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FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE

Dette kapitel ser nærmere på to initiativer, der begge handler om at tiltrække og fastholde højtuddannede i yderområderne. Career Cam-

pus er et partnerskab med det formål at tiltrække praktikanter og nye kandidater til virksomheder i Vestjylland. Det skal ske ved at skabe 

rammerne om et godt liv med lige dele karriere og fritid. I spotcasen i slutningen af kapitlet sættes fokus på et nystartet netværk for 

akademikere i Thy og på Mors. Netværket har afsløret, at området har langt flere akademikere end forventet, og netværket kan fremover 

være med til at fremvise området som værende attraktivt for højtuddannede.  

Du kan downloade rapportens øvrige kapitler på www.ism.dk
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KAPITEL 4 - FAKTA

Hvad?

Career Campus er et projekt, som formidler praktikpladser 
og studieprojekter mellem studerende og virksomheder. 
En væsentlig del af projektet er kollegiet i Ringkøbing, hvor 
et gammelt plejehjem er bygget om til kollegium, og hvor 
studerende og nyuddannede kandidater bor og mødes med 
hinanden på tværs af faglighed og kulturer.

Career Campus er et af tre delprojekter, som ligger under 
Region Midtjyllands initiativ ”Markedsplads for højtud-
dannede”. Formålet med initiativet er at øge andelen af 
primært små og mellemstore virksomheder, der ansætter 
højtuddannet arbejdskraft og understøtter samarbejdet 
mellem vidensinstitutioner og erhvervslivet i Region Midtjyl-
land. 

Hvornår?

Career Campus er en del af ”Markedsplads for højtud-
dannede”, der løber fra 2008 til 20�0. De første studerende 
flyttede ind på kollegiet i begyndelsen af 2009 

Hvem?

Career Campus er finansieret af EU’s Regionalfond, Region 
Midtjylland, Forsknings- og Innovationsstyrelsen samt 
Ringkøbing-Skjern Kommune. Hertil kommer det lokale er-
hvervsliv, som støtter projektet, blandt andet med indret-
ning af kollegiet. Projektet administreres af Ringkøbing-
Skjern Kommune. 

Kontakt: www.careercampus.dk

FAKTA
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Career Campus i Ringkøbing er et eksempel på, at virksomheder 

og kommune samarbejder om at tiltrække og fastholde unge og 

nyuddannede – ikke blot ved at tilbyde arbejdspladser, men også 

ved at skabe attraktive rammer om den øvrige del af deres liv. I 

Ringkøbing er et udfaset plejehjem blevet omdannet til kollegium 

for praktikanter og nyuddannede, der lige er flyttet til byen. Ifølge 

projektpartnerne er det vigtigt, at både praktikanter og nyud-

dannede får en god oplevelse af at bo i området. Uden både fag-

lige udfordringer og spændende rammer om deres fritidsliv gider 

unge ikke forlade universitetsbyerne, mener initiativtagerne. 

KAPITEL 4 - BAGGRUND

BAGGRUND

”Den største udfordring er at få de mellemstore virksomheder 

i tale – at skabe kontakt og åbne op for praktikaftaler med virk-

somhederne. Det er en udfordring, vi sætter yderligere kræfter 

ind på at løse.”

Anders Bisgaard Andersen, projektleder

VESTJYSKE UDFORDRINGER
Ringkøbing og det omkringliggende område er præget af en bland-

ing af større produktionsvirksomheder og en lang række små og 

mellemstore virksomheder. Den store udfordring for disse virk-

somheder er på længere sigt at tiltrække og fastholde nye med-

arbejdere. Udfordringen er især at tiltrække arbejdskraft, der har 

en lang videregående uddannelse. For de store virksomheder med 

mange ansatte handler det om at udfordre de mentale barrierer – 

at få studerende og nyuddannede til at forlade universitetsbyerne 

og flytte til Vestjylland. Det skal ske ved at markedsføre Vestjyl-

lands attraktive sider og via en god kommunikationsstrategi. F.eks. 

har en af områdets store virksomheder, vindmølleproducenten 

Vestas, sjældent problemer med at finde kvalificerede studerende 

til deres praktik- og graduate-programmer, mens det til gengæld er 

vanskeligt for virksomheden at tilbyde de unge velegnede og at-

traktive boligformer med et tilfredsstillende socialt liv. Anderledes 

er det for de mindre og mellemstore virksomheder. Projektleder 

Anders Bisgaard Andersen fra Career Campus fortæller:

Det skyldes en blanding af manglende tradition for at bruge prak-

tikanter, og at det for mindre og mellemstore virksomheder kan 

være en både faglig og praktisk udfordring at have en praktikant 

tilknyttet. 

PRAKTIKBOLIGER SKAL TRÆKKE HØJTUD-
DANNEDE VESTPÅ
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I 2004 viste en undersøgelse foretaget af Rambøll Management, 

at små og mellemstore virksomheder kan opnå væsentlige 

fordele med ansættelsen af den første højtuddannede. Blandt de 

virksomheder, der i den undersøgte periode havde en højtuddan-

net ansat, blev der udviklet to til tre gange så mange nye produk-

ter og servicer i forhold til virksomheder, der ikke havde ansat en 

højtuddannet. Undersøgelsen viste også, at ansættelsen af den 

første højtuddannede havde ført til øget vækst, idet de virksom-

heder, som havde ansat deres første højtuddannede i perioden 

1995-2001, havde oplevet dobbelt så høj vækst i beskæftigelsen 

som de virksomheder, der ikke havde ansat højtuddannede, og 

dem, som allerede havde ansat højtuddannede. Rambøll-rap-

porten viser tydeligt, at der er et enormt potentiale for de fleste 

mindre virksomheder i at ansætte deres første højtuddannede 

medarbejder. For et område som Vestjylland med mange mindre 

virksomheder, der har få eller ingen højtuddannede, peger rap-

porten dermed også på et åbenlyst vækstpotentiale – men også 

på, at virksomhederne ikke af sig selv har været i stand til at 

bryde igennem muren til akademikerne. De mindre virksomheder 

skal altså hjælpes i gang, hvis de skal have del i den vækst, som 

Rambøll-rapporten omtaler. Det er den strategiske opgave, som 

Career Campus er en del af. 

DET GLADE BUDSKAB: HØJTUDDANNEDE SKABER VÆKST
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PARTNERSKAB

PARTNERSKABETS OVERORDNEDE MÅL
Overordnet handler Career Campus om at synliggøre, at der er 

vækst- og karrieremuligheder i Vestjylland, at man som ung tilflyt-

ter har gode udviklingsmuligheder, og at Vestjylland er et godt 

udgangspunkt for det gode fritidsliv. Det er store og vidtløftige 

visioner, der i projektet konkretiseres i et kollegium og en praktik-

formidling. Ringkøbing-Skjern Kommune og Region Midtjylland 

søger sammen med de involverede virksomheder at løse en række 

problemstillinger, som de enkelte aktører ikke ville kunne løse på 

samme vis på egen hånd, eller som de kan løse bedre i fællesskab. 

De små og mellemstore virksomheder har brug for hjælp til – uden 

de store risici – at forsøge sig med praktikanter og studerende 

fra universiteterne. I den forbindelse er en af udfordringerne for 

de små og mellemstore virksomheder at skulle finde et egnet 

boligtilbud og hjælpe praktikanten i gang med at skabe et godt 

socialt netværk i fritiden. Undersøgelser viser, at de bløde værdier 

er vigtige for at tiltrække tilflyttere (se blandt andet Capacent 

Epinion (2008): ”Tiltrækning og fastholdelse af borgere i land-

distrikterne”). Med andre ord nytter det ikke at tiltrække højtud-

dannede, hvis der ikke er de boligformer og sociale aktiviteter, 

som denne gruppe efterspørger. Career Campus forener region, 

kommuner og virksomheder om det fælles mål at tiltrække og 

fastholde nyuddannede. Career Campus formidler ikke bare kon-

takt mellem virksomheder og studerende, men informerer også 

virksomheder om de vækstmuligheder og innovationspotentialet, 

der er ved at ansætte højtuddannet arbejdskraft. Career Campus 

forsøger at løse den store udfordring, det er at give både virksom-

hed og praktikant en god oplevelse af praktikforløbet, som senere 

kan få virksomheden til at ansætte en højtuddannet og bruge 

praktikanter igen. 

VIRKSOMHEDER
Virksomhederne indgår i samarbejdet på en række forskellige 

måder. De mindre og mellemstore virksomheder opfylder primært 

rollen som vært for studerende i praktik- eller projektforløb. De 

bidrager konkret med arbejdsopgaver og et skrivebord, og Career 

Campus løfter så den anden side af værtsproblemet – at sørge for 

indkvartering og muligheder for et indholdsrigt fritidsliv. Career 

Campus arrangerer ture i lokalområdet og virksomhedsbesøg i 

lokalområdet, men sørger også for kontakt til sports- og idræts-

foreninger. Mængden af aktiviteter udvides hele tiden, i takt med 

at Career Campus lærer af deres afholdte aktiviteter. Erfaringerne 

viser, at ikke alle mindre og mellemstore virksomheder kan fylde 

en hel praktikstilling med relevante opgaver eller give kvalificeret 

sparring undervejs i forløbet. Her har erhvervscentret, der også 

deltager i partnerskabet, samlet de halve og trekvarte praktikker 

og placeret dem i deres egne kontorer, hvis det har været nød-

vendigt. Her har praktikanter mulighed for at arbejde med andre 

opgaver og har bedre sparringsmuligheder. Det gør det endnu 
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nemmere og mere ligetil for virksomhederne at gøre brug af 

Career Campus, og den fleksible løsning hjælper med at løse et af 

hovedproblemerne for målgruppen.

VESTAS
Den største virksomhed i samarbejdet er Vestas, der har produk-

tionsanlæg i både Ringkøbing og i Lem ca. 20 kilometer længere 

sydpå. Vestas har et andet behov og indgår dermed på lidt andre 

vilkår end de små og mellemstore virksomheder. Vestas har hele 

tiden praktikanter og faste graduate-programmer og har derfor et 

vedholdende behov for at finde velegnede boliger. Faktisk kunne 

Vestas sagtens fylde Career Campus med sine egne studerende og 

praktikanter, men det ønsker man ikke, fortæller Anders Huusom 

Christiansen, rekrutteringsmedarbejder i Vestas. For det handler 

om at give praktikanterne et rigt fritidsliv efter arbejde – og det 

sker blandt andet ved, at de møder andre end Vestas-ansatte og 

altså ved f.eks. at bo i Career Campus. Det handler ligeledes om at 

vise de studerende, at der er andre karrieremuligheder i Vestjyl-

land end Vestas. Det kan være, de skal have en kæreste med eller 

ikke ønsker at tage satsningen med at flytte familie og købe hus, 

hvis det er det eneste egnede job i området. Vestas har og kunne 

stadig skaffe boliger til deres studerende, men det løser kun bolig-

problematikken – det er straks langt sværere for selv en stor virk-

somhed at arrangere fritidslivet og de sociale netværk. Derfor kan 

Vestas se et formål med at deltage i partnerskabet, og derfor bor 

der i dag over ti praktikanter fra Vestas på kollegiet. Stabschef for 

Ekstern udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune, Peter Donslund, 

fortæller, at for Career Campus er en virksomhed som Vestas’ 

bidrag afgørende. Det sikrer, at der er konstant efterspørgsel og 

en konstant volumen i udlejningen. Som den store aktør, Vestas er, 

spiller virksomheden en vigtig rolle i partnerskabet.

KOMMUNE
De enkelte virksomheder står hver især over for en problemstil-

ling, som de ikke eller kun i begrænset omfang er i stand til at løse 

på egen hånd. Det giver en situation, hvor det kan være nødven-

digt fra offentlig side at løfte opgaven på vegne af hele området. 

Den udfordring har Ringkøbing-Skjern Kommune taget op, og sam-

men med Region Midtjylland finansierer og forvalter kommunen 

projektet. Det var stabschef i Ekstern udvikling, Peter Donslund, 

der var initiativtager til Career Campus, og han havde ideen med 

fra et tidligere job. Ringkøbing-Skjern Kommune har selvfølgelig 

en overordnet interesse i at tiltrække nye skattebetalende borgere 

til området og har selv en rekrutteringsproblematik, de skal løse. 

I mange danske yderområder er kommunen selv den største 

arbejdsplads, ikke mindst for højtuddannede. Som projektejer er  

kommunens rolle dog primært at sikre fremdrift og indfrielse af 

projektets delmål, men kommunen har også spillet en afgørende 
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rolle ved at kunne stille det tidligere plejehjem Aldershvile til rå-

dighed som kollegium. Det er muligvis lidt af en tilfældighed, at en 

regel om kvadratmeter gjorde Aldershvile uegnet som plejehjem, 

men kommunen har vendt problemet til en mulighed og tilbudt 

huset til Career Campus – derved undgår partnerskabet at skulle 

finansiere og planlægge en nybygning eller at placere de stude-

rende på et vandrerhjem, som var den oprindelige løsning. 

STYREGRUPPE:

Career Campus styres af en gruppe med deltagere fra:

Vestas A/S 

Bang & Olufsen

Velux

Fibo Intercon

Aarhus Universitet-HIH

ErhvervsCentret Ringkøbing Fjord 

Ringkøbing-Skjern Kommune.

PROJEKTLEDER OG STYREGRUPPE
Det er en alsidig stilling at være projektleder for Career Campus, 

fortæller projektleder Anders Bisgaard Andersen. På skrivebordet 

ligger der ansøgninger og evalueringer til kommune og region, 

men det må vente, når der et vandrør eller en lampe, der skal 

repareres på det gamle plejehjem. Projektlederen sidder på råd-

huset, men har altså sin daglige gang på kollegiet. Opgaverne er af 

varierende karakter, men er primært orienteret omkring partner-

skabets drift, som på den ene side består af formidling mellem 

virksomheder og studerende og på den anden side at tilrettelægge 

aktiviteter og ordne praktiske ting. Projektlederen skal bevæge sig 

mellem offentlig forvaltning og virksomhedernes vekslende behov 

og muligheder, og projektlederen har en styregruppe til at hjælpe 

med at udpege den strategiske retning for det daglige arbejde. I 

styregruppen sidder repræsentanter fra virksomheder, Erhvervs-

Centret Ringkøbing Fjord, Ringkøbing-Skjern Kommune og Aarhus 

Universitet. Styregruppen er en vigtig platform for kommunika-

tion mellem partnerne i projektet. Ikke bare virksomheder, men 

også på tværs af universiteter, kommune og virksomheder. Aarhus 

Universitet varetager kontaktmæglingen, den del af projektet, som 

laver opsøgende arbejde hos små og mellemstore virksomheder i 

deres lokalområde, for at kortlægge hvordan virksomhederne kan 

få udbytte af at få tilknyttet en studerende eller færdiguddannet 

kandidat. 
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DEN FEDE PØLSE OG DEN RÅDNE BANEN
Region Midtjylland dækker et område på tværs af Jylland og 

inkluderer Danmarks næststørste by Århus og mod øst en 

væsentlig bid af det østjyske bælte af vækst, der populært kaldes 

’den fede pølse’. Regionens vestlige del er præget af spredte byer 

og store landområder, og det er her, Career Campus ligger. Her 

har der indtil for nylig været udbredt mangel på arbejdskraft. 

At tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft i regionens 

yderområder er derfor ikke en uvæsentlig opgave for Region 

Midtjylland. Derfor valgte Region Midtjylland at støtte projektet 

økonomisk, da Ringkøbing-Skjern Kommune henvendte sig. Ina 

Drejer, der sidder i Region Midtjyllands afdeling for Regional 

Udvikling, tilføjer, at Career Campus samtidig fungerer som en 

prøveklud, da Region Midtjylland er interesseret i at se, om attrak-

tive boligtilbud kan være en nøgle til at tiltrække akademikere 

til yderområderne. Derfor er der heller ikke nogen garanti for, at 

projektet efter en treårig prøveperiode får forlænget finansiering-

en. I Region Midtjyllands strategiske perspektiv er Career Campus 

et spændende bud på en løsning af områdets beskæftigelsespro-

blematikker. 
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PROJEKTLEDEREN ER VIGTIG
På grund af den komplekse problemstilling har det været centralt 

for Career Campus, at projektet har haft en fast, kommunalt løn-

net projektleder, der har varetaget den daglige drift og opstart 

af projektet. Der er eksempelvis brug for helt grundlæggende 

oplysnings- og informationsarbejde om projektet i forhold til 

virksomheder og uddannelsesinstitutioner, men også etablering-

en af de fysiske rammer har været en krævende opgave. ”Vi har 

brugt mange kræfter på at få de fysiske rammer op at stå – den 

opgave skal man ikke undervurdere,” fortæller projektleder Anders 

Bisgaard Andersen. Den konkrete formidling af praktikpladser 

mellem virksomheder og studerende er en vedvarende opgave, 

selvom der er eksempler på virksomheder, der efter et vellykket 

praktikforløb selv kontakter universitetet. Uden projektlederen 

ville mange praktiske opgaver også strande på parternes skrive-

borde – projektlederen arbejder på vegne af det fælles mål.

MÅLGRUPPEN
Målgruppens forventninger er vigtige, fremhæver projektleder 

Anders Bisgaard Andersen: 

 ”Det er vigtigt at overveje, hvilken gruppe man står over for. Man 

skal afstemme forventningerne med målgruppen og holde sig fra 

at oversælge projektet – men tænke langsigtet. Vi kan se, at hvis 

fagligheden er i top – så er de studerende også villige til at komme 

ud.” 

ET RUM TIL NETVÆRK
Styregruppen skaber et rum for kommunikation og et netværk 

mellem det offentlige og den private sektor, og styregruppen bru-

ges til mere end blot at drøfte Career Campus. Her udveksles også 

mere generelt erfaringer og tanker omkring rekruttering, praktik-

forløb og bosætning. Det er værd at fremhæve dette spin-off som 

en positiv sideeffekt af partnerskabet. 

OFFENTLIGE MIDLER OG STRATEGISKE LØSNINGER
Career Campus viser også, at det er muligt for et partnerskab at 

løse en udfordring, som de enkelte aktører ikke ville kunne løse 

på samme vis alene. Men det kræver sandsynligvis et offentligt 

initiativ og en finansiering til at begynde med, da indsatsen ligger i 

et felt mellem virksomheder, kommune og universiteter. Konkrete 

rekrutteringsproblemer for en virksomhed er for region og kom-

mune et strukturelt problem, som må løses strategisk og langsig-

tet. Kommunen kan på egen hånd forsøge sig med markedsføring 

af området, men kan ikke skabe de nødvendige praktikforløb i de 

mange virksomheder. Career Campus er derfor et eksempel på et 

af grundprincipperne i partnerskaber; at løse en kompleks opgave 

i fællesskab, ved at hver især gør det, de er bedst til. 
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AKADEMIKERNETVÆRK I THY 

I Thy og på Mors i Nordjylland har et uformelt partnerskab mellem 

to erhvervsforeninger, lokale virksomheder og områdets akade-

mikere sat nyt fokus på livet som akademiker på egnen. Det er 

erhvervsforeningerne, som har taget initiativet, og akademiker-

netværket har foreløbig været en overvældende succes.

Erhvervschef Flemming Toftdahl Olesen i Thy Erhvervsråd 

fortæller, at erhvervsforeningerne blev nysgerrige efter at vide, 

hvor mange akademikere der fandtes på egnen. De havde indtryk 

af, at det måtte være meget få, og derfor fik de ideen om at danne 

et netværk, fordi det kunne være sjovt for de få at møde hinanden.

Erhvervsforeningerne indledte et samarbejde med de akademiske 

a-kasser, der kunne tilbyde at sende invitationerne ud til deres 

medlemmer. Til stor overraskelse viste det sig imidlertid, at der var 

op imod 1.000 akademikere i området. Derfor blev konceptet hur-

tigt ændret til, at det kunne være sjovt for de mange akademikere 

at se, hvem de mange andre akademikere var.

Til det første arrangement, som var et sejltursarrangement, 

håbede man på 40 tilmeldinger, men fik over 80, og til det efterfølg-

ende arrangement var der 120 tilmeldinger. 

De overordnede mål med netværket er at synliggøre de lokale 

akademikere, at styrke netværket mellem akademikerne og i det 

hele taget at gøre det mere attraktivt at være akademiker i Thy 

og på Mors. Men netværket har desuden haft en afledt og meget 

anvendelig funktion som jobformidler. 

Erhvervsrådene har længe samarbejdet uformelt med ingeniører-

nes og magistrenes a-kasser i Aalborg. I den forbindelse arrangerer 

erhvervsrådene en række skræddersyede busture med besøg på 

forskellige lokale virksomheder. Disse arrangementer er nu lettere 

at arrangere, fordi det er nemmere at komme i kontakt med de 

lokale akademikere i virksomhederne.

Og virksomhederne i udkantsområderne har stor glæde af de 

besøgende akademikere, fordi det giver dem mulighed for at indgå 

i en dialog med akademikere og dermed med potentielle nye 

ansatte, som ellers kan være svære at trække ud til Thy og Mors. 

Gennem netværket sørger erhvervsrådene derfor for at have en 

finger på pulsen, om hvad det lokale erhvervsliv efterspørger, så 

de kan håndplukke akademikere med særlige profiler til de enkelte 

busture.

Det har kostet erhvervsrådene mindre end 40.000 kr. at starte 

netværket, og tanken er, at medlemmerne fremover på egen hånd 

skal stå for at drive netværket fremad.

Erhvervsrådenes uformelle kontakt har været helt afgørende for 

projektets succes, fordi virksomhederne gerne deltager aktivt, 

men nødigt vil bindes op af forskellige kontrakter og formaliteter. 

Akademikernetværket i Thy og på Mors viser derfor, hvordan man 

med relativt få midler kan synliggøre og forbedre levevilkårene for 

akademikere i landdistrikterne og samtidig styrke forbindelsen 

mellem virksomhederne og akademikerne.
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