
Rådet for Teknologi og Innovation offentliggjorde i februar 2007 en
handlingsplan for innovationspolitikken for de kommende fire år,
InnovationDanmark 2007 - 2010.

Et af målene i handlingsplanen er, at der skal udarbejdes en effektanalyse
for ErhvervsPhD-initiativet. Dette mål er indfriet med udgivelsen af
ErhvervsPhD - Et effektivt redskab for innovation og videnspredning.

I effektanalysen præsenteres en række ikke tidligere offentliggjorte
undersøgelser af ErhvervsPhD-initiativet. Tilsammen tegner de et billede af
et meget succesfuldt innovationsinitiativ. ErhvervsPhD-uddannelsen skaber
samspil mellem det private erhvervsliv og universitetsverdenen og får
højtuddannede ud i erhvervslivet - ofte i ledende stillinger inden for
forskning og udvikling. ErhvervsPhD-initiativet bidrager dermed til vækst og
udvikling for virksomheder, til at skabe ny viden på universiteterne samt til
at skabe erhvervsrelevant forskning i Danmark. 

Som supplement til effektanalysen er der udarbejdet en rapport, der er bygget
op omkring interviews af ErhvervsPhD-studerende og deres virksomhedsvejledere
i syv typiske ErhvervsPhD-virksomheder. Rapporten ErhvervsPhD - Ny viden til
erhvervslivet og universiteterne blev udgivet i februar 2007. 

Læs mere om ErhvervsPhD-initiativet og InnovationDanmark 2007 - 2010 på: 
www.erhvervsphd.dk og www.innovationdanmark.dk
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ErhvervsPhD – Et effektivt redskab for innovation og videnpredning er et af Rådets

InnovationDanmark – den

ErhvervsPhD-initiativet blev oprindeligt etableret i 1970 under navnet Erhvervsfor-

skerordningen. Erhvervsforskerordningen blev etableret som en toårig licentiatud-

dannelse. Fra 1989 blev ordningen ændret til at være en treårig ph.d.-uddannelse

-

tende analyse af ErhvervsPhD-uddannelsen og dens effekt i forhold til det omgivende

samfund.

ErhvervsPhD-initiativet er løbende blevet evalueret og denne rapport er en sammen-

fatning af de seneste analyser og undersøgelser. En del af evalueringerne har ikke

tidligere været offentliggjort. Rapporten er udarbejdet for Rådet for Teknologi og In-

novation af Oxford Research.

-

tiv netværksformidler mellem det private erhvervsliv og universitetsverdenen. Det er

i ledende stillinger inden for forskning og udvikling. ErhvervsPhD-initiativet bidrager

-

terne samt til at skabe erhvervsrelevant forskning i Danmark.

-

ret involveret i et ErhvervsPhD-projekt. Hovedvægten af rapporten er imidlertid lagt

ses på forhold under uddannelsen såvel som beskæftigelsessituation i op til 9 år efter

uddannelsen er afsluttet. Afslutningsvist tegnes der et billede af de samfundsøkonomi-

ske effekter af ErhvervsPhD-initiativet.

Forord /
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De mange gode resultater er nået, fordi ErhvervsPhD-innitiativet er: 

Brugerdreven. Virksomheden er projektejer. Forskningsprojektet tager udgangs-

-

sin tid ligeligt mellem virksomheden og universitet. Virksomheden kan selv vælge

IPR-rettighederne til projektet.

En forskeruddannelse på et højt fagligt niveau. 

en ErhvervsPhD-uddannelse fagligt mindst er på niveau med en traditionel ph.

d.-uddannelse. Derfor skal universitetet fagligt godkende projektetforslaget og

ansvaret for bedømmelsen af det færdige ph.d.-projekt.

Hurtig sagsbehandling. Der går 30 dage fra en ansøgning indsendes til en be-

slutning om støtte er truffet. Den hurtige vej fra ansøgning til beslutning kan lade

administration skal prioriteres.

ErhvervsPhD-initiativet har vist sig at være særdeles lovende og Rådet for Teknologi

og Innovation støtter derfor fuldt regeringens intention om at fordoble antallet af Er-

hvervsPhD-projekter over de næste år 3-4 år.

Med venlig hilsen

Lars Mikkelgaard-Jensen
Formand for Rådet for Teknologi og Innovation

–

–

–

Forord /
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The Industrial PhD initiative is on the receiving end of increased interest among ma-

Such increased interest is not surprising when one looks at the evaluation of the Indu-

-

faction has been generated by the Industrial PhD initiative’s combination of doctoral

studies and business experience.

-

ting jobs as managers in the research areas of private companies and they enjoy high

research and professional experience makes attaining a PhD more attractive.

The companies also express satisfaction with their participation in the Industrial PhD

projects. They experience concrete results not only by way of increased revenue and

The companies experience a tighter network within the area of public research in

place at the companies through the sharing of theoretical professional knowledge and

Summary

Summary /
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needs of the business community through the Industrial PhD initiative. This results

-

ased networks with private companies far beyond the duration of the Industrial PhD

projects. The network creation of the Danish universities also reaches out to other

research institutions and to foreign research environments which are involved in the

Industrial PhD project.

the approx. 150 Industrial PhD projects included in the socio-economic investigation.

cost for the Industrial PhD projects is less than half of the regular PhD programme.

This is an advantage for the state since it is considering to increase the number of

Industrial PhD projects result in strong economical effects for the whole of society.

Summary /
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-

hvervsPhD-initiativets kombination af forskeruddannelse og erhvervserfaring blandt

alle involverede parter.

For de ErhvervsPhD-studerende er fordelene åbenlyse. Færdige ErhvervsPhD-kandi-

spændende jobs som ledere inden for forskning i private virksomheder. Samtidig

-

erfaring gør det mere interessant at tage en ph.d.-uddannelse.

Blandt virksomhederne er der stor tilfredshed med at deltage i ErhvervsPhD-projek-

terne. Her oplever man helt konkrete resultater både på bundlinjen i form af stigende

omsætning og øget eksport. Men også i form af mere langsigtede effekter gennem

Virksomhederne oplever endvidere et tættere netværk med den offentlige forskning

i Danmark og i udlandet. Samtidig sker der en betydelig kompetenceopbygning hos
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De danske universiteter opnår en markant bedre fornemmelse for erhvervslivets forsk-

ningsmæssige behov gennem ErhvervsPhD-initiativet. Det giver sig udslag i et teore-

Netværksdannelsen for de danske universiteter rækker også ud til andre forskningsin-

-

tet.

I samfundsmæssigt perspektiv rummer ErhvervsPhD-initiativet også positive effekter.

Med forbehold for betydelige usikkerheder estimeres en øget omsætning på 640 mio.

undersøgelse.

hvilket ud fra en ambition om at øge antallet af forskeruddannede i fremtiden alt andet

lige er en betydelig fordel for staten. Der er således stærke økonomiske effekter ved

ErhvervsPhD-projekterne for samfundet som helhed.
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1.1 Formålet med ErhvervsPhD-initiativet

ph.d.-studerende på højeste internationale niveau. Her adskiller ErhvervsPhD-initia-

tivet sig ikke fra den almindelig ph.d.-uddannelse. Det særlige ved et ErhvervsPhD-

studerende deler sin tid mellem universitetet og værtsvirksomheden.

Formålet med ErhvervsPhD-initiativet er for det første at uddanne forskere på højeste

niveau med indsigt i erhvervsmæssige aspekter af forskning og innovation. For det andet

har ErhvervsPhD-initiativet til formål at skabe vækst i dansk erhvervsliv gennem et tæt-

tere samspil om forskning og innovation mellem virksomheder og universiteter. Endelig

har initiativet til formål at udbygge og styrke de personlige netværk mellem forskere i

danske virksomheder og forskere på universiteter i Danmark og resten af verden.

-

der heller ikke stilles krav til den studerendes nationalitet. Hvis studiet gennemføres på

universitet eller sektorforskningsinstitution.

Målgrupper for ErhvervsPhD-initiativet:

forskningsverdenen.

Målgruppen for studerende er personer på kandidatniveau med de nødvendige kvali-

dygtigste studerende på kandidatuddannelsen.

erhvervsrettet forsknings- og udviklingsprojekt.

Målgruppen i forskningsverdenen er universiteter og deres fakulteter og institutter
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1.2 Ånden i ErhvervsPhD-ordningen

ErhvervsPhD-uddannelsens særkende er en kobling af ”erhverv” og ”ph.d.”. Netop 

ved at kombinere forskning og erhvervsliv skabes en uddannelsesmæssig kombination,

der kan understøtte virksomhedernes forskning og innovation på det højeste niveau.

Ånden i uddannelsen er at skabe dygtige medarbejdere med stærke faglige kompeten-

cer, relevante faglige netværk og en viden om og forståelse for erhvervslivets forhold 

og spilleregler.

Samtidig er det hensigten, at ErhvervsPhD-uddannelsen i sig selv skal bidrage væsent-

ligt til, at samarbejdet mellem virksomheder og universiteter øges.

Uddannelsen understøtter dette vigtige samarbejde ved at have et indhold, hvor 

begge parter får konkrete resultater af samarbejdet:

Virksomheden får uddannet en medarbejder på højt niveau, der tillige arbejder 

med et projekt, der kan bidrage til virksomhedens udvikling

Universitetet får uddannet en ph.d.-kandidat med hvad dertil hører af videnskabe-

lige publikationer og formidlingsopgaver

Kandidater, virksomheder og universiteter får skabt et gensidigt netværk og fælles 

forskningsmiljø. Netværket kan bruges til mange ting fra videnudveksling over 

samarbejde om udnyttelse af forskningsresultater til at universitetet kan sende 

bachelor- og kandidatstuderende på virksomhedsbesøg eller i praktik

Et helt centralt element i ErhvervsPhD-uddannelsen er ”Erhverv”, fordi uddannelsen 

netop har til formål at uddanne forskerkandidater, som er særligt velegnede til at løse 

forsknings- og udviklingsopgaver i erhvervslivet. Det er dette parameter, der gør ud-

dannelsen unik i forhold til øvrige ph.d.-uddannelser.

Det andet centrale element i uddannelsen er ”PhD” for en understregelse af, at uddannel-

sen er en forskeruddannelse på internationalt ph.d.-niveau. Ud over niveauet af projektet 

understreger ph.d.-betegnelsen, at uddannelsen er koblet til et universitets ph.d.-program.

ErhvervsPhD-uddannelsen tilrettes løbende for at imødekomme fremtidige krav 

fra omgivelserne, men på en måde så ændringerne ikke undergraver ånden i Er-

hvervsPhD-uddannelsen.

–

–

–
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ErhvervsPhD-initiativet oplever en stigende interesse blandt studerende, virksomheder 

og universiteter i ind- og udland.

Dette er ikke overraskende, når man undersøger tilfredsheden blandt de centrale aktø-

rer i ErhvervsPhD-initiativet. Her er der ingen tvivl om, at det er populært at deltage i 

et ErhvervsPhD-projekt.

Mere end 90  pct. af både virksomheder, universiteter og studerende er tilfredse med 

ordningen, og kun ganske få har haft negative oplevelser.

Meget tyder på, at rammerne for ErhvervsPhD-initiativet er i orden, og at alle parter 

får værdi ud af samarbejdet. 

98  pct. af de ErhvervsPhD-studerende er tilfredse med ErhvervsPhD-initiativet

94  pct. af virksomhedsvejlederne er tilfredse med ErhvervsPhD-initiativet

98  pct. af virksomhederne overvejer at ansætte en ny ErhvervsPhD-studerende

99  pct. af virksomhedsvejlederne mener, at en ErhvervsPhD er en god kandidat 

for erhvervslivet

94  pct. af universitetsvejlederne er tilfredse med ErhvervsPhD-initiativet

95  pct. af universitetsvejlederne er tilfredse med samarbejdet med virksomhe-

derne

¸

¸

¸

¸

¸

¸

ErhvervsPhD-initiativets resultater

Kapitel 02 /
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2.1 Stor tilfredshed hos de studerende

En helt overordnet vurdering af ErhvervsPhD-initiativets succesrate må tage udgangs-

tilkendegiver. I dette afsnit sættes fokus på tilfredsheden blandt ErhvervsPhD-kandida-

med projektet baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Kvistgård Consult.

utilfredse med initiativet. Samlet set må der siges at være stor tilfredshed med initiati-

vet blandt de studerende.

-

for et vellykket ErhvervsPhD-forløb: tilfredshed med samarbejdet med universitets-
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Figur 2.1: Kandidaternes overordnede tilfredshed med ErhvervsPhD initiativet
Hvor tilfreds har du overordnet været med initiativet til projektet? (n=420)

Kilde: Kvistgård Consult
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Hvor tilfreds har du overordnet været med initiativet til projektet? (n=420)

Kilde: Kvistgård Consult
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Tabel 2.1: Kandidaternes tilfredshed med udvalgte elementer 

I hvilken grad har du været tilfreds med sam-
arbejdet

I høj grad 
(1)

I nogen 
grad (2)

Samlet
(1+2)

Med den involverede 
universitetsvejleder 

50,0% 36,4% 86,4%

Med den involverede 
erhvervsvirksomhed 

65,4% 27,1% 92,5%

Mellem vejleder og virksomhed 35,1% 38,0% 73,1%

Note: n=308.
Kilde: Kvistgård Consult 

parametre. Samlet set er tilfredsheden størst i forhold til samarbejdet med erhvervs-

-

-

med samarbejdet med de centrale aktører.

2.2 ErhvervsPhD er et hit hos virksomhederne

Virksomhedernes syn på ErhvervsPhD-initiativet er i tillæg til de studerende og

succes. I det følgende sættes der fokus på virksomhedernes tilfredshed med ordnin-

ErhvervsPhD-kandidaterne som arbejdskraft.

Kapitel 02 /
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I første omgang undersøges virksomhedsvejlederens tilfredshed med ErhvervsPhD-

virksomhedsvejlederne er spurgt om virksomhedens tilfredshed med ordningen:

ordningen. Ordningen kan derfor i udstrakt grad siges at være succesfuld hos virksom-

hederne.

ordningen som velfungerede. En anden måde at belyse dette på er at inddrage virk-

somhedernes forventninger til at deltage i et ErhvervsPhD-projekt i fremtiden.

Figur 2.2: Virksomhedernes tilfredshed med ErhvervsPhD-ordningen
Hvor tilfreds er virksomheden med eksistensen af ordningen? (n=156)
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Kilde: Kvistgård Consult
Note: Der summeres ikke til 100%, da 5% har svaret “ved ikke”

Figur 2.2: Virksomhedernes tilfredshed med ErhvervsPhD-ordningen
Hvor tilfreds er virksomheden med eksistensen af ordningen? (n=156)
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Figur 2.3: Virksomhedernes forventninger til at anvende ordningen igen 
Forventer virksomheden at bruge ordningen i fremtiden? (n=156) 

Note: Der summeres ikke til 100 pct., da 0,6 pct. angiver ”ved ikke”
Kilde: Kvistgård Consult 
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-

-

-

anerkendelse fra virksomhedernes side.

-

-

hedsvejlederne vurderer de færdige ErhvervsPhD-kandidaters kompetencer ud fra et

Kapitel 02 /
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Tabel 2.2: Virksomhedernes syn på færdiguddannede ErhvervsPhD-kandidater 

Virksomhedsvejlederne Helt enig Delvis enig Helt uenig

En ErhvervsPhD er erhvervsrettet og dermed en 
god kandidat for erhvervslivet efter projektaf-
slutning?

72,7% 26,6% 0,6%

Note: n=154.
Kilde: Kvistgård Consult

som en god arbejdskraft. Virksomheder ser derfor ikke kun fordele ved ordningen un-

2.3 Universiteterne er glade for ErhvervsPhD-initiativet

initiativet er derfor også vigtig at inddrage. Der sættes her fokus på deres overordnede

tilfredshed med initiativet og med samarbejdet med virksomhederne.

-

tiativet og samarbejdet med de involverede erhvervsvirksomheder.

Tabel 2.3: Universiteternes tilfredshed med ErhvervsPhD-ordningen 

Universitetsvejledere Meget
tilfreds

Tilfreds Utilfreds Meget
utilfreds

Tilfredshed 
med initiativet

Hvor tilfreds 
var du med 
ErhvervsPhD-
initiativet?

47,4% 46,5% 2,9% 0,6%

Universitetsvejledere I høj grad I nogen 
grad

I ringe 
grad

Slet ikke

Samarbejdet
med virksom-
heder

I hvilken grad 
var du tilfreds 
med samar-
bejdet med de 
involverede 
virksomheder?

64,5% 30,8% 2,3% 2,3%

Note: n=171.
Kilde: Kvistgård Consult

Kapitel 02 /
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Universiteternes positive vurdering af ordningen er helt i overensstemmelse med både

de respektive samarbejdspartnere.

Kapitel 02 /
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der anvender ErhvervsPhD-initiativet. 

Analysen viser, at ErhvervsPhD-studerende er blandt de dygtigste studerende målt på 

karakterniveau, og at de ofte er mobile i forhold til at skifte universitet i forbindelse 

med ErhvervsPhD-projektet. Endvidere vises, at de ofte har en teknisk/naturvidenska-

belig baggrund, men at andelen af studerende fra andre fagområder er stigende, og at 

samtidig er mange mindre, ofte forskningsintensive, virksomheder fra et bredere spek-

trum af brancher i stigende grad begyndt at indgå i ErhvervsPhD-projekter, så billedet 

er bestemt ikke entydigt.

Fagspredningen er kraftigt forøget indenfor de seneste fem år

70  pct. af ErhvervsPhD’erne er i Hovedstadsområdet

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

Kapitel 03 /

ErhvervsPhD-profiler



InnovationDanmark22

3.1 Hvem er ErhvervsPhD’erne typisk?

værtsvirksomhed om et ErhvervsPhD-projekt. Men historisk set har det været bestem-

ErhvervsPhD’erne beskrives i det følgende i forhold til deres fagområde på universi-

-

køn og alder.

ErhvervsPhD-initiativet benyttes især af mange teknisk uddannede

og sundhedsvidenskabelige områder. Det viser historiske tal for fagopdelingen på

de godkendte ErhvervsPhD-ansøgninger. Men en dybere forståelse af ErhvervsPhD-

initiativets opdeling på fagområder kræver en sammenligning med de almindelige

andel af det samlede ph.d.-antal.

med de andre ph.d.’ere:

Kapitel 03 /
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Figur 3.1: Fordelingen af ErhvervsPhD’ere og andre ph.d.’ere mellem hovedområderne
Færdiguddannede ErhvervsPhD’ere (n=505) og ph.d.’ere (n=9467) 1993-2003

Note: Der summeres ikke til 100 pct., da der i figuren ikke er afbilledet svarkategorien ”Uoplyst”, 
hvilket for ErhvervsPhD’erne udgør 14,3 pct. Det fremgår ikke tydeligt af figuren, at det 
pædagogiske område udgør 0,2 pct., for ph.d.’ere, og det humanistisk/teologiske område 
udgør 1%  for ErhvervsPhD’ere.
Kilde: Danmarks Statistik 
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ph.d.’ere forskellig. Der er en klar overvægt af ErhvervsPhD’ere på de tekniske ud-

-

Andre ph.d.’ere er altså lidt bredere fordelt i forhold til fagområderne.

virksomheder inden for fx sundheds og teknisk videnskab. Det må formodes at af-

partnerskab mellem den studerende og virksomheden kan være nemmere at etablere på

forskningskapacitet er større.
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1 har i denne periode

nedenstående tabel 3.1:

Tabel 3.1: ErhvervsPhD-projekter fordelt på fagområder 2002-2005

Antal forskellige projekter 2002 2003 2004 2005

Sundhedsvidenskab 31 28 20 22

Teknisk/naturvidenskab 11 11 30 37

Landbrug og fødevarer 3 11 2 5

Samfundsvidenskab/Merkantil 4 10 11 13

Humanistisk 1 4 7 6

Antal projekter i alt 50 64 70 83

Kilde: ErhvervsPhD-sekretariatet, Forsknings- og Innovationsstyrelsen 

-

-

belige ErhvervsPhD-projekter faldet i faktisk antal og procentuelt. Men set i forhold til

initiativet i stigende udstrækning vil henvende sig til mindre forskningsintensive

projekter ofte igangsættes inden for de liberale erhverv i servicesektoren; dvs. blandt
1 -

blev ErhvervsPhD-initiativet administreret af Akademiet for de Tekniske Videnskaber for Erhvervsfremme Styrel-
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mindre grad har haft tradition for at investere i forskning eller erfaring med etablering

af forskningsnetværk med universiteter.

Et højt karakterniveau hos kandidaterne

Forsknings- og Innovationsstyrelsen har fastsat en række målsætninger for Er-

-

videnskabelige produktion. For ErhvervsPhD-kandidaten er minimumskravene:

En uddannelse på kandidatniveau

opnået et vægtet karaktergennemsnit på mindst 9

I sit speciale minimum have opnået karakteren 10

gælder for deres specialekarakter såvel som for deres vægtede karaktergennemsnit.

-

Figur 3.2: Specialekarakter for alle ErhvervsPhD-studerende 2002-2005 
Procentvis fordeling af specialekarakter (n=181) 

Kilde: FIST: Statistik på kandidaternes karakterer
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Af de resterende godkendte ansøgere har 18 pct. fået 10 i specialet svarende til mi-

-

daten kan dokumentere forskningsmæssig parathed fx gennem et betydelig tomfang af

publicerede artikler i videnskabelige tidsskrifter eller anden forskningsaktivitet .

Vendes blikket mod de ErhvervsPhD-studerendes vægtede karaktergennemsnit for

Figur 3.3: Vægtet karaktergennemsnit for alle ErhvervsPhD-studerende 2002-2005 
Procentvis fordeling af vægtet karaktergennemsnit (n=191) 

 Kilde: FIST: Statistik på kandidaternes karakterer
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11,5-

om et vægtet karaktergennemsnit på 9 for hele kandidatuddannelsen. Heraf har 38 pct.

karaktergennemsnit på over 11. Der kompenseres for manglende opfyldelse af karakter-

8 og 9 og derfor ikke lever op til det formelle krav. Mange ansøgere ligger dog tæt på
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Flere kvindelige studerende vælger ErhvervsPhD-projekter

Som beskrevet har cirka halvdelen af de ErhvervsPhD-studerende en teknisk kandi-

datuddannelse bag sig. Der er generelt en klar overvægt af mandlige studerende på

Figur 3.4: Kønsfordeling af ErhvervsPhD-studerende 1993-2006
Godkendte ErhvervsPhD-studerende i absolutte tal (n=776)

Note: For år 2006 er tallene fremskrevet på baggrund af data for første halvår ved at fordoble tallene. 
Kilde: FIST: Køn og universitet fra 1993 til 2006
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mod 31 fra mænd. Der er derfor ikke tale om en klar tendens i fordelingen mellem

-

positiv udvikling i antal kvindelige ErhvervsPhD-studerende.
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3.2 Hvilke virksomheder anvender typisk ErhvervsPhD-initiativet?

I dette afsnit præsenteres de deltagende virksomheder udfra indikatorer som virksom-

deltagelse i projektet og sandsynligheden for at deltage i mere end ét ErhvervsPhD-

projekt.
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Branche 

-

resse i at ansætte ErhvervsPhD’ere efter endt uddannelse. Her kan det umiddelbart

virksomhedstilknytning overvejende beskæftiges i brancher med fokus på forskning

og innovation. Dette kan i første omgang belyses ved at undersøge ErhvervsPhD’ernes

Tabel 3.2: Branchefordeling

Branche ErhvervsPhD’ere  Andre ph.d.’ere 

Finansiering og forretningsservice 39,6% 25,7%

Industri 35,9% 12,4%

Offentlige og personlige tjenester 14,9% 58,7%

Transport, post og tele 3,1% 0,8%

Handel, hotel og restauration 2,7% 1,6%

Energi- og vandforsyning 1,3% 0,3%

Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 0,2% 0,5%

Bygge og anlæg 0% 0,1%

Note: For ErhvervsPhD’ere er n=449, og for ph.d.’ere er n=7327.
Kilde: Danmarks Statistik

hvoraf to er klart fremtrædende: ”Finansiering og forretningsservice” og ”Industri”.

-

ter.

-

ket illustrerer en markant forskel mellem de to typer ph.d.-uddannelser.

For at få et mere præcist billede af branchefordelingen undersøges udviklingen over
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Figur 3.5: ErhvervsPhD’ere og andre ph.d.’ere fordelt på  branche over tid 
Fordeling på udvalgte brancher 1, 3, 5, 7 og 9 år efter afsluttet ph.d.-uddannelse

Kilde: Danmarks Statistik 
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over tid. Der er en nogenlunde stabil branchefordeling mellem de tre hovedområder i

løbet af perioden.

For de almindelige ph.d.’ere er forskellen over tid mere markant. Således aftager ande-

len inden for ”Offentlige og private tjenester” med knap 15 pct. over de ni år. Samtidig

disse brancher.

Virksomhedens størrelse

De deltagende virksomheder i ErhvervsPhD-projekter skal være i stand til at vejlede

en ErhvervsPhD-studerende på højeste niveau og medvirke til at formulere et relevant
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kapacitet til at deltage i et ErhvervsPhD-projekt.

Tabel 3.3: ErhvervsPhD-virksomheder fordelt efter størrelse, 
årligt for 2002-2005

Virksomhedsstørrelse 2002 2003 2004 2005

Store virksomheder (over 250
ansatte)

17 18 30 28

Mellemstore virksomheder (50
til 250 ansatte)

8 7 9 9

Mindre virksomheder (under 50
ansatte)

10 16 11 16

Antal virksomheder i alt 35 41 50 53

Note: Antal forskellige virksomheder opgjort efter størrelse, der har fået godkendt ErhvervsPhD-
projekter fra 2002-2005.
Kilde: FIST

Hvor antallet af virksomheder i 1990’erne lå relativt konstant på cirka 30-35 virk-

-

sætte. Samlet set er ErhvervsPhD-initiativet udbredt på alle typer virksomheder uanset

En opgørelse af virksomhedernes andel på baggrund af deres størrelse i enkelte år

få virksomheder eller spredt på mange forskellige. Det kan undersøges ved at opdele

-

ende tabel 3.4:
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Tabel 3.4: Fordeling af virksomheder efter antal projekter fra 2000 til første 
halvår af 2006

Antal projekter Antal virksomheder

1 projekt 130

2 projekter 29

3 projekter 10

4 projekter 7

5 projekter 3

Flere end 5 projekter 11

I alt 190

Note: Opgørelse over virksomheder, der har fået godkendt ErhvervsPhD-projekter i perioden 2000
til 2006 første halvår. 
Kilde: FIST: Virksomheder 2000 til første halvår af 2006

-

-

somheder haft ét projekt. De resterende virksomheder har som minimum to projekter.

projekter. Det er en gruppe af meget toneangivende virksomheder i den danske forsk-

offentlige forskningsbudgetter.

-

hvervsPhD-initiativet og dermed bidrager aktivt til nye unge forskeres uddannelse i
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Boks 3.1: Oversigt over de mest aktive virksomheder i ErhvervsPhD-initiativet
Listen viser de 11 virksomheder med flere end 5 ErhvervsPhD-projekter i perioden 2002 til første 
halvår af 2006. Virksomhederne tegner sig for 37,6 pct. af det totale antal projekter.

Novo Nordisk A/S: 65 projekter
H. Lundbeck A/S: 19 projekter
Novozymes A/S: 16 projekter
NeuroSearch A/S: 10 projekter
Danfoss Drives/Sauer Danfoss: 8 projekter
Haldor Topsøe A/S: 8 projekter
Vestas Wind Systems A/S: 7 projekter
Birch & Krogboe: 6 projekter
Oticon A/S: 6 projekter
Teknologisk Institut: 6 projekter
Grundfos Management: 6 projekter

Kilde: FIST (periode: 2002 til første halvår af 2006)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Geografisk placering

40 pct. af virksomhederne er lokaliseret uden for hovedstadsområdet3.

3
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Figur 3.6: ErhvervsPhD-projekternes geografiske placering fordelt efter universitet fra 2002 
til første halvår af 2006 (n=305)

Kilde: FIST: Geografisk fordeling af godkendte ErhvervsPhD-projekter

Note: Udover de 305 ErhvervsPhD-projekter der blev godkendt på danske universiteter, blev 11
ErhvervsPhD-projekter godkendt på udenlandske universiteter

9%

9%

10% 2%

70%

anvender ErhvervsPhD-initiativet. Hovedstadsområdet er dominerende med 70 pct. af

-

terne uden for Hovedstaden opfyldes.

Hovedstadens markante placering har formentlig tre væsentlige årsager:

1. Hovedstadsregionen har en markant højere andel af forskningsintensive virksom-

ErhvervsPhD-projekter.

-

hvervsPhD-initiativet. Universiteter i Hovedstadsområdet og særligt DTU har

gjort stor brug af ordningen og samarbejdet med mange virksomheder på denne

måde.4

4 En nærmere analyse af universiteternes brug af initiativet ses i afsnit 3.3
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-

jekter ligger de 8 i Region Hovedstaden. Den høje andel ErhvervsPhD-projekter

Figur 3.7: Danske virksomheders innovationsaktiviteter 
Tal fra 2004, fordelt på regioner og opgjort i procent

Kilde: Dansk Center for Forskningsanalyse (2006) 

4%

9% 12%

12%
3% 2%

58%

mere end man kunne forvente.

Modsat er Region Midtjylland underrepræsenteret i ErhvervsPhD-ordningen. Her er

5

region bruger ErhvervsPhD-initiativet i mindre grad set i forhold til de generelle in-

hvilket formentlig kan realiseres gennem en mere aktiv indsats fra universiteterne i

området.

5
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tætte samarbejdsrelationer med det lokale erhvervsliv.

Forskningsintensive virksomheder er mest aktive

Formålet med ErhvervsPhD-initiativet er at uddanne forskere med indsigt i de er-

hvervsmæssige aspekter af forskning og udvikling. Derfor henvender det sig til

-

dannelsesprojekt6

primært er blevet benyttet af forskningsparate virksomheder.

En indikator på virksomhedernes forskningsparathed er deres forsknings- og udvik-

-

værk ved projektets start:

Tabel 3.5: Antal FoU-årsværk i virksomhederne ved projektstart

Antal FoU-årsværk Andel virksomheder

1-5 21%

6-20 23%

Flere end 20 52%

Ved ikke 4%

Note: n=155.
Kilde: Kvistgård Consult

da ErhvervsPhD-projektet blev igangsat. Der er en næsten ligelig fordeling mellem

-

-

præsenteret.

Et andet mål for virksomhedernes forskningsparathed er FoU-andelen af deres aktivi-

teter. I tabel 3.6 ses virksomheders FoU-andel af den samlede omsætning ved projek-

tets start:

6
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Tabel 3.6: FoU-andel af virksomhedernes samlede omsætning

FoU-andel Andel virksomheder 

1-5 pct. 29%

6-10 pct. 12%

11-20 pct. 21%

21-50 pct. 10%

Mere end 50 pct. 16%

Ved ikke 12%

Note: n=155.
Kilde: Kvistgård Consult

men virksomheder med større FoU-andele er også godt repræsenteret. Hver fjerde virk-

virksomhedens samlede omsætning. Resultatet fremgår af nedenstående tabel 3.7 for

den højeste og laveste FoU-andel:

Tabel 3.7: Virksomhedsstørrelse og FoU-andel

Virksomhedsstørrelse Lav forskningsandel * Høj forskningsandel **

Mikro (0-10 ansatte) 11,8% 41,2%

Mindre (11-50 ansatte) 15,0% 55,0%

Mellemstore (51-250 ansatte) 28,9% 10,5%

Store (over 250 ansatte) 36,3% 2,5%

Note: n=155.
* Lav forskningsandels er angivet ved: FoU-andel af den samlede omsætning: 1-5 pct.
** Høj forskningsandel er angivet ved: FoU-andel af den samlede omsætning: over 50 pct.
Kilde: Kvistgård Consult

virksomheder og 55 pct. af de mindre virksomheder har en FoU-andel på over 50 pct..

-
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mikro og mindre virksomheder har en tilsvarende FoU-andel. For de større virksomhe-

der udgøres forskningsindsatsen i større omfang af en lav FoU-andel.

Samlet set udgøres størstedelen af de forskningstunge virksomheder af mikro og

primært udgøres af de mellemstore og store virksomheder.

Virksomhedernes erfaringer med forskningsaktiviteter

kan understøtte den studerendes projekt. Derfor er det interessant at få et indtryk af

virksomhedernes erfaring med gennemførelse af FoU-aktiviteter. Det er der spurgt ind

til vha. forskellige indikatorer i spørgeskemaundersøgelsen. Svarene fremgår af det

følgende.

-

-

-

-

nemførelsen af ErhvervsPhD-projektet.

-

kandidaten blev tilknyttet virksomheden.

udstrækning vælger at ansætte ErhvervsPhD’er og ph.d.er når de har afsluttet de-

res ph.d.-uddannelse. Det gøres der i Danmarks Statistiks undersøgelse af ph.d.’ers

hvor forskningsintensiv arbejdspladsen er fordelt på antal FoU-årsværk.
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Tabel 3.8: Færdiguddannede ErhvervsPhD’er og ph.d.’er beskæftigelse i den 
private sektor opgjort efter virksomhedernes forskningsintensivitet

Antal årsværk Andel af Er-
hvervsPhD’ere 

Andel af 
ph.d.’ere

1-9 10,1% 12,1%

10-49 15,3% 17,1%

50-99 7,4% 6,8%

100-249 9,3% 7,9%

250 og derover 57,0% 54,5%

Årsværk ukendt 0,8% 1,5%

I alt 100% 100%

Note: For ErhvervsPhD’ere er n=365, og for ph.d.’ere er n=2428.
Kilde: Danmarks Statistik

ErhvervsPhD’ere og ph.d.’ere. 57 pct. af ErhvervsPhD’erne er således i virksomheder

overraskende.

-

Virksomhederne anvender ordningen for at skabe nye FoU-projekter

-

liv og opbygger netværk til udveksling af viden med danske/udenlandske forsknings-

institutioner7

virksomhedernes bevæggrunde for at deltage i ordningen.

7

Kapitel 03 /



InnovationDanmark40

ErhvervsPhD-projekt:

Tabel 3.9: Årsager til igangsættelse af ErhvervsPhD-projekter i virksomheder 

Årsag: Projektet blev igangsat for at… Andel virksomheder, der 
angav ”i høj/nogen grad”

Skabe kompetenceopbygning i virksomheden 99%

Begynde nye FoU-projekter 90%

Opbygge og udvide det faglige netværk 81%

Opnå medarbejderrekruttering 65%

Få anbefalinger fra andre virksomheder 10%

Note: n=152.
Kilde: Kvistgård Consult

-

projekter og udvidelse af det faglige netværk. Supplerende angives det som hovedmo-

-

muligheder og netværksdannelse.

rekrutteringsstrategi.

3.3 Hvilke universiteter anvender typisk ErhvervsPhD-initiativet?

Dette afsnit viser universiteternes anvendelse af ErhvervsPhD-initiativet. Hertil kom-

mer analyser af de studerendes mobilitet i forhold til valg af universitet i forbindelse

med ErhvervsPhD-studiet.

DTU er i førertrøjen

-
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Tabel 3.10: Universiteternes andel af ErhvervsPhD-projekter fra 1993 til 
sommeren 2006

Universitet Antal ErhvervsPhD-
projekter

Andel ErhvervsPhD-
projekter

Danmarks Tekniske Universitet 292 37,6%

København Universitet 137 17,7%

Ålborg Universitet 81 10,4%

Syddansk Universitet 53 6,8%

Kgl. Veterinær og Landbrugshøjskole 44 5,7%

Danmarks Farmaceutiske Universitet 41 5,3%

Århus Universitet 40 5,2%

Copenhagen Business School 37 4,8%

Udenlandske universiteter 20 2,6%

Handelshøjskolen i Århus 13 1,7%

Roskilde Universitetscenter 12 1,5%

Danmarks Pædagogiske Universitet 3 0,4%

IT-Universitetet* 2 0,3%

Arkitektskolen i København 1 0,1%

* For IT-universitetet indgår kun data for 2002 og frem.
Kilde: FIST: Køn og universitet fra 1993 til sommeren 2006

-

deraf. Men tallene dækker naturligvis over meget store forskelle på universiteternes

-

hvervsPhD-initiativet benyttes i forhold til den almindelige ph.d.-uddannelse.

-

04. Indekset er beregnet ved at sætte landsgennemsnittet lig med den gennemsnitlige

-

-

nemsnittet.

Det giver en markant forandring i rangordningen mellem universiteterne. Handelshøj-

Kapitel 03 /



InnovationDanmark42

-

den. Selv med forbehold for at der er relativt få ErhvervsPhD-studerende i perioden

-

tivet til at skabe kontakt mellem forskningsverdenen og erhvervslivet.

Tabel 3.11: Indeks for universiteternes andel af ErhvervsPhD-projekter 2002-
2004

Universitet Antal Er-
hvervsPhD’ere

Antal
ph.d.’ere i 
alt*

Indeks
(100 = lands-
gennemsnit)

Copenhagen Business School 13 121 215

Danmarks Tekniske Universitet 46 500 184

Kgl. Veterinær og Landbrugshøjskole 17 187 182

Syddansk Universitet 22 277 159

Danmarks Pædagogiske Universitet 2 33 121

Ålborg Universitet 18 329 109

Danmarks Farmaceutiske Universitet 4 89 90

Handelshøjskolen i Århus 2 48 83

København Universitet 36 889 81

Roskilde Universitetscenter 4 106 75

Århus Universitet 8 581 28

I alt 172 3437

Kilde: VTU/FIST: Køn og universitet fra 1993 til sommeren 2006.
*Ministry of Science, Technology and Innovation: ”A Public Good – PhD Education in Denmark” 
- Appendix 5, april 2006

-

benhavns Universitet en meget markant andel af ErhvervsPhD-projekter på sundheds-

videnskabeligt fakultet i forhold til universitetets øvrige fagområder. Det er fx langt

-

råder.

stort set rummer alle ErhvervsPhD’er inden for fødevare- og landbrugsområdet.
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Tabel 3.12: Fakultetsfordeling af godkendte ErhvervsPhD-projekter - udvalgte 
universiteter fra 2002 til sommeren 2006

Universitet Sund-
hed

Teknisk-
naturviden-
skabelig

Samfunds-
videnska-
belig og 
merkantil

Humani-
stisk

Landbrug 
og føde-
varer

Danmarks Tekniske 
Universitet

17 72 2 0 1

Københavns Univer-
sitet

54 1 2 6 1

Syddansk Universitet 13 6 6 3 0

Ålborg Universitet 4 20 2 1 0

Kgl. Vet.- og Land-
brugshøjskole

4 0 0 0 20

Copenhagen Busi-
ness School

0 0 20 0 0

Århus Universitet 10 5 3 2 0

Note: De resterende universiteter har mellem 1-11 ErhvervsPhD-projekter. 
Kilde: FIST: ”ErhvervsPhD fakultets- og universitetsfordeling fra 2002 til sommeren 2006”

-

jekter. Netop samarbejde med erhvervslivet er en central del af Ålborg Universitets

undervisningsmetode.

De populære universiteter med høj tiltrækningskraft

de læser ErhvervsPhD.

-

ErhvervsPhD-uddannelse på et andet universitet end kandidatuniversitetet.
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Figur 3.9: Mobilitet mellem universiteterne 2002-2005 
Antal ErhvervsPhD-studerende, der skifter til andet universitetet (n=93) 
Antal ErhvervsPhD-studerende, der kommer til universitetet (n=85) 
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-

hvervsPhD på et andet universitet.

nettotiltrækkere af ErhvervsPhD-studerende med henholdsvis +8 og +7 kandidater i

henholdsvis –13 og –10.

-

-

-
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Når en potentiel ph.d.-studerende skal vælge hvilken form for ph.d.-uddannelse, der er 

-

delse på både kort og langt sigt. På kort sigt er det fx udsigten til det faglige miljø 

og den vejledning, man kan opnå, mens  forhold omkring beskæftigelsesfrekvens og 

lønudvikling kan være faktorer, der påvirker valget på lang sigt.

Dette kapitel undersøger ErhvervsPhD’ernes karriereforløb med henblik på at belyse 

de karrieremæssige forhold, som kendetegner de færdiguddannede ErhvervsPhD’er. 

-

funktion de færdiguddannede kandidater får og som forlængelse heraf den lønmæssige 

udvikling. Sammenligningsgrundlaget er alle andre ph.d.’er, så der sikres et så stabilt 

benchmark som muligt.

Det generelle billede af ErhvervsPhD-kandidaternes karriereforløb er meget 

positivt:

ErhvervsPhD-kandidater har en beskæftigelsesfrekvens på 96  pct.

66  pct. af ErhvervsPhD-kandidater arbejder fortsat direkte med forskningområ-

det

8  pct. af ErhvervsPhD-kandidater besidder en toplederstilling 

ErhvervsPhD-kandidater har en hastig lønudvikling

ErhvervsPhD-kandidater er meget mobile på arbejdsmarkedet

¸

¸

¸

¸

¸

¸
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4.1 Karriereforløb

kandidater efterfølgende er attraktive for kommende arbejdsgivere. Et mål for dette er

-

svagt overstiger alle andre ph.d.’ere.

udviklingen over tid for ErhvervsPhD’ere og alle andre ph.d.’ere. Det fremgår af

ErhvervsPhD’ernes beskæftigelses pct. ligger ca. 5 pct. højere for alle årstrinene.

8.

-

ph.d.’ere. Det er altså betydeligt under den naturlige arbejdsløshed. Når beskæftigel-

-

8 -

populationen indeholder ikke kategorien ”uoplyst arbejdsmarked” for at sikre overensstemmelse med metoden for

forløbstabellerne. Kilde: Danmarks Statistik: Tabel N3ab
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Tabel 4.1: Beskæftigelse blandt ErhvervsPhD’ere og alle andre ph.d.’ere 
over tid

Antal år efter afsluttet ph.d.-uddannelse ErhvervsPhD’ere Alle andre  ph.d.’ere 

Beskæftigede 1 år 90,1% 84,4%

3 år 93,4% 88,7%

5 år 95,7% 90,9%

7 år 95,5% 91,7%

9 år 96,1% 91,5%

Note: Totalpopulationen består af det antal personer, der er opgivet oplysninger for, dvs. katego-
rien ”ingen oplysninger mulig” er ikke medtaget. Kategorien ”ingen oplysninger mulig” dækker 
over personer, som er registrerede som uden for arbejdsmarkedet, udvandret eller død.
Kilde: Danmarks Statistik

på beskæftigelsestallene for mænd og kvinder. Ledigheden er marginalt højere hos

-

ErhvervsPhD’ere fortsætter karrieren inden for forskning

ErhvervsPhD’ere i større omfang vælger de forskningsrelaterede arbejdsopgaver fra i

deres ansættelse og i stedet fokuserer på erhvervslivets andre arbejdsområder.

-

arbejdsfunktioner for ErhvervsPhD’ere.

konsulentfunktioner og produktion godt kan have forskningsmæssige arbejdsopgaver.

forskningsmæssige engagement i det videre karriereforløb.
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Tabel 4.2: Arbejdsfunktion for ErhvervsPhD’ere 1992-2004

Hvad er din hovedfunktion i dag? Andel

FoU-udførende 25,7%

Forskning og undervisning 21,1%

FoU-ledelse 18,8%

Konsulent/rådgivning 13,5%

Anden ledelse 10,2%

Produktion 5,6%

Sagsbehandling/forvaltning/administration 2,6%

Administrerende direktør 2,0%

Salg/markedsføring 0,7%

Note: n=304.
Kilde: Kvistgård Consult

En relativ stor andel af ErhvervsPhD-kandidater er beskæftiget inden for ledelse.

Figur 4.1 viser fordelingen på ledelsesfunktion over tid for begge ph.d.-grupper.
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Figur 4.1: Andel i topledelse for ErhvervsPhD’ere (n=450) i forhold til andre ph.d.’ere (n=7336) 
Ledelsesniveau for ErhvervsPhD’ere og andre ph.d.’ere antal år efter afsluttet ph.d.-uddannelse

Note: Total populationen udgøres af alle i beskæftigelse 
Kilde: Danmarks Statistik 
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-

det ser ikke ud til at væksten fortsætter efter 7-9 år. Men mere tydelig er forskellen

på andelen af topledere mellem de to typer af ph.d.-uddannelser.

ErhvervsPhD-forløbet er attraktivt og karrierefremmende for kandidaterne.

-

hvervsPhD-kandidater ser ud til at have markant bedre muligheder for at opnå top-

taget en forskeruddannelse med stor grad af fokus på erhvervslivets behov og dermed

fået indblik i kommerciel anvendelse af forskning.

Kapitel 04 /



InnovationDanmark52

4.2 Lønudvikling

Ud over beskæftigelsesfrekvens og stillingsbetegnelse må også lønniveau indregnes

følgende analyseres lønniveauet for ErhvervsPhD’ere på overordnet niveau og derefter

Figur 4.2: Lønniveau for ErhvervsPhD’ere i forhold til andre ph.d.’ere
ErhvervsPhD’ere (n=450) og andre ph.d.’ere (n=7336) fordelt på lønniveau år 2003 
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37%

20%

18%

1%

5%

14%

34%

24%

22%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

under 250.000

Kilde: Danmarks Statistik

250.000-349.999

350.000-449.999

450.000-549.999

550.000-1.000.000

over 1.000.000 Andre ph.d.
ErhvervsPhD

der overstiger 450.000 kr. og knap hver fjerde kandidat tjener mere end 550.000 kr.

gruppe på 1 pct. af kandidaterne.

-

snitlig indkomst end gruppen af alle andre ph.d.’ere.
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Køn – mændene har de højeste lønninger

I tabel 4.3 er lønniveau opdelt på køn for henholdsvis ErhvervsPhD’ere og alle andre

-

lige løntrin:

Tabel 4.3: Lønniveau opdelt på køn i 2003

Enhed kr. ErhvervsPhD Andre ph.d.’ere

Mænd Kvinder Mænd Kvinder

Under 250.000 3,5% 9,6% 6,4% 11,9%

250.000-349.999 11,4% 19,2% 12,7% 20,0%

350.000-449.999 31,4% 40,7% 36,8% 37,5%

450.000-549.999 26,3% 17,0% 21,5% 17,7%

550.000-1.000.000 26,4% 13,3% 21,5% 12,5%

Over 1.000.000 1,0% 0% 1,2% 0,4%

I alt 100% 100% 100% 100%

Note: For ErhvervsPhD er n=315 for mænd og n=135 for kvinder. For andre ph.d.’ere n=4770 for 
mænd og n=2566 for kvinder.
Kilde:  Danmarks Statistik

kvinder på de højeste lønniveauer og omvendt på de laveste lønniveauer. Den samme

-

højere indkomstgrupper er næsten identisk for de to ph.d.-grupper.

grad gælder for kvindelige ErhvervsPhD’ere.

-

ligt lønefterslæb i forhold til deres mandlige kolleger.
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4.3 Mobilitet på arbejdsmarkedet

Som tidligere omtalt er ErhvervsPhD-studerende karakteriseret ved en høj grad af mo-

hvorvidt de færdiguddannede ErhvervsPhD’ere har samme grad af forandringsparat-

mange år der er gået siden ErhvervsPhD’erne afsluttede deres uddannelse.

Figur 4.3: ErhvervsPhD’ernes ansættelsessted efter uddannelsen

Note: Der summeres ikke til 100 pct., da 1 pct. angiver, at de ikke er i arbejde.
Kilde: Kvistgård Consult 
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-

hvervsPhD-projekt er en god måde for den studerende at skabe kontakt til en fremtidig

arbejdskraft og ikke nødvendigvis er bundet til hverken deres ErhvervsPhD-projekt

eller en bestemt branche.
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Således har mere end hver femte ErhvervsPhD-kandidat skiftet branche i forhold

eller i den offentlige administration. Endelig er der en bemærkelsesværdig høj grad

-

hvervsPhD-uddannelsen går tilsyneladende godt i spænd.

og ErhvervsPhD’ere. I tabel 4.4 ses således en fordeling over antal jobskift for Er-

Tabel 4.4: Jobskifte hos ErhvervsPhD’ere og andre ph.d.’ere 1993-2003 i procent

Antal jobskift 0 1 2 3 4 5 6 7

ErhvervsPhD (n=398) 33,2 28,9 19,8 12,1 3,5 2,0 0,3 0,3

Andre ph.d.’ere (n=8666) 30,7 27,1 23,1 12,1 5,0 1,5 0,5 0,1

Kilde: Danmarks Statistik

type ph.d.-uddannelse man har taget.

afbejdsstyrke. Der er derfor ikke klare forskelle mellem de to typer af ph.d.-uddannel-

For yderligere at dokumentere mobiliteten kan det være interessant at vurdere skift

mellem den offentlige sektor og den private sektor fordelt på de to typer af ph.d.-ud-

det private erhvervsliv til den offentlige sektor og at andre ph.d.-kandidater oftere vil
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skifte fra den offentlige sektor til private virksomheder pga. den højere lønudvikling i

den private sektor.

er tale en parallel karrierebane. ErhvervsPhD’ere har en karriere med regelmæssige

grad til videnudveksling mellem den offentlige sektor og den private sektor som andre

-

raskende.

Figur 4.4: Mobilitet mellem den private og offentlige sektor 
Jobskift for ErhvervsPhD’ere (n=448) og andre ph.d.ere (n=8581)

Note: Undersøgelsen dækker over ErhvervsPhD- og andre ph.d.-studerende, der har afsluttet deres
uddannelse mellem 1993-2003.  Kategorien ”uoplyst” er udeladt af figuren, da den kun dækker over én
respondent.
Kilde: Danmarks Statistik 
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4.4 Netværk 

ErhvervsPhD-initiativet bidrager til at skabe samarbejde og netværksdannelse mellem

universiteter og virksomheder. Men også den enkelte ErhvervsPhD’er øger sit netværk

netværk.
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-

teten i det faglige netværk går fra helt faste formaliserede samarbejder til mere ufor-

melle ad hoc samarbejder.

Tabel 4.4: Netværksdannelse for ErhvervsPhD’ere

Hvilke netværkseffekter opnåedes ved projektet? Andel

Faste formaliserede samarbejdsaftaler 3,4%

Længerevarende formaliserede projektsamarbejder 17,7%

Lejlighedsvise, formaliserede samarbejder 25,4%

Uformelle samarbejder 45,2%

Ved ikke 11.3%

Note: n=311.
Kilde: Kvistgård Consult

ErhvervsPhD’erne indgår også i personlige netværk med deres ”medstuderende”.

-

res til ErhvervsPhD-foreningen. Her har ErhvervsPhD-studerende og færdiguddan-

kan styrke det gensidige netværk og tværfagligheden i forskningen.

hvor de ErhvervsPhD-studerende med forskellige fagområder deltager på samme hold.

i hvilken grad de efter projektafslutning har været i stand til at drage nytte af det net-
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Tabel 4.5: ErhvervsPhD’eres netværksaktiviteter

I hvilken grad har du efter projektafslutning været i stand til at drage nytte af det 
netværk du opbyggede under projektet?

Andel

I høj grad 28,8%

I nogen grad 42,8%

I ringe grad 20,7%

Slet ikke 4,5%

Ved ikke 3,2%

Note: n=222.
Kilde: Kvistgård Consult

ny viden og til sparringspartnere.

offentlige og private forskning.
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Boks 4.1: Hvad har de vigtigste netværkseffekter været for dig?
”Det har gjort, at jeg i dag har min egen virksomhed. De netværksforbindelser, som blev skabt 
under projektet i Danmark og udlandet, er dem, jeg bygger på i dag”

”Det har givet indsigt i andre fagområder og skabt interesse for nye fagområder”

”Da jeg er blevet i samme branche, har det været nemt at få kontakt til de rigtige folk inden for 
specialiserede områder”.

”Mit netværk gav mange relevante muligheder for at søge job, og det resulterede i et job i en 
anden afdeling i virksomheden”

”Jeg har fået opbygget et netværk af folk fra det akademiske miljø i Danmark, England og Frank-
rig. Folk som jeg altid kan skrive en email til og sparre med”

”Jeg er blevet medforfatter på en række videnskabelige artikler gennem mit netværk”

Kilde: Kvistgård Consult

Boks 4.2: ErhvervsPhD Foreningen 
ErhvervsPhD Foreningen er en forening af studerende og færdiguddannede erhvervsforskere og 
ErhvervsPhD’ere. Der er i øjeblikket ca. 300 nuværende ErhvervsPhD-studerende og færdigud-
dannede ErhvervsPhD’ere i klubben. 

Klubben har til formål at skabe rammer for faglig inspiration, erfaringsudveksling og net-
værksdannelse for sine medlemmer. Det sker bl.a. gennem foredragseftermiddage, hvor der er 
foredrag om emner med bred interesse for forskere.

Derudover afholder klubben i samarbejde med Forsknings- og Innovationsstyrelsen introdukti-
onsmøder, hvor nye studerende bliver inviteret til at høre om ErhvervsPhD-uddannelsen, hvor de 
studerende kan få hjælp, hvis det behøves, og hvor der er lejlighed til at møde de andre stude-
rende på deres “årgang”.

ErhvervsPhD Foreningen er det nye navn for det tidligere Erhvervsforskerklubben.

Kilde: www.erhvervsphd.dk
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I ErhvervsPhD-initiativet er det virksomheden, der står som ansøger til et ErhvervsPhD-

projekt. Det sker naturligvis i samarbejde med ErhvervsPhD-kandidaten og univer-

sitetet, men det er vigtigt at understrege, at det er virksomheden, som er projektejer i 

ErhvervsPhD-initiativet sammenlignet med den almindelige ph.d.-uddannelse.Først og 

fremmest fungerer ordningen ved, at virksomheden får et tilskud fra staten til at med-

virke til uddannelse af den ErhvervsPhD-studerende. Men effekten for virksomhederne 

kommer gennem det forskningsprojekt, der formuleres i samarbejde med den studerende 

og universitetet.I mange tilfælde fører ErhvervsPhD-projekterne til nye patenter, nye 

produkter, indsigter eller måder at gøre tingene på. Kort sagt er ErhvervsPhD-initiativet 

med til at skabe innovation i de danske virksomheder.Dette kapitel vurderer virksomhe-

dernes forventede og opnåede effekter af at indgå i et ErhvervsPhD-projekt. Udgangs-

punktet er, at der både er direkte effekter, fx i form af nye patenter og øgede markedsan-

dele, og indirekte effekter i form af netværksdannelse og eksternt samarbejde.

Kapitlet viser, at danske virksomheder opnår betydelige positive effekter gennem Er-

hvervsPhD-initiativet:

48 pct. af virksomhederne forventer et øget antal patenter

46 pct. af virksomhederne forventer øgede markedsandele

44 pct. af virksomhederne forventer en øget årsomsætning

90 pct. af virksomhederne mener, at projektet har øget den teoretiske viden

84 pct. af virksomhederne mener, at projektet har øget den praktiske viden

¸

¸

¸

¸

¸

¸

Virksomhedens 
udbytte af et ErhvervsPhD-forløb

Kapitel 05 /



InnovationDanmark62

5.1 ErhvervsPhD-initiativets skaber innovation

erhvervslivets udviklingsmuligheder. For at vurdere innovationseffekterne kan der

inddeles i kvantitative og kvalitative indikatorer. Under førstnævnte undersøges Er-

hvervsPhD-initiativets generering af patenter og salg af licensrettigheder. I forhold

til de kvalitative innovationseffekter fokuseres der på læring/viden og kandidaternes

kompetencer.

Kvantitativt mål: Gode udsigter for patenter og licenser

I Kvistgård Consults spørgeskemaundersøgelse bliver virksomhedsvejlederne spurgt

til ErhvervsPhD-projektets generering af patenter og salg af licensrettigheder (se tabel

-

gen.

-

i relation til den videnskabelse det har resulteret i for virksomheden.

at projektet vil føre til en forøgelse i virksomhedens salg af licensrettigheder. Hertil

-

mer der ingen forskel for de bekræftende svar.
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-

viklede videnskompetencer. Det stemmer således godt overens med virksomhedernes

aktiviteter.9

Tabel 5.1: Virksomhedsvejledere og ErhvervsPhD’eres vurdering af patent- og 
licenspotentiale

Virksomhedsvejledere: pct. der svarer: 
Ja

Forventer virksomheden, at projektet vil føre til en forøgelse i virksomhe-
dens udvikling af patenter? 

48%

Forventer virksomheden, at projektet vil føre til en forøgelse i virksomhe-
dens salg af licenser? 

11,5%

ErhvervsPhD-kandidater: pct. der svarer: 
Ja

Har projektet ført til/vil føre til ansøgning om eller hjemtagning af et eller 
flere patenter for virksomheden? 

26,7%

Har projektet ført til/vil føre til salg af licensrettigheder eller særligt udvik-
lede videnkompetencer? 

12,6%

Note: For de fire spørgsmål e er n-værdien i rækkefølge: n=148, n=139, n=420, n=420.
Kilde: Kvistgård Consult

Kvalitativt mål: Gode effekter for viden og læring

9

forskerpatentloven ses tal for patenter og licenssalg i forhold til de offentlige investeringer i forskning. Her ligger

-

og licenseffekt for den offentlige investering i ErhvervsPhD-uddannelsen. Men der er mange forbehold at tage ved

denne form for sammenligning. Her er der behov for yderligere analyser.
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I første omgang undersøges udviklingen af erhvervsrelevant viden. Virksomheds-

delvist enige heri. De meget positive besvarelser kan formentlig i stort omfang til-

ErhvervsPhD-initiativet giver virksomheden gode rammer for at tilpasse projektet til

-

hvervsrelevant viden.

Tabel 5.2: Vejlederes vurdering af ErhvervsPhD-initiativets rammer og lærings-
effekt i procent

Virksomhedsvejledere (n=155) Helt enig Delvis
enig

Helt uenig

Ordningens rammer Rammer og strukturer 
giver gunstige vilkår for 
udvikling af erhvervsrele-
vant viden? 

68,9 28,5 1,3

Virksomheden har stor 
indflydelse på projektet 
og kan præge det fagligt 
og anvendelsesmæssigt? 

70,1 26,6 2,6

I høj 
grad

I nogen 
grad

I ringe 
grad

Slet
ikke

Ordningens Læ-
ringseffekt

I hvilken grad har projek-
tet bidraget til teoretisk 
viden og læring internt i 
virksomheden?

49,0 41,3 7,7 1,3

I hvilken grad har projek-
tet bidraget til praktisk 
viden og læring internt i 
virksomheden?

31,0 52,9 12,3 3,2

Kilde: Kvistgård Consult

og læring internt i virksomheden.
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Samlet set må ErhvervsPhD-initiativet siges at have meget positive effekter for udvik-

lingen af læring og viden i virksomhederne.

5.2 ErhvervsPhD-initiativet medvirker til øget vækst

I tillæg til innovation er vækst også et centralt mål for ErhvervsPhD-ordningen. I dette

Øget marked, eksport, omsætning

ErhvervsPhD-projekternes virkning på virksomhedernes vækstpotentiale kan vurderes

-

hedsvejledernes forventninger til ErhvervsPhD-projektet for de tre indikatorer:

Tabel 5.3: Virksomhedsvejlederes forventninger til vækst (n=145)

Forventede effekter Andel af virksomheder 

Øgede markedsandele 46,3%

Øget eksport 35,5%

Øget årsomsætning 44,1%

Kilde: Kvistgård Consult

-

Hvis man inddrager ErhvervsPhD’ernes svar på effekten af projektet for virksomheden

-
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Tabel 5.4: ErhvervsPhD’ernes vurdering af virksomhedens nytte

Realiseret effekt Andel af kandi-
dater (n=418)

Har projektet ført til nye eller forbedrede produkter i virksomhedens 
sortiment?

38,8%

Har projektet ført til, at virksomheden bruger resultater eller anbefalinger 
fra projektet?

71,8%

Kilde: Kvistgård Consult

Medarbejderrekruttering

af projektet:

Figur 5.1: Forventninger til generel rekruttering
Virksomhedernes forventninger til generel rekruttering som følge af projektet (n=157) 

Note: Der summeres ikke til 100%, da 24% har svaret ”ved ikke”
Kilde: Kvistgård Consult
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medarbejdere som følge af ErhvervsPhD-projektet. Det kan derfor siges at have gode

beskæftigelsesmæssige effekter.
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følge af ErhvervsPhD-projektet.

ErhvervsPhD-projekt i sig selv kan føre til en større procentvis stigning i medarbej-

Men her vil selv en lille stigning på 1 pct. være ganske mange arbejdspladser.

forventer at ansætte nye medarbejdere.

årsager ofte ikke vil kunne henføre en given vækst i antallet af arbejdspladser til et

-

virksomheder.

Virksomhederne blev endvidere spurgt til deres forventninger i forhold til rekruttering

fremadrettede forskningsindsats.

-
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virksomheder med 1-5 FoU-årsværk placerer sig i midten. Dvs. det er primært virk-

-

tering og ansættelse af FoU-medarbejdere tegner de små virksomheder sig relativt set

for den størst forventede andel. De mindst forskningsintensive virksomheder forventer

forventer den højeste FoU-medarbejderrekruttering. Der er således sammenhæng mel-

5.3 Netværk udbygges og forbedres

til at opbygge netværk til udveksling af viden mellem virksomheder og danske/uden-

landske forskningsinstitutioner. Netværk kan imidlertid anskues som både en effekt af

fra begge betydninger.

Effekter for netværkenes omfang og dybde

ErhvervsPhD-projekternes betydning for opbygningen af netværk kan vurderes både

kvantitativt og kvalitativt. Det kvantitative element kan belyses vha. virksomhedernes

-

-

rende forskningsnetværk.

-

Virksomhedsvejlederne er spurgt om effekterne for netværkets dybde og udvidelse
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Tabel 5.5: Virksomhedernes udbygning af netværk

Svarkategori: Andel af virksom-
heder (n=155)

Vores netværk er udvidet med nye samarbejdspartnere 28,4%

Vores netværk er blevet dybere 27,7%

Vi har både fået nye partnere og dybere netværk 27,7%

Nej, ingen udbygning af netværk 12,9%

Note: Der summeres ikke til 100 pct., da 3,2 pct. har angivet ”ved ikke”
Kilde: Kvistgård Consult

pct. af virksomhederne oplevet en kvalitativ og/eller kvantitativ udbygning af deres

netværk.

I det følgende undersøges effekterne mere detaljeret. I første omgang fokuseres der

Tabel 5.6: Virksomhedens opnåede netværkseffekter

Netværkseffekter Andel af virksom-
heder (n=186)

Uformelle samarbejder uden formelle samarbejdsaftaler 48,9%

Lejlighedsvise, formaliserede samarbejder 24,7%

Længerevarende formaliserede projektsamarbejder 22,0%

Faste, formaliserede samarbejdsaftaler 1,6%

Note: Der summeres ikke til 100 pct., da 2,7 pct. har svaret ”ved ikke”.
Kilde: Kvistgård Consult

-

aftalerne har en formel karakter af varierende længde. Alt andet lige må de formelle
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samarbejdsaftaler vurderes at have en større dybde og gensidig forpligtelse for begge

-

har indbefattet:

Figur 5.2: Nye typer aktører i netværksudvidelserne
Fordeling af de nye typer aktører, som en netværksudvidelse har indbefattet (n=255)

Note: Der summeres ikke til 100%, da 6% har angivet ”ingen nye aktører”
Kilde: Kvistgård Consult
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et universitet under uddannelsesforløbet. ErhvervsPhD-initiativet fungerer herved som

forbindelsesled mellem virksomhed og uddannelsesinstitution.

-

høj andel. Som en del af ErhvervsPhD-ordningen er det muligt for studerende at vælge

-
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støtter da også denne type aktivitet ganske aktivt.

En central del af ErhvervsPhD-uddannelsen er netop tilskud til kurser og konferencer

fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Pengene skal anvendes til formålet. Det er

-

ter. Erfaringsmæssigt tager cirka hver tredje ErhvervsPhD på længerevarende ophold

ved udenlandske forskningsinstitutioner10. Endvidere har man som noget nyt siden

til projektet som tredjepart med tilskud fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Effekter af netværksudvidelse

Som nævnt indledningsvist kan netværk også fungere som en mellemliggende va-

virksomhederne har oplevet som følge af et udbygget netværk:

Tabel 5.7: De væsentligste effekter af en netværksudvidelse for virksomhederne

Effekter Andel af virksomheder (n=269)

Generel kompetenceopbygning i virksomhed 34,9%

Udvikling af nye produkter 16,7%

Forbedring af eksisterende produkter 14,5%

Forbedring af eksisterende produktionsprocesser 6,7%

Udvikling af nye produktionsprocesser 5,6%

Hjemtagning af patenter 5,6%

Øget årlig omsætning (i kr.) 4,1%

Øget årlig eksport (i kr.) 2,6%

Note: Der summeres ikke til 100 pct., da 0,7 pct. har angivet ”salg af licensrettigheder eller videns-
kompetencer”, 1,1 pct. har angivet ”adgang til nye geografiske markeder” og 7,4 pct. har angivet 
”andre effekter”
Kilde: Kvistgård Consult

10 Kilde: ErhvervsPhD-sekretariatet i Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
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-

der. Det vigtigste område er virksomhedens generelle kompetenceopbygning. Herefter

til de tidligere omtalte aspekter (hjemtagning af patenter samt øget omsætning og eks-

spores dog.

Boks 5.1: Hvad har de vigtigste effekter af ErhvervsPhD-projektet været for din 
virksomhed?
”Bedre indsigt i kunders opfattelser af rettigheder”

”Projektet vil først i løbet af nogle år vise om der reelt opnås kommercielle produkter. Til gen-
gæld har projektet haft synergier på eksisterende, kortsigtede udviklingsprojekter”

”Målrettet indsats overfor implementering af nye standarder (såvel operationelle som organisa-
toriske) for overførsel af innovation til praktisk logistik”

”Forskning og udvikling på områder, hvor der normalt ikke afsættes ressourcer”

”En motiverende faktor er at bidrage til et projekt, som normalt ikke ville kunne finansieres 
internt. Ad hoc projekter, som har store potentialer, men anses for risikable kan blive sat i gang, 
hvis man kan få ekstern finansiering”

”Det er sjovt og spændende at vejlede ErhvervsPhD-projekter”

Kilde: Kvistgaard Consult – svar fra virksomhedsvejledere
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ErhvervsPhD-projekter gennemføres i et samarbejde mellem en privat virksomhed, en 

ErhvervsPhD-studerende og et universitet. Til forskel fra den almindelige ph.d.-uddan-

nelse er universitetet ikke den eneste institution med ansvar for uddannelsesforløbet. 

Tværtimod har værtsvirksomheden ejerskabet til projektet og rettighederne til forsk-

ningsresultaterne. Men alligevel har universitetet en central rolle som garant for den 

forskningsfaglige kvalitet af uddannelsen, gennem vejlederfunktionen og ved at kunne 

tilbyde et fagligt miljø for den ErhvervsPhD-studerende. Derfor er det interessant også 

at belyse fordelene ved ErhvervsPhD for universiteterne.Dette kapitel analyserer  de ef-

fekter, som ErhvervsPhD-initiativet har på universiteternes netværk og samarbejde med 

erhvervslivet. Det sker ud fra en tredelt metode, hvor først ErhvervsPhD-initiativets 

bidrag til ny viden og læring undersøges. Herefter vurderes initiativets netværkseffekt 

for universiteterne, og endelig vurderes ErhvervsPhD-initiativet i forhold til formidling 

af viden til andre studerende på universitetet gennem undervisning.

ErhvervsPhD-initiativet i høj grad bidrager til at skabe ny viden og nye netværk:

75 pct. af universitetsvejlederne oplever et teoretisk og praktisk kompetenceløft 

gennem et ErhvervsPhD-projekt

90 pct. af universitetsvejlederne vurderer, at ErhvervsPhD-initiativets rammer og 

strukturer er gunstige for udvikling af erhvervsrelevant viden på universiteterne

90 pct. af universitetsvejlederne har fået styrket deres netværk med erhvervslivet 

gennem et ErhvervsPhD-projekt

Knap 70 pct. af universitetsvejlederne har fået øget indsigt i erhvervslivets 

forskningsmæssige behov gennem ErhvervsPhD-projektet

¸

¸

¸

¸
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6.1 ErhvervsPhD-projekter bidrager med ny viden og læring 

ført et teoretisk og praktisk kompetenceløft:

Tabel 6.1: Viden og læring på universiteter i procent

I hvilken grad har projektet ført til.. I høj 
grad

I nogen 
grad

I ringe 
grad

Slet ikke

Teoretisk kompetenceløft (n=171) 18,1 55,0 16,4 6,4

Praktisk eksperimentelt kompetenceløft 
(n=172)

19,8 53,5 14,0 10,5

Kilde: Kvistgård  Consult

-

mål. Mht. teoretisk og praktisk vidensudvikling mener ca. 1/5 af universitetsvejle-

mere moderat. ErhvervsPhD-projekterne har således en positiv effekt for både den

teoretiske og praktisk eksperimentelle vidensudvikling.

kan der ligeledes konstateres positive effekter. Ni ud af ti universitetsvejledere vur-

-

-

bidrage til erhvervsorienteret forskning og udvikling.

ErhvervsPhD’ere anerkendes som vidensbærere

I forhold til vidensgenerering og læring er det relevant at se på ErhvervsPhD-kandida-
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får forskningsfagligt input.

kandidatens videre karriere. Men det er også vigtigt for ErhvervsPhD-initiativets pla-

de uddannede kandidater.

Figur 6.1: Er ErhvervsPhD-kandidaterne bedre kandidater? 
En kandidat fra projektet bliver mere erhvervsrettet og dermed en bedre kandidat efter 
projektafslutning? (n=167) 

Note: Der summeres ikke til 100 pct., da 6,6 pct. har angivet ”ved ikke”
Kilde: Kvistgård Consult
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Dette forhold kan i første omgang belyses ud fra universitetsvejledernes vurdering af

kandidaternes arbejde med projektet og fokus på erhvervslivet forbedrer deres kva-
11

ph.d.’eres.

11

andre ph.d.’ere. Men det er ikke helt entydigt. Derfor skal der inkluderes et forbehold her.
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kandidat desuden kan viderebringe til/videreudvikle for universitetet.

Videnperspektivet kan endvidere belyses vha. ErhvervsPhD-kandidaternes ansæt-

telsesmuligheder i forskningsinstitutioner og universiteter. Her er det interessant at

pågældende vejleder er ansat :

Tabel 6.2: ErhvervsPhD’eres muligheder for at opnå ansættelse på institutter

Er ErhvervsPhD-kandidater bedre/ringere rustet til at opnå 
ansættelse på dit institut?

Andel af universitetsvejledere
(n=164)

En ErhvervsPhD-studerende står bedre rustet 4,3 pct.

De står lige godt rustet 75,0 pct.

En ErhvervsPhD-studerende står ringere rustet 17,1 pct.

Note: Der summeres ikke til 100 pct., da 3,7 pct. har angivet ”ved ikke”
Kilde: Kvistgård Consult

derfor ikke er lige relevant for dem. Samlet set udgør ErhvervsPhD’ere dog en kvali-

-

dannede.

I et bredere perspektiv blev universitetsvejlederne i spørgeskemaundersøgelsen bedt

egen

det er universitetsvejlederens vurdering af instituttets generelle syn på de virksomhedsrettede kandidater.
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for forskningsinstitutioner end almindelige ph.d.’ere. Svarene fremgår af nedenstående

Figur 6.2: ErhvervsPhD-kandidaternes egnethed til arbejde i forskningsinstitutioner 
En kandidat fra ErhvervsPhD-projektet er generelt mindre egnet til at arbejde indenfor
forskningsinstitutioner end andre ph.d.ere? (n=167) 

Note: Der summeres ikke til 100 pct., da 11,4 pct. har angivet ”ved ikke”
Kilde: Kvistgård Consult
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-

lille gruppe er helt enige i udsagnet.

Overordnet set har universiteter og forskningsinstitutioner derfor interesse i at ansætte

ErhvervsPhD’ere og udnytte deres viden og erfaringer.

meget positive effekter. Projekterne bidrager med både teoretisk og praktisk ekspe-

for at udvikle erhvervsrelevant viden på disse forskningsinstitutioner. Ved at betragte

-

af universiteterne bedømmer deres egnethed til ansættelse på et institut eller en forsk-

ningsinstitution til at være på niveau med andre ph.d.’ere.
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6.2 Netværk

Et af de centrale mål med ErhvervsPhD-initiativet er som tidligere nævnt at styrke

den gensidige videnudveksling øges. I tidligere afsnit er virksomhedernes vurdering

syn på netværksudbygning. I det følgende fokuseres der på universiteternes samar-

bejde først med erhvervslivet og dernæst med danske samt udenlandske videninstitu-

tioner.

Forbedret samarbejde med erhvervslivet

For at undersøge ErhvervsPhD-projekternes betydning for universiteternes netværk

med erhvervslivet kan der tages udgangspunkt i tabel 6.3:

Tabel 6.3: ErhvervsPhD-projektets betydning for universiteternes samarbejde 
med erhvervslivet i procent

I hvilken grad har projektet… I høj 
grad

I nogen 
grad

I ringe 
grad

Slet ikke

Styrket samarbejdet med erhvervsvirk-
somheder (n=171)

32,2 58,5 5,8 2,9

Ført til forbedring af netværket til er-
hvervslivet i øvrigt (n=172)

15,7 51,2 24,4 6,4

Note: Der summeres ikke til 100 pct., da 0,6 pct. har angivet ”ved ikke” til spørgsmål 1, og 2,3 pct. 
har angivet ”ved ikke” til spørgsmål 2
Kilde: Kvistgård Consult

samarbejdet med erhvervsvirksomheder er styrket i høj/nogen grad som følge af pro-

universiteternes netværk.
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-

bejdet omkring forskningsområdet. Projektets betydning vurderes derfor i forhold til at

øge universiteternes indsigt i erhvervslivets FoU-behov og accept af erhvervslivet som

Tabel 6.4: ErhvervsPhD-projektets betydning på forskningsområdet i procent 

I hvilken grad har projektet ført til… I høj 
grad

I nogen 
grad

I ringe 
grad

Slet ikke

Øget indsigt i erhvervslivets FoU-behov 
(n=170)

20,6 48,8 17,6 8,8

Øget accept af erhvervslivet som en aktiv 
samarbejdspartner i FoU (n=168)

26,8 53,0 11,9 4,2

Note: Der summeres ikke til 100 pct., da 4,1 pct. har angivet ”ved ikke” til spørgsmål 1, og 4,2 pct. 
har angivet ”ved ikke” til spørgsmål 2
Kilde: Kvistgård Consult

deres samarbejde med forskningsorienterede virksomheder.

53 pct. af universiteterne i nogen grad har øget accepten af erhvervslivet som en aktiv

samarbejdspartner.

Sammen med den øgede indsigt i erhvervslivets behov betyder den øgede accept af

to udsagn.

Sammenfattende bidrager ErhvervsPhD-projekter til at forbedre universiteternes sam-

arbejde med virksomheder og det øvrige erhvervsliv. Derudover får universiteterne

større indsigt i erhvervslivets FoU-behov og en højere grad af accept af erhvervslivet
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som FoU-samarbejdspartner. Det er en vigtig pointe i forhold til den generelle udveks-

og det private erhvervsliv. ErhvervsPhD-initiativet stimulerer altså den gensidige

forståelse og netværksdannelse mellem forskningsmiljøerne i de to sektorer.

Øget netværksdannelse med videninstitutioner

ErhvervsPhD-projekterne bidrager ikke kun til netværksudbygning mellem univer-

udenlandske vidensinstitutioner. Det fremgår af universitetsvejledernes besvarelser

angående projektets konsekvenser for netværksdannelse og samarbejde med førnævnte

Figur 6.3: Netværksdannelse og samarbejde med danske/udenlandske videninstitutioner 
Har projektet ført til øget netværksdannelse og samarbejde med danske/udenlandske 
videninstitutioner? (n=170/172) 

Note: Der summeres ikke til 100 pct., da ”ved ikke” udgør 2,9 pct. for danske videninstitutioner 
og 4,1% for udenlandske videninstitutioner.
Kilde: Kvistgård Consult 
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Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad

-

jektet i høj/nogen grad har øget netværksdannelse og samarbejdet. Sammenlignes med

har haft en ringe grad eller slet ingen effekt for samarbejdet med videninstitutioner.

som udgangspunkt kun indgår som eksterne/uformelle samarbejdspartnere på projekterne.
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studerende kan udpege en person fra en sektorforskningsinstitution eller et andet

universitet som bivejleder.13 Cirka hver tredje ErhvervsPhD-studerende benytter den

mulighed. Det kan forventes at styrke netværksdannelsen mellem universiteter og

-

rende i fremtiden.

6.3 Formidling

-

-

-

fremgår af nedenstående tabel 6.5:

Tabel 6.5: Anvendelse af projektet i undervisningen i procent (n=170)

I hvilken grad… I høj 
grad

I nogen 
grad

I ringe 
grad

Slet ikke

Har projektet været anvendt som led i 
undervisningen på kandidatniveau

9,4 41,8 27,6 17,1

Note: Der summeres ikke til 100 pct., da 4,1 pct. har angivet ”ved ikke”
Kilde: Kvistgård Consult

grad har ønsket eller evnet at bruge projektet i undervisningen. Sammenlagt er det om-

-

13
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-

hvor forskning og virksomhedsrettet empiri kombineres.
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Boks 6.1: Hvad har de vigtigste effekter af ErhvervsPhD-projektet været for dit 
universitet?
”Bedre kontakt mellem virksomheder og universitet. De ”gamle” ErhvervsPhD’ere bliver en  re-
præsentant for universitetsmiljøet og dermed nøglepersoner for tech-transfer og igangsættelse 
af nye initiativer”

”Der er skabt nogle gode casestudier. Antallet af ErhvervsPhD’ere kunne sagtens blive øget”

”En udvidet indsigt i erhvervslivets konkrete problemer i forbindelse med ledelse, rekruttering og 
organisering”

”Vi har fået et tæt formaliseret samarbejde med en dynamisk og videntung virksomhed”

”Vi har fået samarbejde med erhvervsvirksomheder i Århus og samarbejde med forskergrupper 
på DTU og i Aalborg”

”Vi er i en proces, hvor vi opbygger en industriplatform og her har vi benyttet et ErhvervsPhD-
projekt til at få gang i dette”

”Vi er kommet lidt tættere på ledelsen i den deltagende virksomhed. Projektet har ført til væsent-
lige ændringer i virksomhedens måde at forstå og analysere kunder på. Projektet med virksom-
hedens data kommer til at indgå som en ’live undervisningscase’ på vore studier”

”Vi har sammen med enkelte virksomheder været partnere i ansøgninger til EU og CELTIC forsk-
ningsprogrammerne”

”Videnoverførsel til erhvervslivet. Denne viden benyttes og understreger værdien af universitets-
forskningen. Af denne årsag ønskes antallet af ErhvervsPhD’ere øget kraftigt”

”Det er lettere at holde de ph.d.-studerendes opmærksomhed fanget over 3 år i et erhvervsfor-
skerprojekt end i et rent universitetsbaseret ph.d.-projekt. Vi har tilmed den erfaring at det er 
lettere at rekruttere ph.d.-studerende til ErhvervsPhD-projekter end til de almindelige projekter”

Kilde: Kvistgaard Consult – svar fra universitetsvejledere
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Værtsvirksomhederne i et ErhvervsPhD-projekt kan have helt forskellige årsager til at 

ansætte en ErhvervsPhD-studerende. Det kan være ønsket om procesoptimering, ud-

vikling af nye produkter, forbedring af interne forhold, åbning af nye eksportmarkeder, 

generel kompetenceopbygning mv. Det betyder, at det er vanskeligt at estimere den 

aggregerede nytteeffekt hos samtlige deltagende virksomheder.I dette afsnit inddrages 

derfor en række områder, hvor virksomhederne angiver, at ErhvervsPhD-projektet har 

haft en positiv effekt for virksomhedens økonomi.Kapitlet viser, at ErhvervsPhD-ud-

dannelsen har en positiv effekt for virksomhedernes omsætning, eksport og beskæfti-

gelse. Endvidere illustreres, at ErhvervsPhD-initiativet har en lille substitutionseffekt, 

og at ErhvervsPhD er en forholdsvis billig forskeruddannelse for staten, med en stor 

effekt for staten. Udgangspunktet er tal fra Right, Kjaer & Kjerulfs undersøgelse af 

Den samlede stigning i virksomhedernes omsætning estimeres til 640 mio. kr.

90 pct. af kandidaterne mener, at ErhvervsPhD-initiativet udvider rekrutterings-

grundlaget for forskeruddannede

¸

¸

¸

¸

¸

¸
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7.1 Økonomisk effekt

virksomhedens bundlinje. Mål for den økonomiske effekt må derfor beregnes ud fra

I Kvistgård Consults undersøgelse indgår virksomhedernes forventninger til den øko-

Tabel 7.1: Virksomhedens forventede effekt 

Forventer virksomheden, at projektet vil 
føre til en forøgelse af …

Ja Nej Ved 
ikke

Estimeret sam-
fundsøkonomisk 
effekt

Virksomhedens årsomsætning 40,8% 42,1% 12,7% 640 mio. kr.

Virksomhedens eksport 31,2% 41,4% 15,3% 150-200 mio. kr.

Kilde: Kvistgård Consult (n=147)

Af virksomhedersvejledernes svar i tabel 7.1 kan ikke direkte udledes et estimat af

Kjaer & Kjerulf.

ikke forventede en øget indtjening.

vækst i årsomsætningen på i alt 640 mio. kr.

at ErhvervsPhD-projektet vil føre til en forøgelse af eksporten på ca. 3-4 mio. kr. I
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offentlige investering er der derved en betydelig positiv effekt i forhold til det forsig-

tige skøn af virksomhedernes forøgede årsomsætning og eksportstigning.

Den samfundsmæssige nytteeffekt må dog beregnes ud fra de totale omkostninger ved

-

14

-

-

tivet har et positivt samfundsøkonomisk nettobidrag.

-

høje andel i lederstillinger i danske virksomheder. Derfor skal den uddannelsesmæssi-

ge effekt naturligvis tillægges den umiddelbare effekt af selve ErhvervsPhD-projektet.

14

Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
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Boks 7.1 Estimerede effekter af ErhvervsPhD-projekter
På baggrund af virksomhedernes skøn har Right, Kjar & Kjerulf i en partiel analyse fra 2003
estimeret effekterne for 50 ErhvervsPhD-projekter, der blev godkendt i 2002. Det vurderes, at de 
50 projekter skønsmæssigt vil medføre:

50-100 nye patenter
250-350 mio. kr. i forbedret indtjening
150-200 mio. kr. i øget omsætning
50-100 nye ansatte
50-100 mio. kr. i øget eksport

Det er konsulenthusets vurdering, at den skønnede værdi på indtjeningen er højere end for 
omsætningen, fordi flere af projekterne sigter på at bidrage til metodeudvikling og procesforbed-
ringer, der reducerer omkostningerne ved en given produktion af produkter og serviceydelser.

Kilde: Right, Kjaer & Kjerulf

–

–

–

–

–

7.2 Beskæftigelseseffekt

Et helt centralt mål for værdien af ErhvervsPhD-initiativet på samfundøkonomisk

-

ser.

en estimeret beskæftigelseseffekt på 3-4 nye medarbejdere. Det betyder i et forsigtigt

efter projektafslutning.

-

tigelseseffekt af ErhvervsPhD-projektet.

Tabel 7.2: Beskæftigelseseffekt for virksomheder (n=157)

Ja, 1-5% Ja, 6-10% Ja, mere 
end 10%

Nej Ved ikke

Forventer virksomheden 
at rekruttere nye medar-
bejdere?*

20,4 % 
(32)

4,5% (7) 3,2% (5) 48,4%
(76)

23,6% (37)

Note: Tallene i parentes angiver antallet af virksomheder, der har svaret inden for hver gruppe
Kilde: Kvistgård  Consult
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hver fjerde virksomhed har svaret ”ved ikke” til dette spørgsmål.

Benyttes virksomhedernes gennemsnitlige beskæftigelseseffekt fra undersøgelsen

-

seseffekten for de 157 ErhvervsPhD-projekter i tabel 7.3 så kan et forsigtigt estimat
15

i undersøgelsen.

Tabel 7.3: Estimerede beskæftigelseseffekt for virksomheder beregnet udfra 
virksomhedsstørrelse (n=157)

Ja, 1-5% = 3% Ja, 6-10% = 8% Ja, mere end 
10% = 12%

Store virksomheder (Mere end 250
ansatte) = Beregningsgrundlag: 500
ansatte

165 nyansæt-
telser (11)

80 nyansæt-
telser (2)

0 nyansæt-
telser

Mellemstore virksomheder (51-250
ansatte) = Beregningsgrundlag: 150
ansatte

41 nyansæt-
telser (9)

12 nyansæt-
telser (1)

18 nyansæt-
telser (1)

Mindre virksomheder (11-50 ansatte) = 
Beregningsgrundlag: 30 ansatte

5 nyansæt-
telser (6)

7 nyansæt-
telser (3)

4 nyansæt-
telser (1)

Mikro virksomheder (0-10 ansatte) = 
Beregningsgrundlag: 5 ansatte

1 nyansæt-
telser (6)

0,4 nyansæt-
telser (1)

2 nyansættel-
ser (3)

Note: Tal i parentes angiver antal virksomheder, der har sat kryds i hver kategori
Kilde: Kvistgård Consult

Hvis man sætter antal ansatte i virksomhederne til et fast tal i stedet for et interval (her

-

gelseseffekt beregnes.

15

-
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Den samlede beskæftigelseseffekt af de 157 ErhvervsPhD-projekter fra Kvistgaard

Consults undersøgelse beregnet med denne metode er 335 nye ansatte.

at være et rimeligt skøn over projekternes effekt. Sammenholdt med estimatet for stig-

-

-

Analyser af fastholdeseffekt af ErhvervsPhD-uddannelsen i relation til beskæftigelsen

-

for har fastholdelseseffekten ikke kunne beregnes her.

7.3 Substitutionseffekt

Offentlige erhvervsrettede initiativer til fremme af innovation har grundlæggende det

markedet eller den offentlige forskning.

ph.d.-ordninger eller den private forskning.

Substitutionseffekt i forhold til private virksomheder

-

nelsen havde eksisteret.

fagområder. Der er altså en beskeden substitutionseffekt på dette område.
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De primære årsager til at igangsætte et ErhvervsPhD-projekt i virksomheden er at

Tabel 7.4: Årsager til at igangsætte et ErhvervsPhD-projekt i virksomheden 

Virksomheden igangsatte projektet for at… I høj 
grad

I nogen 
grad

I ringe 
grad

Slet
ikke

Begynde nye forskningsprojekter (n=156) 59,0 pct. 31,4 pct. 5,8 pct. 3,8 pct.

Skabe kompetenceopbygning i 
virksomheden (n=155)

69,7 pct. 29,7 pct. 0,6 pct. 0 pct.

Kilde: Kvistgård Consult

Overordnet set er virksomhedernes primære motiv for at deltage i ErhvervsPhD-initia-

-

mentarer i Kvistgård Consults spørgeskemaundersøgelse. Det er typisk de lidt mere

ud.16

gennemført under alle omstændigheder. ErhvervsPhD-initiativet er tværtimod med til

at skubbe gang i nye forskningsprojekter og styrke den interne kompetenceopbygning

i danske virksomheder.

Substitutionseffekt i forhold til andre ph.d.-uddannelser

at der kun er en mindre substitutionseffekt i forhold til øvrige forskeruddannelser.

danske innovationssystem. Som tidligere vist er der ikke forskel på kandidaternes

16 Kilde: Kvistgård Consult
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ErhvervsPhD.

ikke går i gang med en anden forskeruddannelse. Den primære grund til at vælge en

-

lig ph.d.-uddannelse.17

forskeruddannede.

-

-

nelse end de almindelige ph.d.’ere.

7.4 Støtteeffekt

Et centralt forskningspolitisk mål er at øge antallet af ph.d.’ere som ressource for såvel

den offentlige forskning som dansk erhvervsliv. Det er omkostningsfuldt at uddanne

ph.d.-studerende både målt i økonomisk forstand og i form af vejledningsbistand.

Flere eksperter har omtalt kapacitetsproblemer på universiteterne som en væsentlig

fremgår af regeringens globaliseringsstrategi.18

Derfor er det relevant at sammenligne ErhvervsPhD-initiativet med de øvrige ph.d.-

danske ph.d.-uddannelser.

17

18
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Tabel 7.5: Oversigt over finansieringskilder for forskellige treårige danske 
ph.d.-uddannelser i kr.*

VTU/FIST Universite-
tets medfi-
nansiering
(dvs. VTU)

Anden of-
fentlig eller 
privat medfi-
nansiering***

VTU/FIST
tilskud til 
Overhead

Almindelig ph.d. 1.500.000 Nej Nej Ja

Samfinansierede ph.d.** 500.000 500.000 500.000 Ja

ErhvervsPhD**** 850.000 Nej Ca. 1.400.000 Nej

* Beregnet fra 2006 data (lønniveau-statstilskud for en tre-årig periode – hertil kommer et betyde-
ligt overhead, som ikke er indregnet).
**Her tænkes på den såkaldte 1/3 ph.d., der gennemføres med tilskud fra Koordinationsudvalget 
for Forskning. 
*** Denne post kan for de samfinansierede ph.d.-projekter dækkes af både offentlig og privat 
ekstern finansiering eller af universitetet selv. Der findes ingen eksakte opgørelse for den faktiske 
andelen af private medfinansiering i forhold til offentlig medfinansiering for den samfinansierede 
ph.d. uddannelse under KUF. ErhvervsPhD-projekter må udelukkende finansieres af private mid-
ler. Derfor er der her kun tale om private midler. 
****Det offentlige tilskud går til universitetet, deltagelse i kurser og konferencer, tilskud til uden-
landsophold samt et løntilskud på p.t. 450.000 kr.
Kilde: FIST opgørelse

-

overheads svinger mellem 1 mio. til over 4 mio. kr. ifølge virksomhedernes egne op-

gørelser.19 -

-

-

udgifter til ikke-eksperimentelle ErhvervsPhD-uddannelser ligger på omkring 1 mio.

kr. incl. løntilskud og overhead til administration og virksomhedsvejledning. Universi-

teternes overheadsudgifter for almindelige ph.d.-uddannelser dækkes normalt af deres

19
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Det er endvidere væsentligt at indtænke belastningen i form af vejledning til den ph.d.-

tale om ikke-eksperimentelle eller eksperimentelle ph.d.-projekter. Virksomhederne

-

somhedsudgift.

-

-

eksterne sum på 500.000 kr. et ideal for denne type ph.d.-uddannelse og formodentligt

nøjagtig opgørelse er vanskelig at lave; dels pga. manglende dokumentation om de

-

heads. Men grundlæggende er den almindelige ph.d.-uddannelse dobbelt så dyr for

-

det private erhvervsliv for ErhvervsPhD’ere og hos universiteterne i den almindelige

ph.d.-uddannelse.

Ud fra den betragtning må støtteeffekten siges at være særdeles høj for ErhvervsPhD-

uddannelsen.

Støtteintensitet
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360.000 kr. svarende til en støtteintensitet på 31 pct. Her indgår gennemsnitlige esti-

mater for løn- og vejlederomkostninger mv.

steget i perioden.

Tabel 7.6: Støtteintensiteten for ErhvervsPhD-projekter

Data fra: Off. løntilskud/
virksomheds-
omkostninger

Støttein-
tensitet

Right, Kjaer & Kjerulfs estimat 2002 360.000/1.240.000 29%

Oxford Researchs estimat 2005 450.000/1.450.000 31%

Note: Det offentlige løntilskud er justeret i perioden, hvilket forklarer stigningen i de to estimater. 
Estimatet af virksomhedsomkostninger excl. løntilskud stammer fra virksomhedernes ansøgning 
til ErhvervsPhD-sekretariatet. De angivne omkostninger er sammenvejet mellem eksperimentelle 
og ikke-eksperimentelle uddannelser.
Kilde: FIST og Right, Kjaer & Kjerulf

En støtteprocent på 30 pct. svarer til en gearing af den offentlige investering med mere

-

samfundsvidenskabelige kandidater er på ca. 1 mio. kr. Tallene er baseret på virksom-

-
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ordningen.

Figur 7.1: Fremskrivning af virksomhedernes medfinansiering af ErhvervsPhD-uddannelsen

Grøn linje: Scenarie hvor 100 pct. af ErhvervsPhD’erne er inden for teknisk, natur- og 
sundhedsvidenskabelige uddannelser.
Grå linje: Scenarie hvor 100 pct. af ErhvervsPhD’er er inden for humanistiske, merkantile og 
samfundsvidenskabelige uddannelser.
Stiplet linje: Scenarie hvor den nuværende fordel med 75 pct. teknisk, naturvidenskabelig og
sundhedsvidenskabelige uddanneler og 25 pct. humanistiske, merkantile og samfundsviden-
skabelige uddannelser.
Kilde: Oxford Research 2006 og FIST 
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Denne effektanalyse præsenterer en række ikke tidligere offentliggjorte undersøgelser

omhandlende ErhvervsPhD-initiativet.

-

effektundersøgelse ikke hver især er nok til at belyse ErhvervsPhD-initiativet.

Derfor har Forsknings- og Innovationsstyrelsen bedt Oxford Research om at samle

trådene og resultaterne fra de forskellige analyser i én samlet effektanalyse med det

-

Hovedkilderne til dette arbejde er følgende materiale, som ikke har været 

offentliggjort før:

Forsknings- og Innovationsstyrelsens omfattende statistiske datamateriale om

ErhvervsPhD-initiativet

Hertil kommer tidligere offentliggjorte evalueringsrapporter fra PLS Consult fra 1996

–

–

–
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betydning ErhvervsPhD-initiativet har for de involverede.

8.1 Effektanalyse

Oxford Research er ansvarlig for effektanalysen. Analysen er udarbejdet i perioden

Chefanalytiker Henrik Mahncke er forfatter og hovedansvarlig for rapporten under

supervision af direktør Kim Møller og med assistance fra researcher Stine Zoffmann

Bisgaard.

Specialkonsulent Jens Peter Vittrup fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen er Viden-

skabsministeriets faglige sparringspartner på rapporten og analyserne.

8.2 Tidsserieanalyse 

metodiske årsager har det ikke været muligt for Danmarks Statistik at gå længere

har gennemført en ph.d.-uddannelse i denne periode. Der indgår derfor kun 8.580 af

ph.d. i perioden.

8.3 Spørgeskemaanalyse

-

tion -

-
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 Tabel 8.1: Svarprocenter og usikkerheder for spørgeskemaanalysen

Udsendte
spørgeske-
maer

Antal besva-
relser

Svar pct. Usikkerhed

Virksomheder 256 157 61 +/- 4,9%

Universiteter 237 172 73 +/- 3,9%

Kandidater 635 422 66 +/- 2,8%

-

relt vurderer ordningens effekter.

8.4 Baggrundsdata om ErhvervsPhD-kandidater

I rapporten inddrages der endvidere oversigter udarbejdet af ErhvervsPhD-sekretaria-

tet i Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Oversigterne er udarbejdet på baggrund af

-

tilgængeligt. I enkelte tilfælde er oversigterne suppleret med tal indsamlet af Akade-

8.5 Undersøgelse af støtteeffektiviteten af ErhvervsPhD-initiativet

støtteeffektiviteten i ErhvervsPhD-initiativet.

Det metodiske udgangspunkt for analysen er en spørgeskemaundersøgelse hos samt-

forskellige typer af spørgeskemaer:
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3. Et web-baseret spørgeskema til virksomhedsvejlederne for de godkendte Er-

Tabel 8.2: Svar pct.er for støtteeffektivitetsanalysen

Udsendte
spørgeskemaer

Antal besvarelser Svarprocent

Ansøgere, afslag 31 22 71

Ansøgere, godkendt 46 37 80

Virksomhedsvejleder 46 30 65

med en vis forsigtighed.
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Yderligere læsning:

Aston Lisberg (2001): Evaluering af Erhvervsforskerordningen.

Danmarks Forskningspolitiske råd (2006): Opfølgning på evaluering af dansk forsker-

Dansk Center for Forskningsanalyse (2006):

Forskerakademiet (2000): De ph.d.-uddannede 1997 og 1998. Århus.

PLS Consult (1996): -

Regeringen (2006):

Right Kjaer & Kjerulf (2003): Undersøgelse af aspekter af støtteeffektiviteten i Er-

hvervsPhD-initiativet.

Videnskabsministeriet (2004):

Videnskabsministeriet (2006):

Forsknings- og Innovationsstyrelsen (2007) -

sumé af Rådet for Teknologi og Innovations handlingsplan for mere innovation og

effektiv videnspredning

Forsknings- og Innovationsstyrelsen (2007): Årsberetning for Rådet for Teknolgi og

Forsknings- og Innovationsstyrelsen (2007): ErhvervsPhD - Ny viden til erhvervslivet

og universiteterne
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ErhvervsPhD-studerende og et universitet om et konkret forskningsprojekt.

Den ErhvervsPhD-studerende er ansat i den private virksomhed. Det er derfor den

til projektet.

Medfinansiering

-

modtager virksomheden et løntilskud på op til 50 pct. af den overenskomstmæssige

.

Hertil kommer diverse tilskud til deltagelse i erhvervsrettede kurser og kompetence-

givende udlandsophold. Den resterende del af den studerendes løn og andre udgifter

betales af virksomheden.

-
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-

med den studerendes arbejdsfaciliteter på universitetet.

-

hvervsphd.dk

Bedømmelse ved ansøgning

Beslutning om godkendelse eller afslag på en ErhvervsPhD-ansøgning træffes af Rå-

-

-

cielle aspekter for virksomheden.

Et ErhvervsPhD-projekt skal både godkendes af RTI og universitetets ph.d.-be-

-

valget udgør således en vigtig hjørnesten i kvalitetssikringen af de godkendte Er-

hvervsPhD-projekter og i initiativet som helhed.
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Boks A: Medlemmer af Erhvervsforskerudvalget (EFU) 

Formand
Kundecenterchef Willy Bergstrøm, NESA A/S

Næstformand
Patentchef, cand.agro., ph.d. Lone Rossen

Advokat Kurt Bardeleben
Kammeradvokaten
Advokatfirmaet Poul Schmith 
Direktør, professor Anders Bjarklev
Danmarks Tekniske Universitet, COM 
Afdelingschef Agi Csonka 
TDC A/S 
Gruppeleder, ph.d. Peter Gravesen
Danfoss
Professor Henrik Holt Larsen
CBS, Institut for Organisation og 
Arbejdssociologi
Forskningschef Jørgen Nielsen
By og Byg 
Professor Hanne Riis Nielson
Danmarks Tekniske Universitet, 
Institut for Matematisk Modellering 
Senior Vice President 
Anders Gersel Pedersen
H. Lundbeck A/S

Professor Lene Schøsler
Københanvs Universitet, Romansk Institut 
Patent- og Varemærkestyrelsen 
Lektor Arne Bilbjerg
Syddansk Universitet 
Professor Mogens Blanke 
Danmarks Tekniske Universitet, ØRSTED, 
Sektion for Automation 
M.Sc., ph.d. Kirsten Drejer
Symphogen A/S 
Professor Klaus Grunert
Handelshøjskolen i Århus, 
Institut for Marketing og Statistik 
Direktør Ole Kirk
Novozymes A/S 
Professor Henrik Madsen
Danmarks Tekniske Universitet, 
Institut for Matematisk Modellering 
Professor Peter E. Nielsen
Københanvs Universitet, 
Institut for Medicinsk Biokemi og Genetik 
Professor Michael Palmgren
KVL, Institut for Plantebiologi 
Lektor John K. Pedersen
AAU, Institut for Energiteknik

Observatør for Erhvervsforskerklubben
Lene Gerlach, Action Pharma A/S. lene@gerlach.com
Repræsentant for ErhvervsPhD-foreningen

Kilde: Akademiet for Tekniske Videnskaber oktober 2006

Bedømmelse ved afslutning af ErhvervsPhD-uddannelsen

-

handling.

at den studerende har opnået forståelse for kommercielle aspekter gennem projektet i

både teoretisk og virksomhedsrelevant kontekst. Hvis de teoretiske aspekter af projek-
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Rådet for Teknologi og Innovation offentliggjorde i februar 2007 en
handlingsplan for innovationspolitikken for de kommende fire år,
InnovationDanmark 2007 - 2010.

Et af målene i handlingsplanen er, at der skal udarbejdes en effektanalyse
for ErhvervsPhD-initiativet. Dette mål er indfriet med udgivelsen af
ErhvervsPhD - Et effektivt redskab for innovation og videnspredning.

I effektanalysen præsenteres en række ikke tidligere offentliggjorte
undersøgelser af ErhvervsPhD-initiativet. Tilsammen tegner de et billede af
et meget succesfuldt innovationsinitiativ. ErhvervsPhD-uddannelsen skaber
samspil mellem det private erhvervsliv og universitetsverdenen og får
højtuddannede ud i erhvervslivet - ofte i ledende stillinger inden for
forskning og udvikling. ErhvervsPhD-initiativet bidrager dermed til vækst og
udvikling for virksomheder, til at skabe ny viden på universiteterne samt til
at skabe erhvervsrelevant forskning i Danmark. 

Som supplement til effektanalysen er der udarbejdet en rapport, der er bygget
op omkring interviews af ErhvervsPhD-studerende og deres virksomhedsvejledere
i syv typiske ErhvervsPhD-virksomheder. Rapporten ErhvervsPhD - Ny viden til
erhvervslivet og universiteterne blev udgivet i februar 2007. 

Læs mere om ErhvervsPhD-initiativet og InnovationDanmark 2007 - 2010 på: 
www.erhvervsphd.dk og www.innovationdanmark.dk

ErhvervsPhD
Et effektivt redskab for
innovation og videnspredning

>




