gynder studiet. Især studerende og kandidater fra Ingeniørhøjskolen kan se sig selv i 
rollen som selvstændige; mange af dem har deres opvækst i håndværkerfamilier og 
kender livsformen herfra. Arkitekter forbindes også ofte med mulighederne for at starte 
selvstændig tegnestue, herunder især studerende med specialer inden for design. For 
journalister er freelance-livet en ikke ualmindelig vej at gå. Men selv i så professions-
orienterede miljøer som disse tre, finder rektorer og øvrige respondenter, at hovedparten 
af de studerende og kandidaterne fortrinsvist orienterer sig mod lønmodtagerjobs. Arki-
tekterne er zoomet ind på de store tegnestuer, ingeniørerne har ofte industrien og byg-
gebranchen som ønskekarrierevej, og journalisterne vil helst ind på de store dagblade 
eller TV-stationer.  
 
Hvor drømmen om start af egen virksomhed måske er noget sporadisk forekommende 
hos studerende, dimittender og ansatte ved disse tre uddannelsesinstitutioner, så er der i 
stigende grad en opmærksomhed omkring rollen som forretningsudvikler inden for ek-
sisterende virksomheder og organisationer. Den projektorienterede arbejdsform, som 
præger disse uddannelsesinstitutioner, ansporer til at se sig selv om vidensbærer og for-
andringsagent. En ballast på disse punkter kan senere i livet lede til ønsket om at starte 
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egen virksomhed, selv om denne vej ikke nødvendigvis er manifesteret på uddannelsen 
eller umiddelbart efter.  
 
Respondenterne finder, at Universitetet og Handelshøjskolen på mange måder adskiller 
sig fra professionsuddannelserne. Studierne er mere baseret på forskningsmæssig viden, 
der er større vægt på teori, analyse og refleksion, og den praksisorienterede undervis-
ning har i større grad karakter af illustrative cases. Der er mindre ”værktøjskasse-
undervisning”, selv om den forekommer. I almindelighed er der et stykke vej fra under-
visningen og forskningen over til udvikling af konkrete forretningsmæssige ideer og 
projekter, og ganske mange af både studerende og undervisere har slet ingen interesse i 
en sådan udmøntning af deres viden. Handelshøjskolens studerende føler sig i nogen 
grad prædestinerede til bestemte former for jobs. Således er de store konsulentfirmaer 
på mange måder prestigegivende karrieremål, hvor der er ringe interesse for de små 
virksomheder.  
 
Universitetet har en meget stor faglig bredde, og de studerendes og dimittendernes  kar-
riereønsker er tilsvarende meget diversificerede. Man må dog konstatere, at der for de 
enkelte fag er meget vedholdende indbyggede traditioner for, hvor man fortrinsvist be-
væger sig hen på arbejdsmarkedet.  
 
Både universitet og handelshøjskole er i bevægelse, og nye forskningscentre og uddan-
nelser ser dagens lys. Det er med til lægge uprøvede perspektiver frem for de studeren-
de, dimittenderne og de ansatte. Behovet for at reorientere aktualiseres af stigende ar-
bejdsløshed blandt for eksempel humanister og økonomer. Det har dog ikke betydet, at 
man har kunnet konstatere en dramatisk stigning i interessen for at starte egen virksom-
hed, selv om tanken slet ikke er så fjern nu som for blot nogle få år siden. Paradokset er 
muligvis, at der er ganske langt fra tanke til handling, og det er præcis her, at Center for 
Entrepreneurship har en mission. 
 
Ikke kun de studerende, men også de ansatte på de fem uddannelsesinstitutioner er  
målgruppe for centrets aktiviteter. Forskningsresultater kan være grundlaget for en for-
retningside, således som der findes eksempler på især, men ikke udelukkende, inden for 
de tekniske og naturvidenskabelige områder. Der er i almindelighed langt mellem inno-
vative virksomheder, som hurtigt stiger til tops i børsindexet, men der er stort ønske fra 
mange sider om at skabe grobund for flere af den slags. Det er indtrykket både blandt 
uddannelsesinstitutionernes respondenter og CfE’s medarbejdere, at iværksætteroriente-
ringen blandt underviserne på de fem læreanstalter er endog meget beskeden.   
 
 
4.3. Barrierer for iværksætterkulturen 
 
Som nævnt kan det ikke konstateres klart og entydigt, at iværksætterlysten er steget på 
de fem uddannelsesinstitutioner. Men det synes som om, at jorden for en mere bred 
iværksætterkultur er gødet over de senere år. Efter de observante respondenters opfattel-
se synes tingene at bevæge sig i den rigtige retning, om end langsomt. 
 
Der angives følgende kategorier af barrierer for, at studerende, lærere og dimittender  
orienterer sig mod entrepreneurship: 
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♦ Undervisning og faglig profil er traditionsbundet, og anvendelsesmulighederne 

på arbejdsmarkedet er i reglen implicitte. At den viden, som produceres, akku-
muleres og formidles, skulle have en mulig nytteværdi i en alternativ forret-
ningsmæssig sammenhæng, ligger ofte fjernt fra overvejelserne i dagligdagen. 
Hertil kommer, at de studerende er meget fokuserede på kernekundskaberne i 
faget, ikke mindst på de professionsorienterede uddannelser, som har ret 
stramme studieprogrammer. Mange af de studerende orienterer sig først meget 
sent i deres studieforløb mod deres arbejdsmarked. 

 
♦ Forskningsresultater indlejres i almindelighed helt andre steder end i forret-

ningslivet. Det er publicering, som meriterer, ikke kommercialisering. Det er 
sandsynligt, at ganske store andele af staben af medarbejdere (ofte med rette) 
finder entrepreneurship-viden helt og aldeles irrelevant i forhold til deres egne 
fagligheder. 

 
♦ Der er en mangel på ”grænseprovokationer” i form af tværvidenskabelige fora, 

og der opstår sjældent anledninger til at se viden i forretningsmæssige sammen-
hænge. Selv om der er samarbejdsrelationer mellem uddannelsesinstitutionerne, 
så foregår hovedparten af aktiviteten inden for instituttets miljø eller i speciali-
serede faglige fællesskaber. Det begrundes blandt andet med, at fremragende 
forskning og fokuseret undervisning ikke konstant kan forholde sig til et hav af 
sidedagsordner.  

 
♦ Stillingsstrukturen på uddannelsesinstitutionerne er meget fastlåst i et kontinuert 

fremadskridende karriereforløb. Hvis en ansat starter egen virksomhed eller en-
gagerer sig i forretningsudvikling på anden vis, kan det betyde fatale afbræk, 
idet er ikke er indbygget karrieremæssige ”belønninger” for at udvikle viden og 
kundskaber på den måde.  

 
♦ Manglende ledelsesmæssig prioritering og satsning. Store dele af undervisnin-

gens tilrettelæggelse foregår decentralt af enkelte lærerne på basis af generelt 
formulerede bekendtgørelser og retningslinier fra studienævn m.v. Ikke desto 
mindre er der de fleste steder vide formelle muligheder for inden for de eksiste-
rende studieordninger at tilbyde undervisning i eller om entrepreneurship. Men 
hvis lærerne ikke personligt er sporet ind på det, så får det lov til at hvile. På det 
generelle plan er der en bevågenhed om feltet fra de fem rektoraters side og fra 
fakultetsledernes side, men udmøntning ned gennem systemet har indtil videre 
været svag.  

 
♦ For få ildsjæle. Når der ikke manifesteres et ledelsesmæssigt pres, så må initia-

tiv komme fra dedikerede ildsjæle. Det er særligt interesserede undervisere ved 
de fem institutioner, som kan bidrage til centrets fremdrift og understøtte for-
midling til og engagement af de studerende. Men der er kun et lille antal ildsjæ-
le, og de dækker langt fra samtlige fakulteter, institutter, afdelinger m.v.  
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4.4. Løftestænger for iværksætterkulturen 
 
Der er også udviklingstendenser, som giver anledning til en større optimisme. Respon-
denterne fremhæver blandt andet følgende løftestænger: 
 

♦ Den politiske prioritering af iværksætteri siver faktisk ned i uddannelsessekto-
ren, og det hjælper, hvis der følger økonomiske incitamenter med. Det er blandt 
andet sket gennem LOK-programmet og nu Iværksætterakademiet. Statslig støt-
te til innovation forudsætter dog oftest medfinansiering fra de højere læreanstal-
ter. 

 
♦ Der er kommet større fokus på lederskab på uddannelsesinstitutionerne. Det er 

blevet mere legitimt for rektorater, fakultetsråd, studienævn og institutledelser 
at sende signaler om visioner for uddannelsernes og undervisningens indhold. 
Klarere prioritering af forskningsmæssige ressourcer og satsninger er også i hø-
jere grad blevet et dagsordenspunkt for ledelserne, selv om det stadig er et mi-
nefyldt farvand.   

 
♦ En del studerende har antennerne ude i omverdenen og er aktive i foreninger, 

studiemiljøerne og i arbejdslivet. I stigende grad ønsker de at eksponere sig på 
nye måder i forhold til deres faglighed – en slags ”kaospilot-effekt”. De nye ud-
dannelser synes i højere grad end de veletablerede at fremme denne grundhold-
ning. 

 
♦ Generationsskifter er på vej i uddannelsesverdenen, og mange af de ansatte går 

på pension inden for det næste tiår. Det vil skabe luft til nyansættelser, og i 
samme ombæring giver det muligheder for undervisnings- og forskningsmæssi-
ge re-orienteringer. Det vil dog kræve en ledelsesmæssig indsats, hvis vakuumet 
skal udnyttes til at gøre noget ved iværksætterkulturen, for der er mange kon-
kurrerende dagsordner.  

 
♦ Der opstår nye institutionelle rammer i og på kanten af de fem uddannelsesinsti-

tutioner, hvor entrepreneurship (måske) får bedre vilkår. Det gælder nye forsk-
ningscentre, fx i Katrinebjergmiljøet, men også nye tværgående fora, som stu-
derende og lærerne etablerer. 

 
♦ Beskæftigelsesudsigterne er noget blakkede for nogle fag og professioner. Selv 

om arbejdsløsheden isoleret set er beklagelig, er den med til at skærpe opmærk-
somheden mod nye arbejdsmarkeder.  
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5. Center for Entrepreneurship i et livscyklusperspektiv  
 
5.1. Indledning 
 
Med etableringen Center for Entrepreneurship er der startet en meget ambitiøs proces 
hen imod opbygningen af en iværksætterkultur ved de fem videregående uddannelsesin-
stitutioner. De interviewede i denne evaluering erkender klart, at centret har mange odds 
mod sig. Centret bevæger sig ind over forskellige pastorater og særinteresser, og etable-
ringen har derfor været præget af politiske spil. Der er stadig megen ekstern modstand 
og mistro, som skal overvindes gennem en mere præcis kommunikation og dialog. 
 
Interviewene demonstrerer også, at der er forskellige forståelser af den proces, som 
centret har været igennem i de første to leveår. På samme måde er der i nogen grad di-
vergerende opfattelser af den fremtidige udviklingsproces. En gennemgående kommen-
tar er, at centret langt hen ad vejen – helt legitimt - har været et eksperiment, hvor det 
ikke har været muligt eller ønskeligt alt for tidligt at lægge sig for fast på stive visioner, 
mål, strategier og handlingsplaner. Der var i startfasen brug for en stor fleksibilitet for at 
imødekomme den konkrete efterspørgsel. Og der var brug for at få føling med og afba-
lancere aktørernes ønsker løbende. Uddannelsesinstitutionerne lidt forbeholdne vent-og-
se holdning kan være en afspejling et ret beskedent økonomisk engagement. Der er må-
ske for lidt på spil for dem. 
 
Men efter nogle af respondenternes mening er tiden nu kommet, hvor man godt kan 
lægge op til et række af beslutninger om Centrets struktur og funktioner på lidt længere 
sigt, og hvor man bør gøre sig mere konkrete forestillinger om de effekter, som man 
gerne vil opnå og karakteren af aktørernes commitment.  
 
Der er mange formuleringer af de udfordringer, som centret står overfor, og centrets 
ledelse og medarbejdere har gjort sig substantielle erfaringer og overvejelser. I dette 
afsnit sammenfattes synspunkterne, og de sættes ind i en livscyklusmodel. Hensigten er 
at få en klarhed over de mulige fremtider for centret og de drivkræfter, som får proces-
serne til at køre videre.  
 
Livscyklusmodellen, som den formuleres nedenfor, har otte spor. Det er antagelsen, at 
man ikke kan påbegynde arbejdet i et spor, uden at man har fod på de foregående og her 
har gjort sig i hvert fald nogle indledende og helst mere fundamentale erfaringer. Der vil 
dog være tidsmæssigt overlap af aktiviteter.  
 
Når ordet ”livscyklus” anvendes, hænger det sammen med formålet med Center for En-
trepreneurship. Når der er etableret en iværksætterkultur på de fem læreanstalter, og når 
entrepreneurship er blevet indlejret i undervisning og forskning, så er der ”mission 
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completed”. Indtil da, er der mange udviklingsstadier, som centret og dets samarbejds-
partnere skal igennem. 
 
5.2. Livscyklusmodel for Center for Entrepreneurship 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Spor 1: Omplantning 
Overførsel af viden og erfaringer om undervisning og rådgiv-
ning om iværksætteri fra erhvervsfremmemiljøet i Århus og 
fra udenlandske entrepreneurshipmiljøer 

Spor 2: Nykonceptualisering 
Justering af tilbudet. Nye tilbud og events. Navneskift og itale-
sættelse med nye begreber for at skille centret ud fra andre til-
bud og skabe en egen identitet

Spor 3: Indlejring 
Centret udvikler samarbejdet med institutionerne om forlagt 
iværksætterundervisning m.v. i studiemiljøerne. Dynamisk og 
afsøgende samspil om den bedste udnyttelse af centrets ressourcer 
og tilbud 

Spor 5: Opbygning af demonstrationsmiljøer 
Centret og særligt entrepreneurship-aktive institutter eller afdelinger 
arbejder sammen om at dokumentere og videreformidle succeshisto-
rier med henblik på at få andre institutter og afdelinger vakt for sa-
gen. Tiltrækning af investor- og anden ydre interesse 

Spor 4: Institutionalisering 
Arbejde med at få entreneurship-emner integreret i studieplaner som 
obligatoriske fag eller valgfag. Integration i studie- og karrierevej-
ledning for studerende og dimittender 

Spor 6: Tværinstitutionelle dynamikker 
Udbygning af bestræbelser på at sætte fælles kurser og action op 
på tværs af uddannelsesinstitutionerne, hvor man udnytter forskel-
lene i fagligheder og på den baggrund videreudvikler entrepre-
neurship-tilbudets metoder 

Spor 7: Action research og pædagogisk laboratorium 
Etablering af faglige fora omkring undervisningsmetoder i og om 
entrepreneurship. Udviklingsarbejde og test af metoder. Action 
research set-up i miljøerne, hvor forskning understøtter og spiller 
sammen med etableringsprocesser 

Spor 8: Mesterskab i entrepreneurship 
Genovervejelse af centrets roller, evt . refokusering på ”meta-
roller”, fx forskning, metodeudvikling, samarbejde med udlandet, 
afvikling af entrepreneurship-konkurrencer m.v. 
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5.3. Spor 1: Omplantning 
 
Kendetegn. Center for Entrepreneurship er i høj grad forankret i erhvervsfremmemiljø-
erne, hvor man har en lang erfaring i at yde rådgivning til iværksættere. Personalet 
kommer med rygmarvsviden herfra, og de har et umiddelbart beredskab til at dublere og 
omplante den portefølje, som de i forvejen kender godt. Ved at genbruge hyldevarer 
uden synderlig videreudvikling opnår man at kunne sikre en etablering af nogle relevan-
te tilbud uden forsinkelser. Der skabes en basis for at vurdere, hvad der fanger en ny 
målgruppe. Man kan kassere instrumenter, der eventuelt ikke fungerer.  
 
Hertil kommer, at der hentes erfaringer fra udenlandske entrepreneurship-miljøer, hvis 
brugbarhed bedømmes og lægges ind i den konkrete sammenhæng.  
 
Virkemidler. I omplantningssporet vil de være naturligt at sætte mange ting i gang, som 
er relativt værktøjsorienterede. Det gælder for eksempel kurser om forretningsplanen, 
etableringsjura, markedsføring og finansiering. Det matcher også denne livsfase, at 
Centret åbner også op for en personlig rådgivning og sparring.  
 
For at komme i kontakt med brugerne – som specielt er de studerende – foretages der en 
markedsføring gennem annoncer og opslag. Centret bruger også kræfter på at få hjem-
mesiden op i omdrejninger. Mediernes interesse udnyttes.  
 
Output. Resultaterne af denne fase består i gennemførelsen af en række arrangementer 
og kurser. Nogle er velbesøgte, og et mindre antal må aflyses. Både tilløbsstykker og 
flop giver anledning til refleksioner over markedsføring og indhold, og efterfølgende 
finder der justering og mere præcis planlægning og lancering sted. 
 
Outputtet er tillige en stigende opmærksomhed i målgruppen omkring centrets tilstede-
værelse og aktiviteter. Det er sandsynligt, at centret især er fremme på lystavlen hos 
studerende, som i et eller andet omfang har gjort sig overvejelser om start af egen virk-
somhed, mens centret muligvis i mindre grad med anvendte metoder og tilbud har kun-
net appellere til studerende med andre former for forretningsideer og –planer, herunder 
”intrapreneurship” og ”social entrepreneurship”. 
 
Kritiske faktorer. Denne fase med omplantning af kendte tilgange må vurderes at være 
en naturlig indledning til et projekt med nye aktører og mange ubekendte. Hvis man fra 
starten havde påbegyndt med et større udviklingsarbejde, var der sandsynlighed for, at 
de konkrete aktiviteter endnu ikke var kommet i gang. 
 
Men som forventeligt kan denne pragmatisme møde kritik. Nogle af respondenterne i 
evalueringen hæfter sig ved, at centrets tilbud i så høj grad er værktøjsorienterede, og at 
de langt hen ad vejen ligner de, som man tilbyder ved andre erhvervsfremmeaktører. De 
finder, at studerende, dimittender og ansatte ved de videregående uddannelser er et an-
det ”råmateriale”, og at det burde give sig udslag i andre (underforstået avancerede) 
fremgangsmåder. Det er også et argument, at kurser og arrangementer ved Center for 
Entrepreneurship ikke har det ”akademiske twist”, som man anser som nødvendigt, hvis 
aktiviteterne skal opfattes som led i en videregående uddannelse. Det er også et kritik-
punkt, at uddannelsesinstitutionerne med denne model og i denne fase ikke bringes ind i 
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et tættere og mere perspektivrigt samarbejde, eller at de selv unddrager sig et sådant 
samarbejde. 
 
Der har været rejst spørgsmål grænsefladen mellem Center for Entrepreneurship og an-
dre erhvervsfremmeaktører. Center for Entrepreneurship blev i en lang periode mødt 
med en skepsis og nervøsitet. Tolkningen i denne evaluering er, at disse pastorat-
problemer og ”baneafkridtningen” sandsynligvis netop opstår netop i denne livsfase, 
hvor Center for Entrepreneurship endnu ikke helt har fundet sin egen profil.  
 
Styregruppemedlemmer og medlemmer af Faglig Gruppe giver stor kredit til centret for 
dets evner til at få de studerende til at komme i huset og deltage i arrangementer m.v. 
Medarbejdernes indsats anerkendes. Det er dog ikke alle respondenter, som har et lige 
stort detailkendskab til aktiviteternes volumen og indhold, og der er en tilbøjelighed til 
at tro, at det er mere beskedent, end tilfældet er. Centrets opgørelser over aktiviteter 
fæstner sig ikke rigtigt hos aktørerne. ”Bogholderiet” er vigtigt, men er det tørt, uden 
historier og illustration af gejsten. Der er også kritik af, at disse output-opgørelser kun 
siger lidt om de mere ultimative mål med centret, nemlig start af virksomheder, gang i 
forretningsideer og styrkelse af iværksætterkulturen.  
 
 
5.4. Spor 2: Nykonceptualisering 
 
Kendetegn. Hvis Center for Entrepreneurship skal opnå en selvstændig eksistensberetti-
gelse og ikke blot falde ud som en kopi af andre erhvervsfremmeaktiviteter, så skal det 
have en helt egen identitet. Navlestrengen skal skæres. Centret har fanget signalet fra 
partnere og andre aktører om, at man bør lægge sig lidt længere ind i den akademiske 
slipstrøm uden at slippe et praktisk islæt.  
 
Start af virksomhed i denne målgruppe forventes at have andre karakteristika end blandt 
de traditionelle iværksættere. Denne tese har præget centrets første levetid. De stude-
rende står måske ikke lige over for at skulle starte, men de har en langsigtet interesse i 
emnet. Mange ønsker i at arbejde med forretningsideer som intrapreneurer i eksisteren-
de virksomheder eller at prøve deres iværksættertalenter af i sociale/foreningsmæssige 
sammenhænge. Endelig viser erfaringerne fra omplantningsfasen, at networking er vig-
tigt for deltagerne i centrets aktiviteter, blandt andet for at finde partnere og for at vide-
reudvikle forretningsideerne.  
 
Lokalerne i Finlandsgade er derfor et samlingspunkt og mødested på neutral grund. 
 
Virkemidler. I sporet med en nykonceptualisering vil der naturligt ske en inkrementel 
videreudvikling, baseret på de indhentede erfaringer. I forhold til den traditionelle 
iværksætterportefølje tages nye undervisnings- og læringsmetoder i anvendelse. I 
centret kommer det klarest til udtryk i udviklingen af coaching, som har lånt elementer 
fra den faglige speciale- og ph.d-vejledning på de videregående uddannelser. Men også 
”sofaarrangementer”, laboratorier og samtalebaserede events, hvor kursisterne får mu-
lighed for møde iværksættere, er langt hen ad vejen nye og noget, som mange af de tra-
ditionelle iværksættere næppe ville finde umagen værd. Det samme gælder netværksar-
rangementer. 
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Nogle kurser og aktiviteter får nye overskrifter, som virker mere trendy, og som også 
har klarere referencer til et akademisk curriculum. Der er kommet en større erkendelse 
af, at centret gennem sin brug af begreber og metaforer selv er med til at skabe sig en 
identitet og lægge an til en ny ”diskurs”, distanceret fra den traditionelle erhvervsfrem-
me.  
 
Output. Dette spors resultater er en håndfuld af helt nye tilbud, som ikke ses andre ste-
der i erhvervsfremmeporteføljen. Bredden er øget, og målretningen mod de videregåen-
de uddannelsesinstitutioners særlige virkelighedsopfattelser er skærpet. Det har medvir-
ket til en større efterspørgsel efter arrangementer og kurser. 
 
Et lige så vigtigt output af denne fase er en revurderet italesættelse af entrepreneurship. 
Selv om man måske i nogle tilfælde kan betvivle dybden af reelle ændringer, er nye 
indpakninger med til at bryde barrierer ned over for en målgruppe, som opfatter sig som 
noget særligt.  
 
Kritiske faktorer. Respondenterne i styregruppe og Faglig Gruppe er i nogen grad di-
stanceret fra de konkrete aktiviteter i Center for Entrepreneurship. Nogle få har deltaget 
i et eller to arrangementer, og de kan generelt ikke vurdere porteføljen. Det synes som 
om, at den stedfundne nykonceptualisering i nogen grad har undsluppet aktørernes op-
mærksomhed. Der ligger en opgave i at demonstrere, at der faktisk finder en videreud-
vikling sted, og at der lyttes aktivt til signalerne fra partnerne.  
 
En forretningsplan er nu engang en forretningsplan, og en klog iværksætter vil udarbej-
de en sådan forud for start af virksomhed. Centrets medarbejdere finder det lidt kunstigt 
at omdøbe ord som forretningsplan og andre centrale iværksætterbegreber. Men de be-
stræbelser, som Centret har gjort, viser dog, at der er god grund til at være meget op-
mærksomme på ordvalg, hvis man vil opnå en målrettet respekt, anerkendelse og efter-
spørgsel.  
 
Kedsommelige overskrifter og kursusindhold som ”Jura”, ”Markedsanalyse”, ”Mar-
kedsføring” kunne muligvis trænge til en konceptuel overhaling med henblik på at styr-
ke centrets helt egen diskurs. 
 
 
5.5. Spor 3: Indlejring 
 
Kendetegn: Dette spor består i systematiske bestræbelser på at styrke samarbejdet med 
institutter, afdelinger, studenterforeninger og enkelte studerende og ansatte på de til-
knyttede uddannelsesinstitutioner. Hensigten er sikre en ”nedsivning” af entrepre-
neurship-aktiviteterne inden for murene og dermed bidrage til en bredere grundfæstelse 
af iværksætterkulturen. En indlejring vil også tage hul på opgaven med at skabe en kul-
turel kontinuitet, som man ikke kan opnå ved alene at fokusere på markedsføring rettet 
mod de studerende. Intentionen i dette udviklingsspor er, at centret skal ind i en tættere 
dialog, murene skal brydes ned. 
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Der er ikke på nuværende tidspunkt et fast format for, hvordan en indlejring finder sted. 
Formatet vil afhænge af, hvordan tilbudet modtages, og hvordan det matcher andre ak-
tiviteter, studieplaner m.v. 
 
Lokalerne i Finlandsgade bliver efterhånden i mindre grad et samlingspunkt; der opstår  
andre parallelle hot-spots for entrepreneurship ude på institutterne. 
 
Virkemidler: Center for Entrepreneurship har allerede taget forskellige virkemidler i 
brug for at få organisationens aktiviteter ud over egen rampe. Ledelse og medarbejdere 
har besøgt institutionerne og fremlagt mulighederne for at benytte centrets kapacitet og 
opfordret til, at institutionerne selv fremsætter ønsker.  
 
Der er også gjort et væsentligt arbejde for at få links op på institutionernes hjemmesi-
der/campusnet for hermed at signalere, at centret er et anerkendt og respekteret tilbud.  
 
Centret har ligeledes forsøgt at skabe et netværk af ambassadører blandt underviserne. 
Det skal være en naturlig sag for underviserne at henvise studerende til centret, hvis de 
giver udtryk for interesse i entrepreneurship.   
 
Endelig er I-Tanken etableret, som er de studerendes eget kreative promotion-system.  
 
Output. Hvis indlejring lykkes, vil det give sig udslag i en stigning i de aktiviteter, som 
forlægges til uddannelsesinstitutionerne. Eller som tilrettelægges på Centret, men i tæt 
samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og med blik for deres behov og ønsker. Ind-
lejring indebærer således en fysisk og indholdsmæssig tilnærmning. Krav og respons fra 
institutter og afdelinger er impulser til videreudvikling af centrets tilbud. 
 
Kritiske faktorer: Indlejring er en af de aktiviteter, som endnu kun sporadisk er påbe-
gyndt i Center for Entrepreneurship. Forudsætningen for at lykkes er, at centret har en 
række tilfredse brugere, som kan og vil virke som ambassadører. En overbevisende re-
torik er også fortsat essentiel. 
 
Det er for tidligt at forvente, at centret skulle have opnået en succes på dette område. 
Dette spor i centrets livscyklus er kun akkurat påbegyndt, men det vil kunne styrkes 
med ansættelsen en medarbejder med indlejring som arbejdsområde. 
 
Respondenterne i interviewrunden er meget opmærksomme på de vanskeligheder, som 
centret vil støde på i forbindelse med en indlejring. Som det blev fremhævet i afsnit 4, 
er traditionerne for iværksætteri spinkle de fleste steder, og der er mange holdnings-
mæssige barrierer. En indlejring kan formentlig bedst finde sted, hvor der i forvejen er 
institutionelle brudflader, og hvor man har gode kontakter til ildsjæle. Der er ingen 
grund til at starte med at knække de hårdeste nødder. 
 
 
5.6. Spor 4: Institutionalisering 
 
Kendetegn: Med institutionalisering sigtes der mod en integration af entrepreneurship-
emner i uddannelsesinstitutionernes almindelige undervisningsplaner, enten som valg-
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fag eller som obligatoriske fag. Der findes allerede nogle undervisningstilbud og forløb 
– i visse tilfælde tværinstitutionelt – som udbydes på almindelige merit- og taxameter-
vilkår.  
 
Det er en antagelse, at jo mere entrepreneurship indgår i formaliserede uddannelsessy-
stemer, desto mere udbredt og anerkendt vil aktiviteten kunne blive. Som det er nu, fun-
gerer Centret i helt overvejende grad som et åbent tilbud, som konkurrerer med mange 
andre obligatoriske eller valgfrie fag og kurser om de studerendes sparsomme studie- og 
fritid.  
 
Ses Center for Entrepreneurship i et økonomisk lys, er en institutionalisering en af de få 
fremtidige finansieringsmuligheder for aktiviteten. Anerkendte studieaktiviteter udløser 
bevillinger, og derfor er formalisering og institutionalisering af stor interesse. Ekstra-
campus-aktiviteter er derimod ikke automatisk bevillingsgenererende. Centerets tilba-
gevendende ansøgninger af støtte fra forskellige kilder afspejler dette problem og un-
derstreger behovet for på sigt at sikre en større grad af institutionalisering. Hvis centret 
skal have en rolle i den institutionaliserede undervisning, er man afhængig af et tæt 
samarbejde med enkelte institutter og afdelinger om tilrettelæggelse og afvikling, 
 
En anden form for institutionalisering består i, at drift af egen virksomhed anerkendes 
som sideløbende aktivitet for ansatte ved de videregående uddannelsesinstitutioner, evt 
under forudsætning af, at ansættelsen reduceres i tid. Det er almindeligt kendt – især fra 
professionsuddannelserne – at lærere med et ben i praksis kan være en stor gevinst for 
undervisningsmiljøet og en inspiration til de studerendes fremtidige færd på arbejds-
markedet. Det er forholdsvist almindeligt på alle fem uddannelsesinstitutioner, at ansat-
te driver fritidsvirksomheder i det små. Men der er ikke nogen udpræget respekt om det, 
og det er sjældent, at de bringes til at vokse ud over køkkenbordsstadet. 
 
Virkemidler. Center for Enterpreneurship har ikke direkte ansvar for den entrepre-
neurshipundervisning, som ligger i uddannelsesinstitutionernes studieplaner, og det er 
næppe realistisk, at centret skulle få en intern beslutningsmyndighed. Men centret tilby-
der undervisningskapacitet. At medvirke ad hoc og efter behov kan være en måde at få 
etableret en platform for et videre samarbejde i forhold til de enkelte undervisere. 
 
Tilrettelæggelsen af undervisningen foregår decentralt, og det er de fleste steder vanske-
ligt for rektorater og studienævn at ”diktere” undervisningens og forskningens nøjere 
indhold. Derimod kan der sendes signaler om, man gerne ser emnet prioriteret. Derfor er 
uddannelsesinstitutionernes ledelser vigtige alliancepartnere for centret. 
 
Forudsætningerne for at kunne arbejde konstruktivt med en institutionalisering er de 
velgennemførte udviklings- og indlejringsaktiviteter, som er beskrevet ovenfor under de 
tre første udviklingsspor. De skal demonstrere over for institutter og afdelinger, at un-
dervisningen kan blive en gevinst for det konkrete studiemiljø, og at den lægger sig i 
god forlængelse af anden undervisning. Center for Entrepreneurship skal kunne levere 
en reel ”bytteværdi”, som matcher uddannelsesinstitutionernes egne ressourcealloke-
ringsmekanismer. 
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Output. Institutionalisering vil komme til udtryk i, at flere afdelinger og institutter læg-
ger entrepreneurship ind i de almindelige undervisningsprogrammer. Outputtet vil for 
Center for Entrepreneurship endvidere blive en bredere portefølje af aktiviteter, og en 
større tilpasning til de enkelte studiers særlig profiler. På den måde vil institutionalise-
ringen i sig selv kunne blive en løftestang for mere ”produktudvikling” på entrepre-
neurship-området. 
 
Kritiske faktorer. Incitamenterne til at invitere andre parter ind i undervisningen kan 
være relativt sparsomme, og det kan blive en væsentlig kritisk faktor for Centrets be-
stræbelser for at involvere sig i institutionaliseringen. Der er et stort fokus på ”stillin-
ger” og ”bevillinger” på læreanstalterne, jo flere og større, desto bedre. At købe noget 
udefra vil i denne sammenhæng kunne opfattes som et ”tab”. Den enkelte lærer har ik-
ke, som det ser ud nu, nogen tilskyndelse til at afgive undervisningsforpligtigelser og 
tilhørende bevillinger.  
 
Det er med andre ord ikke alle uddannelsesmiljøer, som har tradition for at ”outsource” 
undervisning til eksterne parter. Ingeniørhøjskolen finder dog, at dette kan være vejen 
frem inden for forskellige faglige områder og noget, man vil arbejde mere med i fremti-
den.  
 
Center for Entrepreneurship skal gennem det praktiske samarbejde vise dets evner som 
underleverandør med en indfølingsevne i forhold til det enkelte studies særkender. Det 
vil være afgørende for at kunne få mulighed for at løse opgaver på vegne af og sammen 
med institutterne og afdelingerne.  
 
At få forhold omkring merit, taxameter og eksamensformer på plads nødvendiggør erfa-
ringsmæssigt mange bureaukratiske krumspring. Især hvis undervisningen foregår tvær-
institutionelt. 
 
 
5.7. Spor 5: Opbygning af demonstrationsmiljøer 
 
Kendetegn: Kandidatuddannelsen Biomedicinsk Teknik (med involvering af bl.a. Århus 
Universitet og Ingeniørhøjskolen) har en høj andel af iværksættere. Af 26 færdiguddan-
nede har 5 startet virksomhed. Et miljø med denne imponerende etableringsrate har et 
potentiale som demonstrationsmiljø over for omverdenen og over for studerende, dimit-
tender og ansatte ved andre institutter og uddannelsesinstitutioner. Stor interesse vil 
samle sig om de faktorer, som er med til at skabe succes som en grobund for virksom-
hedsstart. Studerende med en iværksætter i maven vil måske søge sådanne studiemiljøer 
frem for andre og dermed bidrage til en god cirkel. Men der kan også ske en overførsel 
af inspiration. 
 
Der kan være andre miljøer ved de fem uddannelsesinstitutioner, som allerede – måske 
p.t. upåagtet – klækker iværksættere eller gode intraprenører ud. De kan i Spor 5 identi-
ficeres og gøres til genstand for en aktiv promovering.  
 
Virkemidler. I dette spor kan Center for Entrepreneurship være med til yderligere at 
opsøge og synliggøre miljøerne. Centrets interesse og publicering af fænomenerne bi-
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drager til at udpege de faktorer, som virker fremmende for iværksætterkulturen, og det 
understøtter respekten om dem. Centret bliver et ”relæ” for information om succeser på 
iværksætterområdet, som miljøerne måske ikke selv er opmærksomme omkring at få 
formidlet bredt nok, fordi deres hovedfokus er det faglige. 
 
Flere af respondenterne understreger behovet for at kunne anspore de studerendes inte-
resse ved at henvise til konkrete cases. I dette spor samles og videregives information, 
også som undervisningsmidler. 
 
Centret kan tillige gå ind med undervisning i demonstrationsmiljøerne som beskrevet 
ovenfor i Spor 1-4.  
 
Output. Demonstrationsmiljøerne er med til at legitimere hele tankegangen omkring 
start af egen virksomhed. Ved eksemplets magt sigter man på at få flere og flere institut-
ter og afdelinger til at arbejde med egen iværksætterkultur.  
 
Assistance til demonstrationsmiljøerne vil indirekte kunne styrke opmærksomheden 
omkring øvrige kapaciteter og tilbud ved Center for Entrepreneurship. 
 
Kritiske faktorer. Relevante demonstrationsmiljøer findes givetvist på alle fem uddan-
nelsesinstitutioner, og Biomedicinsk Teknologi er formentlig kun ét af dem. Men aktø-
rerne i disse miljøer kan være en hel del mindre årvågne over for iværksættersucceserne 
end over for succeser inden for andre felter, forskningsmæssigt og uddannelsesmæssigt. 
Centret skal med andre ord motivere til samarbejde og bidrage til at styrke selvrespek-
ten inden for entrepreneurship. Det forudsætter også et engagement fra uddannelsesin-
stitutionernes side. 
 
 
5.8. Spor 6: Tværinstitutionelle dynamikker 
 
Kendetegn: Tværinstitutionelle dynamikker indenfor entrepreneurship er ikke ukendte. 
TIP-projektet, hvor der samarbejdes mellem Ingeniørhøjskolen, Arkitektskolen og Han-
delshøjskolen, er et eksempel herpå. Fordelen ved at lade studerende og lærere indgå i 
samarbejder er, at konkrete udviklingsprojekter kan ses ud fra forskellige synsvinkler, i 
TIP’s tilfælde med tekniske, æstetiske, markedsmæssige og økonomiske briller på.  
 
Formålet med at styrke de tværinstitutionelle dynamikker er dermed at udnytte de for-
skellige fagligheder og at øge fornyelsespotentialet. Endvidere kan kontakter på tværs 
skabe grobund for fremtidige virksomhedspartnerskaber.  
 
Erfaringerne fra uddannelsesinstitutionerne viser, at kontakterne til erhvervslivet i øvrigt 
kan være en ansporende faktor. 
 
Virkemidler: Samarbejdet om projektopgaver er en metodik, der som nævnt er afprøvet 
gennem en del år, og som er ved at komme i fastere rammer. De studerende finder gene-
relt undervisningsformen interessant og meningsfuld. Det kan tage en urealistisk roman-
tik ud af projekterne og gøre dem mere forretningsorienterede. 
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Center for Entrepreneurship i dette udviklingsspor har muligheden for at invitere bredt 
til arrangementer på ”neutral grund”, og derved er huset i Finlandsgade et mødested på 
tværs.  
 
Centret har kun i mindre grad været opsøgende og formidlende med henblik på at skabe 
konstellationer af partnerskaber på tværs af uddannelsesinstitutioner. Men der er ansat-
ser til, at der kan arbejdes med ideskabelse indenfor forretningsområder, hvor sektor-
overskridende samarbejder vil være naturlige. Det gælder eksempelvist inden for kul-
turområdet.  
 
De nye og omlokaliserede miljøer på Katrinebjerg udmærker sig ved en stor udadvendt 
dynamik. Miljøet har erhvervslivets og investorernes interesse. Centret kan arbejde med 
at løfte entrepreneurshipvinklen ind i tværinstitutionelle samarbejder, som har en anden 
hoveddagsorden, og at skabe konktakter uden for murene.  
 
Output. Brud med vanetænkningen er et vigtigt – men ukvantificerbart – resultat af 
styrkelsen af de tværinstitutionelle dynamikker i dette udviklingsspor. Samspillet skulle 
gerne lede til en hurtigere kommercialisering af ”vilde ideer” gennem bidrag fra forskel-
lige fagligheder.  
 
Kritiske faktorer. Vanetænkningen og fordommene omkring hinandens faglige kompe-
tencer og inkompetencer er måske den vigtigste sten på vejen for igangsætningen af de 
tværinstitutionelle dynamikker. Det foreslås, at man tager først fat på de nye miljøer, fx 
i Katrinebjerg-området, hvor der er forvejen udvises en stor udadvendthed.  
 
Respondenterne i interviewrunden nævner tillige, at der er færre ildsjæle på de fem ud-
dannelsesinstitutioner end ideelt set ønskeligt. Det meriterer for lidt i den akademiske 
verden at gå ind i sådanne samarbejder, som kan være tidkrævende, besværlige og ufor-
udsigelige. Ledelsernes opmærksomhed omkring og anerkendelse af de aktive personers 
indsats kan være en faktor, som styrker motivationen for at satse på det tværinstitutio-
nelle.  
 
 
5.9. Spor 7: Action research og pædagogisk laboratorium 
 
Kendetegn. Entrepreneurship er i forvejen genstand for en forskningsmæssig interesse, 
primært ved de økonomisk orienterede læreanstalter og institutter. Der forskes i iværk-
sætteri og innovation ved Handelshøjskolen og Århus Universitet. Handelshøjskolen 
deltager endvidere i internationale forskernetværk om emnet. Disse netværk er også 
koncentreret om pædagogiske emner vedrørende indlejring af entrepreneurship i under-
visningen ved de højere og videregående læreanstalter. Nogle af aktørerne fra Arkitekt-
skolen deltager i internationale aktiviteter omkring design og entrepreneurship. 
 
Den samfundsvidenskabelige forskning omkring entrepreneurship generelt er relativt 
veludbygget, men geografisk spredt i Danmark, både ved de involverede institutioner og 
ved andre læreanstalter. Der er stor interesse for erhvervs- og samfundsøkonomiske 
aspekter og for policies. Det er dog kendetegnende, at mere action-prægede forsknings-
former, hvor forskerne tager del i og engagerer sig mere indgående i processerne, mens 



 28

de står på, er så godt som fraværende. Emner som intrapreneurship og socialt entrepre-
neurship er ligeledes noget underbelyste i en dansk sammenhæng. 
 
Den pædagogiske forskning og udviklingsarbejdet inden for området er også magert 
besat. Det hænger i sagens natur sammen med den ringe systematiske udbredelse af 
entrepreneurshipundervisningen på de videregående uddannelser. Der er med andre ord 
ingen ”klangbund”, ingen referenceramme af betydning, som forskning og udviklings-
arbejde kan spille op imod. Derimod har man i de mere praktisk orienterede erhvervs-
fremmemiljøer gennem årene søgt at raffinere og målrette metoderne løbende. ”Pæda-
gogikken” kan ikke siges at have stået stille. Arkitektskolens aktører nævner, at man har 
haft god nytte af at bygge oven på spændende metodikker til undervisning i ideskabelse 
og personlig udvikling. Der er dog fortsat brug for at udvikle ”prakademia” – gensidig 
vidensdeling mellem praksis og akademia. 
 
Virkemidler: Centret er anvendt som rammen om forskellige forskningsrelaterede se-
minarer og arrangementer. Men Center for Entrepreneurship har indtil videre kun i min-
dre omfang engageret sig aktivt i forskningssiden. Men centret har stillet forslag om, at 
et forskerteam eller en eller flere ph.d.-studerende blev tilknyttet Finlandsgade, og der 
er udarbejdet notater og forslag omkring vigtige forskningstemaer. Forventningen er, at 
en forskerstab kan indgå i konstruktive samspil med brugere og personale.  
 
Ligeledes peges der på det ønskelige i, at centret bliver rammen om tværgående fora for 
lærere fra forskellige institutioner, der ønsker at søge inspiration hos hinanden og udvik-
le undervisning og forskning inden for området. Det kan ske ad hoc eller i mere perma-
nente konstellationer. Der kan eventuelt stilles praktisk assistance til rådighed til at styre 
og drive sådanne faglige udviklingsnetværk. Der var ved organiseringen af centret en 
ambition om, at Faglig Gruppe tog sådanne emner op, og at gruppens sammensætning 
med repræsentation af involverede undervisere og studerende fra alle institutioner ville 
kunne yde substantielle bidrag og inputs.  
 
Centrets aktiviteter er generelt et eksperimentelt pædagogisk laboratorium. Nogle tilbud 
virker efter hensigten og bliver efterspurgt, andre må nedlægges eller tilpasses, og der 
sker en løbende nyudvikling. Dette er en naturlig udviklingsproces, som beskrevet un-
der Spor 1 og 2, Omplantning og Nykonceptualisering. I Spor 7 er opgaven at hæve sig 
op i helikopteren og analysere de opnåede pædagogiske erfaringer i et mere overordnet 
perspektiv. Og at formidle dem internt og eksternt. 
 
Endelig kan nævnes, at Centret og dets partnere som led i forskning og pædagogisk ud-
vikling kan tage ud i verden og tilegne sig noget ved andre uddannelsesinstitutioner og 
konferencer og bringe denne viden tilbage og sprede inden for kredsen. 
 
Output: Resultaterne af forskning og analyser er publicerbare forskningsresultater, så-
ledes som det ligger i den akademiske tradition. Men outputtet kan også være systemati-
ske samlinger af cases, som har en anvendbarhed i undervisningen i entrepreneurship.  
 
I det omfang, at forskere involverer sig i konkrete etableringsprocesser som action-
researchere, vil der opstå mulighed for at give værdifuld feedback til iværksætteren. De 
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videnskabelige reflektionsmetodikker kan således befrugte overvejelserne om forret-
ningskoncepter m.v. 
 
Den pædagogiske udvikling kan bestå i fremstilling af konkrete undervisningsplaner, -
metodikker og –materialer, som kan videreformidles og genanvendes uden for centrets 
og de involverede uddannelsesinstitutioners rammer.  
 
Kritiske faktorer: Det erkendes stort set hele vejen rundt blandt de interviewede, at Fag-
lig Gruppe trods en stor indsats ikke fungerer optimalt. Opgaver i forbindelse med at 
tænke entrepreneurship bredere ind i undervisning og forskning kan gruppen ikke løfte. 
Respondenterne nævner, at kulturforskellene mellem institutionerne er for store, og at 
man meget ofte taler forbi hinanden. Det nævnes også, at lederskab, commitment og 
vilje til åbenhed i gruppen er svingende, måske på grund af kommunikationsvanskelig-
hederne.  
 
Når gruppens arbejde med at sætte forskning og pædagogisk udvikling på format ikke 
lykkes, er tolkningen her i denne evaluering, at det ikke (udelukkende) skyldes kultur og 
kommunikation. Drøftelserne om forskning og pædagogisk udvikling synes at være sat i 
gang på et for alt for tidligt tidspunkt i centrets livscyklus. Der er hverken et erfarings-
grundlag i centret regi og en gensidig respekt at bygge på, tilvejebragt gennem de fore-
gående seks spor.  
 
Aktørerne fra Handelshøjskolen og Universitetet nævner det betænkelige i, at der søges 
opbygget et særligt forskningsmiljø på Center for Entrepreneurship, løsrevet fra de fag-
lige miljøer, som en sådan forskning normalt trives i. På den anden side hævder andre 
respondenter, at der er god grund til at sigte mod at skabe konkurrence til den eksiste-
rende forskning på området, som vurderes at være for bakspejlsorienteret og for i for høj 
grad at fokusere ved etableringsprocessernes vanskeligheder frem for potentialerne og 
chancerne. 
 
Udfordringerne i forhold til den pædagogiske udvikling ligger i at finde metoder til at 
integrere entrepreneurship, intrapreneurship og innovativ adfærd i en akademisk eller 
professionsorienteret virkelighed. Det vækker modstand på en række institutioner, hvor 
undervisningstraditioner og faglighed koncentrerer sig om andre emner og metodikker. 
Det smitter af på mulighederne for at komme igennem med pædagogiske eksperimenter, 
som man kan drage systematisk lære af. 
 
 
5.10. Spor 8: Mesterskab i entrepreneurship 
 
Kendetegn: Bevægelsen fra Spor 1 til Spor 7 er en bevægelse frem mod større og større 
engagement i entrepreneurship på de enkelte uddannelsesinstitutioner og en mere inten-
siv bilateral interaktion mellem dem. I princippet vil et succesfuldt Center for Entrepre-
neur skulle overflødiggøre sig selv over en årrække i takt med, at iværksætterkulturen 
indlejres og vokser.  
 
En overflødiggørelse har nok lange udsigter, for opbygningen af en iværksætterkultur 
tager tid. Hertil kommer, at der kontinuert kan eksistere og opstå opgaver, som bedst 
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lader sig løse eksternt. Spor 8 kan bestå i identifikation og arbejde med at udvikling af 
sådanne ”meta-funktioner”, altså en videreførelse, men i helt ny klædedragt. 
 
Virkemidler: Der kan være flere meta-opgaver at tage vare på i et Center for Entrepre-
neurship i et mere langsigtet perspektiv.  
 
Netværksbygning og engagement af flere uddannelsesinstitutioner i kredsen kan være 
en af mulighederne for at sikre en kontinuert ekspansion og en videredistribution af de 
indhentede erfaringer. Disse netværk kan i stigende grad omfatte interesserede virksom-
heder og arbejdspladser, ikke mindst sådanne som har ry for at være rammen om in-
trapreneurship og spin-offs. 
 
Centret kan stå for arrangementer, som vedrører flere institutioner og med en ekstern 
kontakt, fx forretningsplankonkurrencer og Venture Cup. Centret kan også været et for-
ankringspunkt for samarbejde med udenlandske aktører og for afvikling af konferencer 
om entrepreneurship og undervisning i entrepreneurship.  
 
Endvidere kan der samles tråde i centret vedrørende og pædagogisk udviklingsarbejde, 
herunder ikke mindst en videreformidling af resultater og værktøjer til partnerne og an-
dre.  
 
Endelig kan centret under meta-aktiviteter varetage PR-funktioner på generelt plan om-
kring entrepreneurship. 
 
Output: I denne fase bidrager Centret til en vedligeholdelse af iværksætterkulturen, og 
til en spredning af viden herom. Kontaktfladerne til erhvervslivet styrkes. 
 
Kritiske faktorer: En antagelse i denne livscyklusmodel er, at centrets opgaver udvikler 
sig, og dynamikkerne betyder en overdragelse af ansvar og aktivitet. En vigtig egenskab 
er derfor at kunne ”give slip” og lade andre tage over. Det er ikke altid nemt, hvis akti-
viteterne er hjertebørn. Yderligere vanskeligt er det, hvis et finansieringsgrundlag er 
hægtet op på uddannelse, udvikling og forskning, og hvis det er vanskeligt at finde an-
dre indtægtskilder eller kommerciel omsætning til metafunktionerne.   
 
 
5.11. Livscyklusmodellen som basis for handling 
 
Modellen beskriver en logisk udviklingsproces for Center for Entrepreneurship. Der 
bygges på et hus, hvor nogle bygningsdele nødvendigvis må etableres før andre, men 
hvor der også er rum for parallelle processer.  
 
Dynamikken i modellen indbefatter også, at organisationen og aktørernes roller i den er 
under stadig forandring. Det er forventeligt, at der skal ske løbende revisioner. Det er 
synspunktet i denne evaluering, at man ikke kan lægge en organisationsmodel fast én 
gang for alle, hvor ønskelig den end måtte være. En pragmatisk indstilling og en politisk 
fingerspidsfornemmelse er nødvendige for at kunne manøvrere. 
 



 31

I Centrets første leveår er megen energi gået med praktiske etableringsprocesser. I sit 
tredje år er centret godt i gang med Spor 1 og 2, og der er taget initiativ til at gøre mere 
ved indlejringen i Spor 3. De øvrige spor ligger, om ikke stille, så på et lavere aktivi-
tetsniveau. Det har naturlige forklaringer. 
 
Det er evalueringens konklusion, at der er god grund til ikke at pace processerne frem 
og springe nogen over. Frustrationerne i Faglig Gruppe er det klareste eksempel på de 
kontraproduktive effekter af en fremskyndelse af aktiviteter, hvor underlaget i form af 
kultur og kemi er for vakkelvornt. Den manglende parathed og de tilsyneladende 
svaghedstegn i forbindelse med partnerskabsdannelsen om Iværksætterakademiet er et 
andet eksempel på, at denne udfordring er kommet ”for tidligt”.  
 
Efterhånden som centret bevæger sig gennem faserne, skal det operationelle genoverve-
jes. Eksempelvist vil markedsføringen formentlig skifte karakter fra at være en ”masse-
medie”-baseret strategi til at være mere målrettet og indgå i uddannelsesinstitutionernes 
egen kommunikation med de studerende. Til gengæld kan Centrets PR- og formidlings-
funktioner om gode eksempler få større vægt, når man når frem til at kunne identificere 
og arbejde sammen med demonstrationsmiljøer. Centret må forudse, at det skal ned-
drosle nogle aktiviteter og erstatte med andre, efterhånden som indlejning og institutio-
nalisering finder sted.  
 
Styregruppen har anmodet Centret om at gøre sig nærmere overvejelser om succeskrite-
rierne og at beskrive dem. Det er et forståeligt, at en styregruppen ønsker at kunne se, 
hvor aktiviteterne bærer hen, og at den ikke lader sig nøje med rene resultatmål, fx ef-
terspørgslen efter centrets ydelser. Centrets nuværende position i en længerevarende 
livscyklus giver en forklaring på, hvorfor der er så store vanskeligheder med en præcise-
ring – og ikke mindst en kvantificering – af succeskriterierne. Et hovedmål er styrkelse 
af iværksætterkulturen. Men manifestationerne af dette vil ændre sig undervejs, hvilket 
man bliver nødt til at tage højde for. 
 
Det vækker frustrationer, at Centrets partnere tilsyneladende så langsomt vedkender sig 
de ultimative visioner om én campus, at det tager så lang tid at få etableret en iværksæt-
terånd. Også engagementet og viljen til at tage et medansvar fra uddannelsesinstitutio-
nernes side er mindre end ideelt set ønskeligt. I en universitetspolitisk virkelighed som 
den danske, hvor man ikke har tradition for topstyring, er der næppe nogen anden ud-
viklingsvej end den pragmatiske. En vision som den foreliggende virkeliggøres ikke 
over én nat. 
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6. Sammenfattende konklusioner og anbefalinger 
 
6.1. Vigtige hovedpointer 
 
Denne evaluering er en procesevaluering, som ser nærmere på de involverede aktørers 
holdninger til etablering, udvikling og fremdrift i Center for Entrepreneurship. Evalue-
ringens opgave er også at sætte nogle pejlemærker op for centrets fremtidige udvik-
lingsprocesser. Der suppleres senere i 2004 med tilfredsheds- og effektundersøgelser 
blandt brugerne.  
 
Procesevalueringen når frem til følgende hovedpointer om betingelserne for styrkelsen 
af iværksætterkulturen: 
  

♦ Iværksætterkulturen på de fem uddannelsesinstitutioner er ikke overvældende 
markant i øjeblikket, men der er fortrøstningsfuldhed om, at interessen for at 
starte egen virksomhed eller at arbejde med forretningsideer på andre måder er i 
stigning blandt de studerende, dimittenderne og de ansatte.  

 
♦ Uddannelsesinstitutionerne kan sammenlignes med store oceandampere med 

lang bremselængde og stor venderadius, og broen er fyldt med kaptajner med 
hver sin rorpind. At introducere iværksætterkultur her sker på helt særlige præ-
misser. 

 
♦ Entrepreneurship har først og fremmest muligheder for at vinde indpas, hvor der 

på grund af andre drivkræfter opstår institutionelle og styringsmæssige brudfla-
der eller introduktion af forløb med eksperimentelt islæt. 

 
♦ Bærerne af forandringer er i første omgang de studerende, men dilemmaet er de-

res kortvarende tilstedeværelse. Engagementet blandt ansatte for entrepre-
neurshipsagen er sværere at få etableret og vil beror på et langvarigt tillidsbåret 
samarbejde, hvilende på solide succeser og suppleret med en aktiv ledelsesmæs-
sig opbakning fra rektorer, dekaner, studienævn m.v. 

 
Center for Entrepreneurships første 2½ driftsår har vist følgende perspektivrige resulta-
ter: 
 

♦ Centret kom hurtigt i gang med aktiviteter og tilbud, og efterspørgselstrenden  er 
klart stigende. Efterspørgslen kommer så godt som udelukkende fra studerende 
og dimittender, hvorimod ansatte ved uddannelsesinstitutionerne stort set  ikke 
benytter centret. Brugerne efterspørger både de meget værkstøjsorienterede for-
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løb, events og coaching, men de synes at reagere positivt på trendy overskrifter 
og forløb med et akademisk twist. 

 
♦ At centrets medarbejdere har vist et stort engagement og ofte ydet en ekstraordi-

nær indsats for, at det skulle lykkes.  
 

♦ At der er grundlag for en stadig ”produktudvikling” af iværksættertilbuddene, og 
at de studerende selv er en vigtig drivkraft heri. Der mangler ikke ideer og inspi-
ration til nyudvikling og tilpasning fra centrets medarbejdere og brugere.  

 
♦ At Centret har kunnet udvide partnerkredsen med Danmarks Journalisthøjskole, 

hvorved der opnås nye faglige perspektiver og ekspansionsmuligheder. 
 
Vanskelighederne er især følgende: 
 

♦ Tilblivelsesprocessen har været meget politisk, og det har været et overordentligt 
stort arbejde at finde et grundlag for centret og opbygge i konstruktive samar-
bejdsrelationer.  

 
♦ De praktiske sider af etableringen har været mere tidskrævende end forventet. 

Det gælder eksempelvist etableringsformalia, ansættelser af personale, indret-
ning af lokaler, tilrettelæggelse af markedsføringsmaterialer m.v.  

 
♦ Centrets vision, mål og strategi er relativt generelt formuleret, og stringente 

handlingsplaner på længere sigt er ikke udarbejdet. Nogle aktører i styregruppe 
og andre fora har efterspurgt en større gennemsigtlighed i planlægningen og kla-
rere succeskriterier, men dette har været svært for centrets ledelse komme op 
med i nuværende fase. 

 
♦ Det udviklingsarbejde, som skal finde sted i Faglig Gruppe, fungerer ikke opti-

malt, og forventningerne til gruppens assistance til at få centret forankret på in-
stitutionerne er ikke indfriet. 

 
♦ Der er store kulturforskelle mellem de fem institutioner, og alle bruger mange 

kræfter på at overvinde kommunikationskløfterne. Man er for tilbøjelige til at 
holde fast i bestemte virkelighedsbilleder, og der er for lidt ”anerkendende nys-
gerrighed” omkring hinandens virkefelter. 

 
♦ Uafklarede forhold omkring centrets finansieringsvilkår, fremtidige organisato-

riske indplacering og dermed profil har givet anledning til mange spekulationer, 
og det illustrerer, at ambitionsniveauet overstiger det, som er muligt at nå frem 
til inden for en typisk projekt-tidshorisont under for eksempel Socialfonden.  

 
Evalueringen peger på, at centrets logiske udviklingsdynamik kan beskrives i 8 spor, 
hvor man ikke effektivt kan tage hul på de sidste, uden at have draget i hvert fald nogle 
substantielle erfaringer fra de foregående. Centret har især arbejdet med de to først spor 
og har taget hul på det tredje:  
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♦ Spor 1: Omplantning. Overførsel af viden og erfaringer om undervisning og 
rådgivning om iværksætteri fra erhvervsfremmemiljøet i Århus og fra udenland-
ske entrepreneurshipmiljøer 

 
♦ Spor 2: Nykonceptualisering. Justering af tilbudet. Nye tilbud og events. Nav-

neskift og italesættelse med nye begreber for at skille centret ud fra andre tilbud 
og skabe en egen identitet 

 
♦ Spor 3: Indlejring. Centret udvikler samarbejdet med institutionerne om forlagt 

iværksætterundervisning m.v. i studiemiljøerne. Dynamisk, afsøgende og fleksi-
belt samspil om den bedste udnyttelse af centrets ressourcer og tilbud 

 
♦ Spor 4: Institutionalisering. Arbejde med at få entreneurship-emner integreret i 

studieplaner som obligatoriske fag eller valgfag. Integration i studie- og karrie-
revejledning for studerende og kandidater 

 
♦ Spor 5: Opbygning af demonstrationsmiljøer. Centret og særligt entrepre-

neurship-aktive institutter eller afdelinger arbejder sammen om at dokumentere 
og videreformidle succeshistorier med henblik på at få andre institutter og afde-
linger vakt for sagen. Tiltrækning af investor- og anden ydre interesse 

 
♦ Spor 6: Tværinstitutionelle dynamikker. Udbygning af bestræbelser på at sæt-

te fælles kurser og action op på tværs af uddannelsesinstitutionerne, hvor man 
udnytter forskellene i fagligheder og på den baggrund videreudvikler entrepre-
neurship-tilbudets metoder 

 
♦ Spor 7: Action research og pædagogisk laboratorium. Etablering af faglige 

fora omkring undervisningsmetoder i og om entrepreneurship. Udviklingsarbej-
de og test af metoder. Action research set-up i miljøerne, hvor forskning under-
støtter og spiller sammen med etableringsprocesser 

 
♦ Spor 8: Mesterskab i entrepreneurship. Genovervejelse af centrets roller, evt. 

refokusering på ”meta-roller”, fx forskning, metodeudvikling, samarbejde med 
udlandet, afvikling af entrepreneurship-konkurrencer m.v. 

 
Center for Entepreneurship er således kun på vej ind i sine ”teenageår”. Der er mange 
tilbagestående udfordringer. 
 
 
6.2. Anbefalinger til styregruppe og ledelse 
 
Center for Entrepreneurship er en ny type institution, og der er hverken nøje forbilleder 
i Danmark eller for den sags skyld i udlandet. Det er langt hen ad vejen et eksperiment 
og et udviklingsprojekt, og det skal også styres og ledes som et sådant.  
 
Hovedanbefalingen i denne procesevaluering er, at styregruppe og ledelse i fællesskab 
med udgangspunkt i livscyklusmodellen genovervejer centrets organisation, planlæg-
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ning, promovering og opfølgning. Synspunktet er, at modellen ikke blot giver en basis 
for at forstå, hvad centret indtil videre har gennemløbet, og hvorfor vanskeligheder er 
opstået. Men modellen giver også et fundament for en fremadrettet – men til stadighed 
situationsbestemt – ledelse. Ændringen af vedtægter afspejler i vidt omfang, at centrets 
gennemgår en dynamisk udvikling. 
 
Organisation. Efter at have været en sektion under Århus Amts Erhvervsafdeling er 
centret på vej over i en konstruktion under Århus Universitet. Der vil ske en virksom-
hedsoverdragelse i efteråret 2004.  
 
Af hensyn til at få opbygget et commitment og en ansvarsfølelse er det ønskeligt, at 
samtlige institutioner inden for en rimelig tidshorisont øger deres økonomiske bidrag til 
centret. Centret må på sin side være meget tydelig i formuleringen af de benefits, som 
institutionerne får for deres indskud. 
 
Styregruppen som øverste besluttende myndighed er uforandret, dog omdøbt til besty-
relse. Deltagelsen fra alle partnere er ligeledes uforandret. Bestyrelsen vil vælge en for-
mand. Såfremt der kommer flere partnere til i kraft af ny finansiering, kan bestyrelsens 
kreds udvides.  
 
I henhold til samarbejdstalen/vedtægterne er bestyrelsens arbejdsopgaver koncentreret 
om overordnede beslutnings- og kontrolfunktioner. Det bør gøres mere eksplicit, at be-
styrelsens medlemmer forventes aktivt at fremme Centrets position og anseelse i de fem 
uddannelsesinstitutioner. Bestyrelsens medlemmer kan bestræbe sig på at identificere 
og motivere ildsjæle og miljøer i eget hus, som kan have fordele af at samarbejde med 
centret.  
 
Flere bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske om at blive holdt grundigere orienteret 
om centrets løbende aktiviteter. De ”gode historier”, som kan fortælles videre, er med til 
at legitimere institutionernes engagement tidsmæssigt og økonomisk, og de skal serve-
res på et sølvfad for bestyrelsen medlemmer. 
 
Bestyrelsens funktioner som stærkt og kompetent rådgivende organ bør især manifeste-
res forud for igangsætningen og accelereringen  af et nyt spor i centrets livscyklus.  
 
Det foreslås, at Faglig Gruppe nedlægges i den form og med det kommissorium, som 
den har i dag. Aktivitetsplanlægningen bør ligge i forbindelse med centrets drift. Centret 
har dog brug for kontakten til en kreds af aktører fra institutionerne, som bevæger sig i 
et andet og mere operationelt ”luftlag” end rektorer og direktører. Der er behov for et 
forum, som fungerer som faglig referenceramme og ambassadørkorps. Derfor foreslås 
etableret grupper med mere specifikke opgaver, som knytter sig til de enkelte spor i 
centrets livscyklus. Således vil det på nuværende tidspunkt være relevant at arbejde in-
tensivt i to grupper, nemlig ”nykonceptualisering” og ”indlejring”. Der kan eventuelt 
påbegyndes sonderende konstellationer til ”institutionalisering” og ”demonstrationspro-
jekter”. Erfaringerne fra Faglig Gruppe viser, at drøftelserne i center-regi om pædago-
gisk udvikling og forskning måske fortjener en ”hvileperiode”. Det forhindrer naturlig-
vis ikke institutionerne i at videreføre deres forskning, nøjagtig som de selv ønsker det 
og indgå bilaterale relationer med centret. 
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I-Tanken, som allerede er etableret som de studerendes forum, bør forsættes. Gruppens 
arbejde ligger tæt i forlængelse af udviklingssporene 2 og 3, men kan også få nyt ind-
hold efterhånden, som Centret udvikler sig. Der bør være studenterrepræsentanter i alle 
arbejdsgrupper. 
 
Planlægning. Der har været fremsat ønske om, at bestyrelsen får mulighed for at for-
holde sig mere konstruktivt til centrets mission, vision, strategi og handlingsplanlæg-
ning. Centrets fremtid forventes lagt i rammer, som i højere grad modsvarer det, som 
man ser i private udviklingsorienterede virksomheder med en konsistent profil og mål-
bare succeskriterier.  
 
Ser man på centrets eksperimentelle historik og det dilemmafyldte forventningspres, er 
det formentlig forståeligt, at det har hidtil ikke har kunnet lade sig gøre at komme op 
med meget klar, stringent og langsigtet planlægning. Men der er nu indhøstet så mange 
erfaringer, at denne øvelse måske trænger sig mere på. 
 
Igen anbefales det, at detaljeringsgraden i planlægningen afspejler det udviklingsstade, 
som centret befinder sig på. Det vil sige, at man fortrinsvist vil kunne detaljere sine fo-
restillinger om aktiviteter inden for ”nykonceptualisering” og ”indlejring”. Centrets ind-
satser inden for ”institutionalisering” planlægges i hovedtræk med en angivelse af muli-
ge strategier til at takle opgaven. Detaljeringsniveauet for senere spor må i sagens natur 
være lavere. Men bestyrelsen kan begynde at gøre sig forestillinger om, hvornår der 
tages hul på dem og drøfte de mere principielle konsekvenser i forhold til personale, 
økonomiske dispositioner m.v. 
 
Bemanding og kompetencer. Centrets bemanding er til en vis grad folk med tilknyt-
ning til erhvervsfremmemiljøet. Det matcher især udmærket aktiviteterne i de to første 
spor. Men centret er og skal være en labil størrelse, og personaleporteføljen må ikke 
blive for fastgroet. Centrets ledelse bør være opmærksom på, at det i de kommende spor 
kan være med nødvendigt med en drejning af kompetenceprofilen. Det kan finde sted 
enten ved efteruddannelse, nyansættelser eller – måske mere hensigtsmæssigt – ved 
situationsafpasset insourcing.  
 
Fleksibilitet og ”virtualitet” kan udvikles gennem ”lån” eller udlokalisering af personale 
fra uddannelsesinstitutionerne, således som også lå som forventning i de oprindelige 
udkast til centerkoncept. Center for Entrepreneurship kan omvendt også arbejde mere 
med at optræde som timelærere/konsulenter på institutionerne. Hertil kommer samar-
bejde i tidsbegrænsede projekter. 
  
Provomering. Centrets promovering har (måske instinktivt) fulgt de faser, man nu en-
gang var i. At benytte flyers, annoncer og Internet i de første faser er et udtryk for, at 
infrastruktur og commitment til den personlige formidling til studerende og ansatte på 
institutionerne ikke er bygget op.  
 
Tiden er kommet, hvor man kan søge at tage kommunikationsstrategien op til en gen-
overvejelse, igen nøje situationsbestemt efter konteksten. Der bør lægges en cost-benefit 
vinkel ind over, hvor man drager nytte af hidtidige erfaringer.  
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I de kommende faser vil der ske et skift over mod en højere grad af institutions-intern 
promovering. Det er en meget stor udfordring. Det foreslås, at Centret arbejder med at  
fintune sin ”italesættelse”, evt. med ekstern professionel assistance. Det er vigtigt, at 
centrets ambassadører – gatekeepers - på uddannelsesinstitutionerne får et sæt af argu-
menter med i tasken, som matcher virkelighedsbilledet på institutionen uden at kom-
promittere centrets mål og visioner. Konkrete eksempler og cases med gode identifika-
tionsmuligheder er velegnede. 
 
Der er mange fora, som kan fungere som samarbejdspartnere og promoveringsmæssigt  
forlænget arm for Center for Entrepreneurship. Man kan interessere sig for alumni-
forsamlinger og studenter-fora. Men også faglige akademikerorganisationer kan måske 
få en rolle som ”budskabsbringere”. Andre samarbejdspartnere, fx Østjysk Innovation, 
Udviklingsparken m.v. vil også kunne få en styrket rolle i de kommende spor. Iværks-
ætterakademiet bør betragtes som en særlig chance for at komme på banen, og der bør 
arbejdes på at finde metoder, hvor akademiet og centret kan understøtte hinanden. Den-
ne promovering ”på anden hånd” kræver stor indføling og kontakt, hvilende på et 
grundlag af respekt og gode resultater. 
 
Opfølgning. Centrets overordnede vision og formål er meget kvalitativt formuleret. Der 
angives ikke i socialfondsansøgningen kvantificerede succeskriterier. Det står klart, at 
det ultimative mål med centret er at styrke iværksætterkulturen på de fem uddannelses-
institutioner på en måde, så der også – på et overskueligt sigt – skabes flere jobs og in-
novative virksomheder med afsæt i disse miljøer.  
 
Styregruppens medlemmer ser gerne stærkt fokus på målbarhed og dokumentation, og 
centrets ledelse bør tage dette ønske seriøst. Det er vitalt med henblik på den langsigte-
de legitimering, at centret foretager registreringer, som kan hjælpe med vurderinger af 
denne type effekter, uanset at måleusikkerheden i starten er stor.  
 
Som det er nu, sker der en nøje registrering af aktiviteternes indhold og efterspørgslen 
efter dem. Selv om det intet siger om effekterne, så er dette bogholderi af stor betydning 
for den løbende erfaringsopsamling. Bogholderiet er grundlaget for dokumentation over 
for omverdenen - især i centrets indledende faser, og det bør fortsættes. 
 
Centret bør tillige forsøge at få lagt spørgsmål om lysten til og planer om start af virk-
somheden ind i generelle spørgeskemaundersøgelser ved læreanstalterne. En systema-
tisk satsning på dette kan bidrage til dokumentation af, om iværksætterkulturen generelt 
styrkes og om interessen for at starte for sig selv øges. Forestillingerne om ”én campus” 
er ligeledes noget, som egner sig til sådanne surveybaserede målinger.  
 
Succeskriterierne må til en vis grad gøres fase- og kontekstafhængige. I forbindelse med 
planlægningen af fremtidige spor, bør genovervejes, hvordan man måler sin indsats og 
dens effekter. Når fokus flytter sig, skal målingen også gøre det. 
 
Jo mere indlejring til de enkelte institutioner, desto sværere vil det blive for Center for 
Entrepreneurship at holde nøje kontrol med aktiviteter og effekter. Når iværksætterkul-
turen styrkes, vil meget ske uden centrets viden – det var faktisk hele meningen med 
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det. Når forskellige navlesnore kappes på længere sigt, må man være forberedt på, at  
centrets legitimeringsgrundlag og opfølgning vil skifte karakter.  
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