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Europeiska kommissionens meddelande ”Ett nytt partnerskap för 
modernisering av universiteten: EU-forumet för dialogen mellan 
universiteten och näringslivet” offentliggjordes i april 2009. Meddelandet 
utgör en viktig plattform för att bygga broar mellan den akademiska världen 
och näringslivet i EU. I meddelandet granskar kommissionen tidigare 
åtgärder och kommer med förslag om hur dialogen mellan universiteten och 
näringslivet kan utvecklas i framtiden. 
 
I denna undersökning presenteras Deloittes analys av samarbetet mellan 
universiteten och näringslivet i EU. Här lämnas även rekommendationer om 
hur den befintliga dialogen på EU-nivå kan vidareutvecklas. 
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SAMMANFATTNING 

För att EU-medlemsstaterna ska förbli produktiva och konkurrenskraftiga är det viktigare 
än någonsin att de kan anpassa sig till förändringar. I och med att kunskap och innovation 
är EU:s mest värdefulla tillgångar, särskilt med tanke på att den globala konkurrensen blir 
hårdare inom alla sektorer, måste medlemsstaterna agera aktivt och förutseende för att 
vara bättre rustade inför framtida utmaningar. Ökad flexibilitet och anpassningsförmåga 
blir ännu viktigare mot bakgrund av den ekonomiska nedgången. Med tanke på 
universitetens och näringslivets kompletterande roller och deras betydelse för den 
ekonomiska återhämtningen – och för att se till att kompetensen hos nyutexaminerade när 
de kommer ut på arbetsmarknaden överensstämmer med arbetsgivarnas behov – är det 
mycket viktigt att se till att dessa båda världar samarbetar med varandra. 

Den dialog mellan universiteten och näringslivet som kommissionen tagit initiativ till utgör 
en välkommen möjlighet att bedriva nätverksarbete och utbyta god praxis för de aktörer 
som deltar i samarbetet mellan universiteten och näringslivet i EU. Mångfalden hos högre 
utbildningsanstalter och företag och de många alternativa samarbetsformerna innebär att 
det krävs en flexibel och lyhörd strategi för att tillgodose de behov, prioriteringar och krav 
som utbildningsanstalterna i EU har. 

Betydelsen av samarbete mellan universiteten och näringslivet i EU betonas uttryckligen i 
kommissionens meddelande ”Att förverkliga moderniseringsagendan för universiteten – 
Utbildning, forskning och innovation” från 2006. Meddelandet var ett svar på 
Europeiska rådets uppmaning från oktober 2005 om att lyfta fram åtgärdsområden inom 
högre utbildning för att främja agendan för tillväxt och arbetstillfällen. 

I meddelandet ges en aktuell bild av moderniseringen av universiteten i EU. Kommissionen 
lovade dessutom att inrätta ett forum för samarbete mellan universiteten och näringslivet 
och att lägga fram ett meddelande om denna fråga under 2009. 

Kommissionen anordnade det första forumet i februari 2008 och det andra ett år senare. 
Deltagarna välkomnade möjligheten att knyta kontakter och utbyta nya exempel på god 
praxis. I det andra forumets slutsatser betonades betydelsen av att förbättra tillgången till 
exempel på god praxis och ha kunskap om de viktigaste framgångsfaktorerna. Vissa 
deltagare ifrågasatte dock forumets framtid och ansåg att det inte var hållbart enbart som 
en plattform för nätverksarbete och utbyte av god praxis. 

Kommissionens utlovade meddelande offentliggjordes i april 2009. I meddelandet ges en 
samstämmig syn på resultaten av samarbetet mellan universiteten och näringslivet och det 
innehåller även förslag om hur man ska gå vidare för att skapa en effektiv dialog på 
EU-nivå. 

Även om återkopplingen från deltagarna i forumen generellt sett var positiv, begränsas 
dialogens inverkan eftersom de exempel som man valde att granska inte var helt 
representativa för de många områden som dialogen mellan universiteten och näringslivet 
omfattar. Vidare är det svårt för aktörer som inte deltar i forumet att få tillgång till god 
praxis på området. Dessutom finns det inga uppgifter tillgängliga om effekterna av 
dialogen, särskilt när det gäller de universitet och företag som ännu inte deltar i 
samarbetet universitet–näringsliv. 
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För att vidareutveckla det befintliga samarbetet bör dialogen mellan universiteten och 
näringslivet därför inriktas på att representativa exempel på god praxis väljs ut och 
används för att hjälpa de universitet och företrädare från näringslivet som är intresserade 
av att inleda ett samarbete. 

För att garantera konsekvens, undvika dubbelarbete och synliggöra kommissionens 
program för att stödja samarbetet bör kommissionens arbete med universiteten och 
näringslivet samordnas av en arbetsgrupp som sammanför alla berörda generaldirektorat. 
Synergier bör också utvecklas utanför EU, särskilt på grundval av kommissionens 
erfarenhet med Tempus-länderna och inom ramen för samarbetet om utbildning och 
yrkesutbildning mellan EU och Förenta staterna. En arbetsgrupp skulle dessutom bidra till 
att göra dialogen mellan universiteten och näringslivet synligare på politisk nivå och lyfta 
fram dialogens bidrag till Lissabonmålen. 

Följaktligen rekommenderas förstärkt kommunikation om samarbetet på EU-nivå och på 
nationell och lokal nivå, bl.a. genom att tematiska evenemang anordnas och online-
plattformar används för att öka spridningen. Inom ramen för dialogens regionala dimension 
bör man engagera berörda regionala och lokala myndigheter, men även andra 
mellanhänder som handels- och industrikamrar och arbetsmarknadens parter 
(bl.a. arbetstagarombud och paraplyorganisationer för näringslivet och små och medelstora 
företag), samt branschorganisationer. Handels- och industrikamrarna är särskilt väl 
lämpade att sammanföra universitet och företag, eftersom deras huvudsakliga verksamhet 
handlar om att stödja små och medelstora företag och främja utbildning och 
yrkesutbildning som ett hjälpmedel för företagens utveckling. Sådana mellanhänder behövs 
för att förverkliga samarbetet mellan universiteten och näringslivet på detta område. 

 


