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Sammenfatning
Undersøgelsen, der ligger til grund for nærværende rapport, har haft til formål at give Styrelsen for
Forskning og Innovation indsigt i, hvordan ErhvervsPhD-projekter forløber i praksis med særligt fokus på de
udfordringer, der måtte være. Ligesom tidligere analyser viser undersøgelsen, at størstedelen af de
studerende, virksomhedsvejledere og universitetsvejledere, der indgår i et ErhvervsPhD-projekt ser store
fordele ved ErhvervsPhD-ordningen. Undersøgelsen viser dog også, at flere oplever en række udfordringer i
forbindelse med at indgå i et ErhvervsPhD-projekt.
I forhold til fordelene ved at indgå i ErhvervsPhD-projekter går det igen, at både virksomheder og
universiteter ser store fordele i den videnudveksling, som ErhvervsPhD-projekter medfører.
Virksomhederne får adgang til kompetencer og forskningsfaglig viden, som de ikke altid har adgang til i
forvejen via samarbejdet med universitetet og de dygtige studerende, de får mulighed for at tiltrække.
Universiteterne får indsigt i, hvordan teorier bruges i praksis og indsigt i erhvervslivets behov og
udfordringer
Både virksomhedsvejlederne og universitetsvejlederne forventer, at samarbejdet kan betyde en udvidelse
af netværk, og flere forventer, at de gennem projektet vil få adgang til materiale, teknik, udstyr og
laboratoriefaciliteter, som de ellers ikke har adgang til.
Flere ErhvervsPhD-studerende oplever det som en fordel, at de kan se den direkte anvendelse af deres
forskning og betragter det at arbejde i feltet mellem virksomhed og universitet som et element, der gør
ErhvervsPhD-uddannelsen særligt interessant. Netop arbejdet i feltet mellem virksomhed og universitet er
dog også en af de udfordringer, der nævnes hyppigst i undersøgelsen. Her fremhæves de interesseforskelle,
som i mange ErhvervsPhD-projekter eksisterer mellem virksomheds- og universitetsvejlederne.
Interesseforskellene skyldes blandt andet, at der i mange ErhvervsPhD-projekter hersker forskellige mål,
kulturer og logikker hos henholdsvis virksomhed og universitet. Interesseforskellene fører i mange
projekter til, at en stor andel af de studerende har en oplevelse af at være splittet mellem to forskellige
verdener, og af at de agerer bindeled mellem parterne.
Undersøgelsen viser ligeledes, at forskellige faktorer har indflydelse på, hvorledes de studerende oplever
dét, at skulle arbejde i feltet mellem virksomhed og universitet. Det fremgår af undersøgelsen, at en god
interaktion mellem virksomheds- og universitetsvejleder betyder, at de studerende finder det lettere at
navigere mellem de to verdener. Det fremgår ligeledes, at det er vigtigt, at projektparterne mødes
regelmæssigt gennem projektperioden, og at der er kommunikation mellem universitets- og
virksomhedsvejlederne. En faktor, der også har en positiv indflydelse på samarbejdet i flere projekter, er, at
parterne har samarbejdet tidligere, da der her vil være et tillidsbånd mellem parterne. Derudover fremgår
det, at det er afgørende, om vejlederne har sammenfaldende interesser, eller om der er udprægede
interesseforskelle. Yderligere kan en samarbejdskontrakt mellem parterne gøre det lettere for den
studerende at arbejde i feltet mellem de to parter. Kun i lidt over halvdelen af projekterne er der
udarbejdet en samarbejdskontrakt mellem parterne.
En anden udfordring, som fremgår tydeligt hos virksomhedsvejlederne såvel som hos
universitetsvejlederne, er problemer i forhold til IPR – spørgsmål. Flere vejledere oplever, at det er
tidskrævende at indgå aftale om IPR, og at der ofte er uoverensstemmelse mellem virksomhedernes
interesse i at hemmeligholde opdagelser og/ eller søge patentering, og universiteternes interesse i at
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publicere artikler om opdagelserne. Derudover nævnes den administrative proces i forbindelse med
ansøgningsprocessen og i forbindelse med opstartsprocessen som en udfordring hos flere virksomheds- og
universitetsvejledere, da den opleves som værende tidskrævende og administrativt tung. Flere
virksomhedsvejledere har nævnt, at tidshorisonten for opstart af et ErhvervsPhD-projekt er for lang, og at
et 3-årigt projekt varer for lang tid for en virksomhed, fordi en virksomheds fokus hurtigt skifter. Yderligere
beskriver flere virksomhedsvejledere, at det er omkostningstungt at deltage i et ErhvervsPhD-projekt.
Undersøgelsen viser, at mange studerende oplever, at de har frihed fra universitets- og
virksomhedsvejlederen til selv at vælge, hvordan de vil fordele tiden mellem virksomhede og universitet,
mens andre oplever det som en udfordring at fordele tiden ligeligt. Det fremgår, at det særligt er en
udfordring i projekter, hvor der er stor geografisk afstand mellem virksomhed og universitet. Derudover
beskrives det, at der i nogle projekter anvendes særligt udstyr eller særlige faciliteter og kompetencer, som
kun er til rådighed et af stederne. Endvidere nævner flere studerende, at det praktisk og logistisk kan være
en udfordring at fordele arbejdstiden ligeligt mellem to arbejdspladser, fordi man har to kontorer, to
mailadresser og skal slæbe bøger frem og tilbage. Nogle studerende nævner også, at de kun har fast
kontorplads et af stederne, og at dette begrænser deres mulighed for at være 50 pct. af tiden ved den part,
hvor de ikke har en fast kontorplads. Et aspekt som også spiller ind er, at det for den studerende kan være
svært at integrere sig socialt i begge arbejdsmiljøer. Undersøgelsen viser, at universitets- og
virksomhedsvejlederne ikke i samme grad som de studerende oplever, at det kan være en udfordring for de
studerende at fordele tiden ligeligt mellem virksomhed og universitet.
Ifølge undersøgelsen er der størst sandsynlighed for, at de studerende tilbringer størstedelen af deres
arbejdstid ved den part, som har initieret ErhvervsPhD-projektet, samt at den studerende føler den største
tilknytning til denne part. I og med at det oftest er virksomhederne, der initierer projekterne, er det også
ved virksomhederne, at majoriteten af de studerende tilbringer størstedelen af deres tid og føler den
største tilknytning. Mange studerende oplever dog, at de har frihed fra universitets- og
virksomhedsvejlederen til selv at vælge, hvordan de vil fordele tiden.
Størstedelen af de studerende oplever ifølge undersøgelsen, at de har god mulighed for at hellige deres tid
til deres ErhvervsPhD-projekt.
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Disposition
Rapporten består af 3 kapitler, som alle afrundes med en kort opsummering i punktform.
Rapporten er opbygget som følger:
Kapitel 1 beskriver baggrund og formål for rapporten samt det metode og datagrundlag, som rapporten
bygger på.
Kapitel 2 beskriver ErhvervsPhD-projekternes organisering. Indledningsvis beskrives perioden før
projektstart. Herunder beskrives det, hvordan de studerende får kendskab til ErhvervsPhD-ordningen,
hvem der oftest initierer ErhvervsPhD-projekter, hvem der oftest formulerer ansøgningen til
Erhvervsforskerudvalget og hvordan universitets- og virksomhedsvejlederne samt de studerende oplever
ansøgningsprocessen. Derefter beskrives det hvilke krav universiteterne og virksomhederne har til de
ErhvervsPhD-studerende i løbet af ErhvervsPhD-uddannelsen. Afslutningsvis beskriver kapitlet, hvad de
ErhvervsPhD-studerende får i startløn, hvor mange penge virksomhederne regner med at bruge på
ErhvervsPhD-projektet, og hvorvidt tilskuddet til universiteterne dækker de udgifter, som universiteterne
afholder i forbindelse med ErhvervsPhD-projekterne.
Kapitel 3 beskriver, hvad universiteterne og virksomhederne forventer at få ud af at deltage i et
ErhvervsPhD-projekt, samt hvilke fordele og udfordringer, der er ved ErhvervsPhD-ordningen. Derefter
beskriver kapitlet, hvordan de ErhvervsPhD-studerende oplever dét at arbejde i feltet mellem virksomhed
og universitet samt hvilke faktorer, der påvirker de studerendes oplevelse af dette i en positiv og/eller
negativ retning. Dernæst beskriver kapitlet, hvordan de studerende fordeler deres arbejdstid mellem
virksomhed og universitet, samt hvorfor de fordeler tiden, som de gør. Herefter beskriver kapitlet, hvordan
de studerende oplever deres mulighed for at hellige deres tid til ErhvervsPhD-projektet, og hvad der
påvirker denne oplevelse i en positiv og negativ retning.
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Kapitel 1. Indledning
1.1 Baggrund og formål
ErhvervsPhD-ordningen blev etableret i 1971 under navnet Erhvervsforskerordningen. Ordningen blev
etableret for at understøtte oprettelsen af ErhvervsPhD-projekter, som er treårige erhvervsrettede ph.d.projekter. Ph.d.-projekterne gennemføres ved et samarbejde mellem en privat virksomhed, en studerende
og et universitet. Den studerende ansættes i en virksomhed og indskrives samtidig på et universitet under
hele ErhvervsPhD-uddannelsen. Den studerende skal igennem de tre år fordele sin arbejdstid ligeligt
mellem virksomheden og universitetet og bruge hele den treårige periode på sit forskningsprojekt.
Formålet med ErhvervsPhD-ordningen er:
• at uddanne forskere på ph.d.–niveau med indsigt i erhvervsrettet forskning og innovation
• at skabe vækst i dansk erhvervsliv gennem et tættere samspil om forskning og innovation mellem
universiteter og private virksomheder
• at hjælpe med at sprede viden og skabe netværk mellem danske virksomheder og forskere på
universiteter i Danmark og i resten af verden.
Det administrative ansvar for ordningen er placeret i Styrelsen for Forskning og Innovation (FI).
I 2011 viste en effektmåling af ErhvervsPhD-ordningen, at virksomhederne i ErhvervsPhD-projekterne har
stor fordel af at deltage i et projekt. Ifølge effektmålingen har virksomheder med ErhvervsPhD-projekter
højere patenteringsaktivitet og højere vækst i bruttofortjenesten/værdiskabelsen end virksomheder uden
ErhvervsPhD-projekter. Desuden viser effektmålingen, at virksomheder med ErhvervsPhD-projekter har en
positiv udvikling i antallet af medarbejdere.
I 2007 viste undersøgelsen ”ErhvervsPhD – et effektivt redskab for innovation og videnspredning” alt i alt,
at ErhvervsPhD-ordningen afføder en stor værdi for både de studerende, virksomhederne og
universiteterne. De studerende bliver særligt attraktive som følge af den erfaring, som kombinationen
mellem praktisk erfaring og forskning giver dem. Virksomhederne oplever konkrete resultater i form af
stigende omsætning og øget eksport, en stigning i optagelse af patenter, salg af licenser mv.
Universiteterne opnår en bedre fornemmelse for erhvervslivets forskningsmæssige behov. Dertil nyder alle
parterne godt af den netværksdannelse, som ErhvervsPhD-projekterne afføder.
FI har i forlængelse af de to effektmålinger vurderet, at der er behov for et indblik i, hvordan de involverede
parter, de studerende, virksomhederne og universiteterne oplever ordningen, og hvordan projekterne er
organiseret i praksis med fokus på de udfordringer, der måtte være. Dette er fokus i rapporten.
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1.2 Metode og datagrundlag
Undersøgelsen er gennemført som en kombination mellem en spørgeskemaundersøgelse og en række
kvalitative interview. De kvantitative resultater, som er frembragt gennem spørgeskemaundersøgelsen, har
bidraget til at give et overordnet billede af, hvordan de studerende, virksomhedsvejledere og
universitetsvejledere oplever ErhvervsPhD-ordningen, samt hvordan projekterne organiseres. Resultaterne
fra spørgeskemaundersøgelsen er blevet inddraget i de kvalitative interview, hvor brugerne har haft
mulighed for at uddybe og nuancere de kvantitative besvarelser samt introducere og definere temaer, der
yderligere har været relevante for dem. De to metoder har således givet adgang til to forskellige former for
viden og bidrager tilsammen til at validere det indsamlede materiale.
Indsamlingen af data har fundet sted i perioden februar 2012 til april 2012.
Undersøgelsens faser:
Fase 1: opstart og kortlægning af projektet
Fase 2: kvantitativ spørgeskemaundersøgelse
Fase 3: kvalitativ analyse – interview
Fase 4: afrapportering
I det følgende vil undersøgelsens faser blive beskrevet.

1.2.1 Opstart og kortlægning af undersøgelsen
I undersøgelsens opstartsfase var formålet at opnå en overordnet viden om ErhvervsPhD-ordningen. Via
samtaler med ansatte i Enheden for Højtuddannede i Virksomheder og via desk research blev der indsamlet
viden om ordningens historie, formål og retningslinjer.
Herefter gennemførtes et eksplorativt interview med Kjartan Herrik, formand for ErhvervsPhD Foreningen1.
Herrik er selv ErhversPhD-kandidat og kunne på baggrund af egne erfaringer og sin kontakt til
igangværende studerende bidrage med viden om ErhvervsPhD’ernes studie- og arbejdsforhold samt
karrieremuligheder. Af samme grund blev interviewet benyttet som grundlag for udformningen af både
surveys og kvalitative spørgeguides, som blev benyttet i de senere interview. Det eksplorative interview
med Herrik var opbygget som et semistruktureret interview og der var således mulighed for, at Herrik
kunne belyse emner, som han fandt relevante i henhold til det overordnede tema.

1.2.2 Spørgeskemaundersøgelse
I undersøgelsens anden fase blev der udsendt spørgeskemaer til ErhvervsPhD-ordningens tre
brugergrupper:

1

ErhvervsPhD Foreningen er en interesseorganisation for nuværende og færdige ErhvervsPhD-studerende.
Foreningen arbejder for at forbedre ErhvervsPhD’ers studie-, arbejdsforhold og karrieremuligheder.
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ErhvervsPhD-studerende
Virksomhedsvejledere
Universitetsvejledere
Fælles for informanterne i spørgeskemaundersøgelsen er, at de alle har været tilknyttet et ErhvervsPhDprojekt mellem 2008-2012.
Surveyen tog afsæt i spørgsmål, der forud for undersøgelsen blev formuleret af Enheden for
Højtuddannede i Virksomheder under Styrelsen for Forskning og Innovation på grundlag af deres erfaringer
og oplevelser med ordningen. Sidste hånd blev lagt på spørgsmålene efter interviewet med formanden for
ErhvervsPhD Foreningen, Kjartan Herrik. Sideløbende med spørgeskemaundersøgelsen blev en række af de
kvalitative interview foretaget.
Svarprocenter og repræsentativitet
Spørgeskemaundersøgelsen bygger på et datagrundlag fra 182 universitetsvejledere, 219 ErhvervsPhDstuderende og 155 virksomhedsvejledere. I forhold til undersøgelsens bruttopopulation giver dette, jf.
nedenstående tabel, svarprocenter på henholdsvis 52,60 pct., 59,51 pct. og 50,32 pct. for de tre
respondentgrupper.
Tabel 1.1 svarprocenter for spørgeskemaundersøgelsen

Udsendte
spørgeskemaer

Antal besvarelser

Svar pct.

Universiteter

346

182

52,60

Studerende

368

219

59,51

Virksomheder

308

155

50,32

1022

556

54,14

Informanter

I alt

Som det fremgår i tabel 1.1, er svarprocenterne forholdsvis høje i forhold til den samlede population. Det
vurderes derfor, at spørgeskemaundersøgelsen har tilvejebragt et solidt datagrundlag og dermed giver et
fyldestgørende billede af, hvordan studerende, universitetsvejledere og virksomhedsvejledere oplever
ErhvervsPhD-ordningen.

1.2.3 Kvalitativ undersøgelse
I undersøgelsens tredje fase blev der gennemført kvalitative interview. Disse blev gennemført sideløbende
med spørgeskemaundersøgelsen. Interviewene havde til hensigt at belyse, hvordan de involverede parter
oplever ErhvervsPhD-ordningen. Der blev i alt gennemført 31 interview af 45-60 minutters varighed.
Informanterne blev udvalgt ud fra særlige spredningskriterier for at gøre gruppen af informanter så
repræsentativ som mulig.
Spredningskriterierne har taget hensyn til parametre som: region, virksomhedsstørrelse, fakultet,
universitet og nationalitet. Tabel 1.2 viser en oversigt over spredningen.
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Tabel 1.2 Spredning på informanter
Fakultet
Samf

Str.
Antal Virksomhed

Antal Region
Region
8 Hovedstaden

Antal Universitet
Københavns
12 Universitet

Antal Nationalitet Antal

Jord/vet

6 Under 50
mellem 503 250

Merk

2 Over 250

Ark

1 i alt

Hum

2

Nat

3

Sund

4

DTU

4

Tek

7

DPU

1

RUC

0

i alt

28

i alt

28

5 Region Sjælland
Region
15 Midtjylland
Region
28 Syddanmark
Region
Nordjylland

4 Dansk

5 CBS

5 Udenlandsk

5 AAU

6 i alt

3 AU
Syddansk
3 Universitet
Arkitektskolen
28 Aarhus

26
2
28

5
2

1

Der blev gennemført:
10 interview med virksomhedsvejledere
10 interview med studerende
8 interview med universitetsvejledere
3 interview med Ph.d.-skoler på henholdsvis DTU og Roskilde Universitet.
De forskellige interview blev udført i en kombination mellem face-to-face interview og telefoninterview.
Formålet med de kvalitative interview har været at gå i dybden med de oplevelser og erfaringer, som de
forskellige parter har med ErhvervsPhD-ordningen samt at få uddybet svarene fra den kvantitative
dataindsamling. De kvalitative data er blevet anvendt i den efterfølgende fortolkning af resultaterne af den
kvantitative undersøgelse. Samtidig har de kvantitative resultater bidraget til at illustrere vægten bag de
kvalitative udsagn og deres udbredelse blandt de forskellige parter.
Interviewene har ligesom det eksplorative interview været opbygget som semistrukturede interview, og det
har således været muligt for informanterne at belyse emner, som de har fundet relevante i henhold til det
overordnede tema. Dette betyder, at interviewene har omhandlet de samme temaer, men samtidig har
været åbne over for nye vinkler.
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Kapitel 2. ErhvervsPhD-projekters organisering
2.1 Før projektstart
2.1.1 Studerendes introduktion til ErhvervsPhD-ordningen
I forhold til at målrette informationsindsatsen om ErhvervsPhD-ordningen har det været interessant for FI
at få indsigt i, hvordan de studerende får kendskab til ErhvervsPhD-ordningen. I nedenstående figur 2.1 ses
det, at det hovedsageligt er i universitetsregi, at de studerende får kendskab til ErhvervsPhD-ordningen.
Hele 46 pct. har fået kendskab til ordning via et universitet. Dernæst følger andelen af studerende, der har
fået kendskab til ordningen via en virksomhed eller via venner. Dette forekommer væsentligt sjældnere,
nemlig i henholdsvis 22 pct. og 14 pct. af tilfældene.
Figur 2.1 Studerendes kilder til kendskab til ErhvervsPhD-ordningen

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

46%

22%
14%
8%

7%
1%

0%

0%

N=214
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2%

2.1.2 Ansøgningsprocessen
Ser vi på ansøgningsprocessen, er det relevant at se på, hvilke parter,
der initierer ErhvervsPhD-projekterne. Figur 2.2 viser, at det oftest er
virksomheder, der initierer projekterne (41 pct.) efterfulgt af de
studerende (35 pct.). Det fremgår ligeledes, at universiteterne ligger
væsentligt lavere (18 pct.), når det drejer sig om at initiere
ErhvervsPhD-projekter.

35%

”Vi søger, når der er mulighed for det. Der er
relativt få samarbejdspartnere, der kan
komme på tale. De fleste af vores
samarbejdspartnere er offentlige.
Uddannelsesforskning interesserer ikke så
mange virksomheder. Det vi laver,
interesserer ministerier og fagforeninger. De
fleste vi har kontakt til ud over dette, fx
NGO’er, har ikke midler til en ErhvervsPhD.”.
(Interview med ph.d.-skoleleder)

Den studerende

”Jeg tror, at der ligger noget i den måde som
ordningen er skruet sammen på. Den er
bygget op som om, at det er en virksomhed,
der sammen med en kandidat søger.
Universitetets eneste formelle rolle i
forbindelse med ansøgning er at sige, at det
kan vi indskrive, og så kan vi stille en
kvalificeret vejleder til rådighed. Vi kan sige til
FI, at den her kandidat opfylder kriterierne.”
(Interview med ph.d.-skoleleder)

Figur 2.2 Initiativtagere til ErhvervsPhD-projekter

45%
40%

Universiteternes indsats

41%

35%
30%
25%
18%

20%
15%
10%

6%

5%
0%
Virksomheden

Universitetet

N=214

Anden

”Jeg tror det ændrer sig. Man er inde i en
overgangsperiode, hvor universiteterne har
været meget akademiske og lukkede samfund,
og nu bliver universiteterne næsten ledet som
virksomheder. Det skal såmænd nok ændre
sig. Så kan man mene om det, som man vil.”
(Interview med universitetsvejleder)

Der tegner sig ud fra figur 2.1 og figur 2.2 et billede af, at
universiteterne er mest fremtrædende i forhold til at informere om
ErhvervsPhD-ordningen, men når det kommer til at initiere projekter,
sakker universiteterne væsentligt bagud. Virksomhederne er i stedet
”Jeg tror det er fordi, at vi har været igennem
den afgørende faktor i forhold til at initiere ErhvervsPhD-projekter.
en periode, hvor virksomhederne har været
Årsagen til dette er søgt uddybet gennem de kvalitative interview.
lidt tilbageholdende. Jeg tror måske, at vi ude
Generelt har universitetsvejlederne og ph.d.- skolelederne kunnet
på universiteterne ikke vil være alt for
genkende tendensen. Der har vist sig forskelligartede forklaringer på,
frembrusende. Der har været nedskæringer og
hvorfor dette er tilfældet. En forklaring, som flere
fyringer. Mit netværk ved, at hvis de finder ud
af at muligheden er der, så er jeg interesseret,
universitetsvejledere og også Ph.d.-skolelederne nævner er, at der
og så kan de bare henvende sig til mig.”
inden for nogle fagretninger ikke er tradition for at samarbejde med
(Interview med universitetsvejleder)
det private erhvervsliv. Det kan således tyde på, at traditioner og
forestillinger om, at forskning og kommercielle interesser er
uforenelige størrelser kan være en barriere for at igangsætte ErhvervsPhD-projekter. Tendensen kan
ligeledes spores, hvis fokus rettes mod de allerede etablerede ErhvervsPhD-projekter. Her er det tydeligt, at
nogle fagretninger er mere repræsenteret end andre. Blandt andet er der blandt humanistiske og kreative
uddannelser langt færre ansøgninger end blandt andre fagretninger så som tekniske videnskaber og
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naturvidenskaber. Dette kan skyldes, at der inden for humaniora og
de kreative fag er større tradition for at samarbejde med den
offentlige sektor. Flere universitetsvejledere har dog nævnt, at dette
er ved at ændre sig, så universiteterne åbner sig mere op for andre
samarbejdsmuligheder.

2.1.3 Formulering af ansøgning
I forbindelse med undersøgelsens fokus på de skridt, der ligger før
projektstart i et ErhvervsPhD-projekt, fremgår det, at flere
universitets – og virksomhedsvejledere anser ansøgningsprocessen
som tidskrævende og logistisk krævende. Ansøgningsprocessen er
præget af meget administrativt arbejde, der tager tid fra andre
opgaver, og ansøgningen skal igennem alle de involverede parter, før
den endeligt kan godkendes af parterne.
Da ansøgningsprocessen fra forskellige sider er blevet beskrevet som
tidskrævende, har det været interessant at se på, hvor lang tid
formuleringen af ansøgningen tager for projektparterne. Figur 2.3
nedenfor giver et overblik over, hvor lang tid
ansøgningsformuleringen har taget for de adspurgte studerende. Her
fremgår det, at i 23 pct. af tilfældene tager det 1-3 måneder. Dette er
tæt fulgt af 19 pct. der har svaret, at det tager mellem 3-6 måned og
19 pct. der har svaret, at det tager mellem 6 til 12 måneder.
Formuleringen af ansøgningen tager således sjældent mindre end én
måned (5 pct.) eller mere end 12 måneder (7 pct.).2

Fortsættelse af samarbejde
”Min tidligere chef havde kontakt til en
forskningsgruppe på mit universitet, som er
hans tidligere kollegaer. De fik aftalt, at
projektet skulle laves. Jeg deltog som
afgangsstuderende i et orienteringsmøde på
universitetet, hvor projektet blev
fremlagt”.(Interview med studerende, tek)
”Jo mere man kender hinanden, jo lettere er
det at arbejde sammen. Samarbejde kræver
tillid, og tillid opbygger man over tid.”
(Interview med universitetsvejleder)
”Det skal være et samarbejde, der katalyserer
en ErhvervsPhD og ikke en ErhvervsPhD, der
forsøger at katalysere et samarbejde”
(Interview med universitetsvejleder)

Samarbejde om formuleringen af
ansøgningen
”Ansøgningsarbejdet er meget omfattende, og
det pålægger akademiets vejledere et stort
ekstraarbejde, idet det er de færreste, der kan
skrive en ErhvervsPhD-ansøgning uden støtte.
Det er også et ressourceproblem at have
ErhvervsPhD-studerende oveni akademiets
egne ph.d.- studerende, da mængden af
lektorer og professorer ikke stiger
proportionalt med mængden af ph.d.studerende, der skal vejledes. Derfor er der
grænser for, hvor mange ErhvervsPhD-forløb
man kan igangsætte.” (Åben besvarelse fra
universitetsvejleder)
”Jeg fik et udkast til det. Alt derudover har
været igennem mine egne fingre. Jeg har
selvfølgelig diskuteret det på plads med mine
egne vejledere. Jeg har været med i hele
processen” (Interview med studerende, Tek)

2

Figur 3.3 bygger på svar fra ErhvervsPhD-studerende. Det vurderes dog, at figuren kan give et overblik over, hvor
lang tid formuleringen af ansøgningen tager for alle parterne, da størstedelen af parterne på den ene eller anden
måde er involveret fra tidligt i ansøgningsprocessen.
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Figur 2.3 Tidsforbrug på ErhvervsPhD-ansøgninger

Fra den kvalitative undersøgelse og de åbne besvarelser fremgår det, at processen for formuleringen af en
ansøgning ofte går over flere måneder, da ansøgningen skal gennem alle parterne, hvor ansøgningen
kommenteres og justeres. Det fremgår ligeledes, at der i de fleste tilfælde er en part, der er primus motor i
forhold til formuleringen.
Ses der på nedenstående figur 2.4 fremgår det, at det i 51 pct. af projekterne er de studerende, der står for
at formulere ansøgningen. Dernæst følger projekter, hvor ansøgningen er formuleret i kombination mellem
parterne – her er der tale om 23 pct. De resterende tilfælde fordeler sig nogenlunde jævnbyrdigt mellem
virksomhedsvejlederne og universitetsvejlederne med henholdsvis 13 pct. og 10 pct.. De 2 pct. der har sat
kryds ved kategorien anden beskriver i de åbne besvarelser, at ansøgningen er formuleret i kombination
med forskellige parter.
Figur 2.4 Hovedansvarlig for formulering af ErhvervsPhD-ansøgning
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Opsummering
Størstedelen af de ErhvervsPhD-studerende har fået kendskab til ErhvervsPhD-ordningen gennem
et universitet
Derimod initieres størstedelen af ErhvervsPhD-projekterne af virksomheder eller af de
ErhvervsPhD-studerende
Ansøgningsprocessen tager i størstedelen af tilfældene mellem 1-3 måneder eller mellem 3-6
måneder
ErhvervsPhD-ansøgningerne formuleres hovedsageligt af den studerende eller i en kombination
mellem projektparterne
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2.2 Krav til ErhvervsPhD-studerende
Ifølge retningslinjerne for ErhvervsPhD-ordningen skal den
studerende ansættes i en virksomhed og samtidig indskrives på et
universitet. Det fremgår i undersøgelsen, at henholdsvis virksomhed
og universitet har forskellige såvel som sammenfaldende krav til de
studerende. Kigges der på de to nedenstående figurer, danner der sig
et billede af, at det inden for de prædefinerede kategorier oftest er
universiteterne, der stiller krav til de studerende.
Når der kigges på, hvilke krav der oftest stilles, er det tydeligt, at der
fra universiteterne oftest stilles krav til, at de studerende skal tage
kurser, nemlig i 77 pct. af tilfældene. Dette kan udover de 30 ECTSpoint kurser, der kræves i følge ph.d.-bekendtgørelsen blandt andet
være intro-kurser i det specifikke fagområde. Virksomhederne stiller
krav om, at den studerende deltager i kurser i 30 pct. af tilfældene.

Krav om undervisning
”Vi tilrettelægger ikke undervisning efter, at
de ErhvervsPhD-studerende kan komme ind
og undervise. De får det som tilbud. De har i
forvejen travlt nok med både at lave deres
forskningsprojekt og at være i virksomheden.
Det er ikke noget, som vi pådutter dem, og det
er vi meget opmærksomme på.” (Interview
med universitetsvejleder)

Kigges der derimod på andelen, der stiller krav til deltagelse i konferencer, er der større lighed mellem
universiteterne og virksomhederne. Hvor 74 pct. af universitetsvejlederne stiller krav til dette, stiller 60 pct.
af virksomhedsvejlederne krav til dette. Konferencerne nævnes af flere som en måde, hvorpå de
studerende kan indgå i et internationalt forskningsmiljø, og dette vurderes af mange vejledere som et
vigtigt led i ErhvervsPhD-uddannelsen.
Hvad angår undervisning viser de to figurer 2.5 og 2.6, at det oftest er universiteterne, der kræver, at de
studerende underviser. 45 pct. af universitetsvejlederne har svaret, at de stiller krav til undervisning,
hvorimod kun 26 pct. af virksomhedsvejlederne har sat kryds ved dette. Det fremgår dog fra de åbne
besvarelser, at ErhvervsPhD-studerende i mange tilfælde ikke underviser lige så meget som ordinære ph.d.
studerende. Dette skyldes, at de studerende har to arbejdspladser, og at fordelingen af tid mellem disse
kan besværliggøre dette.
Den samme tendens ses ved krav til udlandsophold ved en
virksomhed eller et universitet. Her er det også oftest
universiteterne, der stiller krav, nemlig i 62 pct. af tilfældene
overfor 41 pct. af virksomhederne. Flere universitets- og
virksomhedsvejledere kræver i stedet, at den studerende har
tilknytning til internationale forskningsmiljøer, og dette kan som
tidligere nævnt f.eks. ske via deltagelse i konferencer som nævnt
ovenfor og herudover via længere udlandsophold. Det fremgår i de
åbne besvarelser, at det kan være en udfordring for de studerende,
hvis der stilles krav til udlandsophold. Dette skyldes delvist, at de
ErhvervsPhD-studerende ofte er i den familiemodne alder.
Derudover skyldes det, at det kan være svært at overbevise
virksomheden om, at den studerende skal sendes af sted i en
længere periode.
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Krav om udlandsophold
”Vi opfordrer til udlandsophold, og jeg vil sige,
at det er svært for dem. Ikke kun fordi de skal
væk fra virksomheden, det kan sådan set godt
lade sig gøre, men også fordi ErhvervsPhD’er
som regel er lidt ældre og derfor har familie.
Det er mere familieproblemet, end det
egentlig er at få fri fra virksomheden. Det er
alderen, der besværliggør det lidt. (Interview
med universitetsvejleder)

Ved gennemgangen af de åbne besvarelser er det tydeligt, at universitetsvejlederne ofte anbefaler
udlandsophold og undervisning i stedet for at stille det som et krav.
Figur 2.6 viser at 39 pct. af virksomhedsvejlederne har afkrydset svarmuligheden Andet. Under de åbne
besvarelser fremgår det, at størstedelen af disse nævner, at de ikke har særlige krav til de studerende (ca.
32 pct.).
Figur 2.5 Universiteternes krav til ErhvervsPhD-studerende
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Figur 2.6 Virksomhedernes krav til ErhvervsPhD-studerende
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Udlandsophold
Konferencer
Kurser
ved universitet
eller ved
virksomhed
Det kryds tilladt. Der er i alt sat 284 kryds

Andet

Det er i de kvalitative interview såvel som i de åbne besvarelser
yderligere fremkommet, at universitets- og virksomhedsvejlederne i
mange tilfælde også stiller andre krav end de prædefinerede krav,
som indgår i figur 2.5 og 2.6.

Krav om indsigt i virksomheden
”ErhvervsPhD-studerende deltager i
gruppemøder og enkelte projektmøder på
arbejdspladsen for at få indsigt i
virksomheden og den måde vi arbejder på.”
(Åben besvarelse fra virksomhedsvejleder)

Særligt universitetsvejlederne stiller ofte krav om publiceringer. Det
forventes som regel, at de studerende publicerer et vist antal artikler i
løbet af deres ErhvervsPhD-uddannelse. I nogle tilfælde kan der også
være krav til, hvilke tidsskrifter artiklerne hovedsageligt skal publiceres i. Virksomhedsvejlederne kræver
derimod i flere tilfælde, at de studerende deltager i virksomhedens aktiviteter. Dette er nødvendigt for, at
den studerende kan forstå virksomhedens arbejdsgange, vilkår og behov. Derudover kræver flere
virksomheder, at de studerende er dygtige til at formidle, således at den studerendes resultater når videre
ud til virksomhedens ansatte og kunder.

Opsummering
Det forekommer oftest, at det er universiteterne, der stiller krav til de studerende. Universiteterne
stiller oftest krav om:
o

Kurser

o

Konferencer

o

Udlandsophold

o

Undervisning

o

Publikationer

Virksomhederne stiller oftest krav om:
o

Konferencer

o

Udlandsophold

o

Kurser

o

Undervisning

o

Forståelse for virksomhedens arbejdsgange, vilkår og behov

o

Formidlingskundskaber

De åbne besvarelser viser, at virksomhederne i mange tilfælde slet ikke har defineret specifikke
krav til de studerende
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2.3 Økonomi i ErhvervsPhD-projekter
2.3.1 ErhvervsPhD-studerendes løn
Nedenstående figur 2.7 viser den gennemsnitlige, månedlige startløn for ErhvervsPhD-studerende fra 2008
til 2012 og samlet for perioden 2008 til 2012. Den gennemsnitlige, månedlige startløn ligger fra 2008 til
2012 på 32.721 kr. I 2008 lå den gennemsnitlige månedsløn på 30.588 kr., i 2009 lå den på 32.629 kr., i
2010 lå den på 33.237 kr., i 2011 lå den på 33.151kr., i 2012 lå den på 33.065 kr.. Figur 2.7 viser, at
lønningerne gennemsnitligt er steget i perioden 2008 til 2012 med et lille fald mellem 2011 og 2012.
Figur 2.7 Gennemsnitlig månedlig startløn for ErhvervsPhD-studerende
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2.3.2 Udgifter i forbindelse med ErhvervsPhD-projekter
Ifølge ErhvervsPhD-ordningens retningslinjer skal virksomheden afholde de udgifter, der er i forbindelse
med et ErhvervsPhD-projekt. Det er ligeledes virksomheden, der modtager det faste tilskud fra Styrelsen
for Forskning og Innovation. Det kræves, at virksomhederne økonomisk skal kunne understøtte et
ErhvervsPhD-projekt gennem projektets tre år.
Det varierer fra projekt til projekt, hvor mange udgifter de enkelte virksomheder har til ErhvervsPhDprojekterne. Udgiftsniveauet bestemmes hovedsageligt af, hvilken type projekt, der er tale om. Svarene i
spørgeskemaundersøgelsen peger på, at projekterne i den mere omkostningslette ende vil koste
virksomheden omkring 600.000 kr. for hele projektperioden. Derimod koster de mest omkostningstunge
projekter mellem 2-3 mio. De angivne tal dækker alle udgifter, som en virksomhed afholder i forbindelse
med ErhvervsPhD-projektet, udgifterne er således inklusiv de studerendes løn. De mest omkostningstunge
projekter er typisk projekter, hvor der indgår en lang række eksperimentelle forsøg. Det er særligt tilkøb af
udstyr og materialer der for flere virksomheder er en stor udgift. Undersøgelsen har endvidere vist, at
ErhvervsPhD-projekter gennemsnitligt koster omkring 1.500.000 kr. for hele perioden.
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2.3.3 Tilskud til universiteter
Universitetet modtager et tilskud på op til 360.000 kr. Det er i denne forbindelse undersøgt, hvorvidt
tilskuddet fra FI i virkeligheden dækker de udgifter, som universiteterne har i forbindelse med ErhvervsPhDprojekterne. Universitetstilskuddet fra FI skal dække:
Universitetets vejledning af ErhvervsPhD-kandidaten
Universitetets dialog med virksomheden
ErhvervsPhD-kandidatens arbejdsfaciliteter på universitetet
ErhvervsPhD-kandidatens deltagelse i relevante ph.d.-kurser på universitetet
Bedømmelse af ph.d.-afhandlingen
Størrelsen på tilskuddet afhænger af det fagområde, som projektet skrives indenfor. Således fordeles
tilskuddet, som det ses nedenfor:
360.000 kr. til projekter inden for de teknisk, natur-, jordbrugs-, veterinær- og
sundhedsvidenskabelige fagområder
252.000 kr. til projekter inden for de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder
Figur 2.8 nedenfor viser, at størstedelen af de adspurgte universitetsvejledere vurderer, at tilskuddet enten
delvist dækker (42 pct.) eller fuldt ud dækker (38 pct.) deres udgifter til ErhvervsPhD-projekterne. Kun 10
pct. vurderer, at tilskuddet ikke dækker, og de resterende 10 pct. ved ikke, hvorvidt tilskuddet dækker
udgifterne.
Figur 2.8 Universitetstilskuddets dækning af udgifter
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De åbne besvarelser giver et billede af, at der er uklarhed omkring, hvilke udgifter tilskuddet fra FI skal
dække, og hvilke udgifter virksomhederne skal dække. Derudover giver det et billede af, at det til tider kan

20

være uigennemsigtigt for universitetsvejlederne, hvorvidt tilskuddet dækker udgifterne. Dette kan skyldes
universiteternes håndtering af tilskuddet. Det fremgår, at der forekommer projekter, hvor
universitetsvejlederne ikke ser tilskuddet, eller hvor de kun ser en meget lille del af tilskuddet, da en stor
del af tilskuddet aldrig når projektet.
Derudover tyder det på, at projekter, der indeholder meget eksperimentelt arbejde af og til ikke dækkes
fuldt ud af tilskuddet fra FI. I flere af de tilfælde hvor tilskuddet ikke dækker alle udgifterne, nævnes det, at
virksomheden enten dækker ekstraudgifterne, eller at de dækkes gennem ekstern finansiering. Det fremgår
ligeledes, at der er stor forskel på, hvor afhængige de forskellige institutter er af tilskuddet fra FI. Mens
nogle institutter har mange midler og i høj grad finansieres af eksterne midler, er andre institutter i højere
grad afhængige af tilskuddet.

Opsummering
Projekterne i den mere omkostningslette ende koster virksomheden omkring 600.000 kr. for hele
projektperioden. Derimod koster de mest omkostningstunge projekter mellem 2-3 mio.
ErhvervsPhD-projekter koster gennemsnitligt virksomhederne omkring 1.500.000 kr. for hele
perioden
Størstedelen af de adspurgte universitetsvejledere vurderer, at tilskuddet til universitetet enten
delvist dækker eller fuldt ud dækker universitets udgifter til projektet
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Kapitel 3. Oplevelser med ErhvervsPhD-ordningen
3.1 Forventede resultater af ErhvervsPhD-projekter
Langt størstedelen af de medvirkende virksomheder og
universiteter ser stor nytte i ErhvervsPhD-ordningen og
forventer, at ordningen vil bidrage med betydelige gevinster.
En stor andel af virksomhedsvejlederne såvel som
universitetsvejlederne forventer, at samarbejdet vil give viden
om samarbejdspartnerens verden. 90 pct. af de adspurgte
virksomheder forventer, at deltagelse i et ErhvervsPhD-projekt
vil give dem øget teoretisk viden og 80 pct. forventer
kompetenceudvikling. 79 pct. af de adspurgte
universitetsvejledere forventer videnudvikling, 64 pct. forventer
at få viden om erhvervslivets behov og 60 pct. forventer
kompetenceudvikling.
Billedet tydeliggøres i de åbne besvarelser såvel som i de
kvalitative interview, hvor det beskrives, at flere virksomheder
ser samarbejdet med et universitet som en adgang til den
nyeste viden inden for deres fagområde og dermed en måde at
styrke virksomhedens videnniveau på. Derudover beskriver
flere virksomhedsvejledere, at universiteterne har en anden
tilgang til virksomhedernes problemstillinger, og at dette kan
føre til en særlig synergi ved virksomhedernes samarbejde med
universiteterne. Yderligere ses samarbejdet med
universiteterne også som en måde, hvorpå virksomhederne kan
gøre deres forskning mere målrettet. Nogle virksomheder
forventer ligeledes, at samarbejdet kan åbne op for nye
arbejdsområder, nye måder at gøre tingene på, eller at
samarbejdet vil give virksomhederne mulighed for at komme
dybere ned i allerede etablerede fokusområder.
En stor andel af de adspurgte universitetsvejledere forventer, at
samarbejdet med virksomheder vil betyde, at universiteterne
får større indblik i, hvilke udfordringer og kompetencebehov
erhvervslivet har. Derudover beskrives det, at
universitetsvejlederne forventer at skabe viden, der vil kunne
føre til nyttiggørelse i erhvervet og samfundet generelt. Det at
bedrive forskning, der kan føre til nyttiggørelse, beskrives af
flere universitetsvejledere som motiverende og inspirerende,
da man skaber konkrete resultater i virksomheder.
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Universiteterne
”Vi får lidt anderledes projekter, end vi ellers ville
have, og det får vi synergi på. Det er projekter, der
ligger inden for vores kernekompetencer. Vi får på
den måde ny viden og andre vinkler, end det vi selv
har gået med. Jeg er generelt positiv for, at sådan
nogle forskere som os skal interagere mere med
erhvervslivet og se, om vi kan styrke dansk udvikling
og innovation.” (Interview med universitetsvejleder)
”Det er en win/win- situation for alle parter. Det er
en win/win- situation for kandidaten, fordi
kandidaten får en ph.d. grad og samtidig en
erhvervsrelevant forståelse. For virksomheden er det
også en fordel, da det ikke bare er konsulentviden,
men man bliver udfordret. Der er tankegods bag den
viden, der bliver leveret. Dem jeg har i gang, de gør
virkelig en forskel. For universitetet er det også en
fordel. Vi får tættere tilknytning til industrien, som vi
også skal have. Vi får omsat noget teori til
praksis.”(Interview med universitetsvejleder)
”Det er en styrke, at man får mulighed for at sætte
noget op sammen med en virksomhed, som giver
noget videnudveksling begge veje, og som gør begge
parter klogere. Virksomheden får noget viden, der er
integreret i universitetsmiljøerne, og omvendt får
universiteterne noget viden om nogle teknikker, som
virksomhederne benytter, men også viden om hvad
de gerne vil have, og hvad der er vigtigt for en
virksomhed. Det er et rigtig godt
videndelingssystem.” (Interview med
universitetsvejleder)
”Universitetet får friske pust fra samfundsmæssige,
industrinære problemstillinger, hvor man får sat
teorier mere i spil. Det giver personligt, for mig som
vejleder en god dynamik. Det erhvervsmæssige
interesserer mig meget.” (Interview med
universitetsvejleder)

Det gør sig i mange tilfælde gældende, at universitets- såvel som
virksomhedsvejlederne forventer, at samarbejdet med
henholdsvis et universitet eller en virksomhed kan betyde en
udvidelse af netværk. Nogle benytter ordningen for at styrke en
allerede etableret samarbejdsrelation eller brede denne ud,
hvorimod andre benytter ordningen til at etablere
samarbejdsrelationer. 55 pct. af virksomhedsvejlederne har
afkrydset kategorien udvidet netværk, hvor 79 pct. af
universitetsvejlederne har afkrydset samme svarmulighed.
Flere virksomhedsvejledere har i de åbne besvarelser udtrykt en
forhåbning om, at samarbejdet vil betyde en indgang til
forskningsmiljøet og dermed en relation til flere forskere. Også
flere universitetsvejledere har i de åbne besvarelser beskrevet,
at de ser samarbejdet som en måde, hvorpå universiteterne
enten kan få etableret samarbejde, som man ikke har haft før
eller styrke allerede eksisterende samarbejde. Flere nævner
også muligheden for, at samarbejdet kan medføre yderligere
samarbejde om større projekter i fremtiden.

Virksomhederne

”Samarbejdet med universitetet giver os fantastisk
mange muligheder for at trække på nogle ressourcer
og få noget inspiration.” (Interview med virksomhed,
teknisk industri)
”De overordnede styrker ved ordningen er, at der
bliver stillet en kapacitet til rådighed for nogle
virksomheder. Noget som virksomheder ikke
prioriterer særlig højt, og som de heller ikke har
adgang til. Derudover får man bundet
forskningsverdenen sammen med den operationelle
verden, og det er også en klar styrke.” (Interview
med virksomhed, teknisk industri)
”Jeg synes, at det er en fantastisk og genial ph.d.ordning, fordi den sikrer, at de studerende får et højt
videnskabeligt niveau samtidig med, at de får noget,
der kan bruges ude i erhvervslivet. De får forståelse
for, at det de går og arbejder med, selvom det ikke
direkte kan anvendes i praksis, danner basis for
noget, der kan anvendes i praksis. Den studerende
har hele tid forståelse for, at det skal kunne
anvendes samtidig med, at det skal være på et
videnskabeligt højt niveau.” (Interview med
virksomhed, sund/farma)

I de åbne besvarelser har de adspurgte vejledere yderligere
beskrevet, hvilke andre fordele de ser ved ordningen. Her har
flere virksomheds- og universitetsvejledere svaret, at de
forventer at få adgang til materiale, teknik, udstyr og
laboratoriefaciliteter, som de ellers ikke har adgang til, da deres
samarbejdspartnere er i besiddelse af dette. Derudover ser flere
også en fordel i at de med et ErhvervsPhD-projekt kan få
tilknyttet en dygtig studerende, som kan bidrage med en masse kompetencer.

Særligt universitetsvejlederne har nævnt, at den økonomiske støtte er vigtig. Det beskrives, at støtten giver
dem mulighed for at få ErhvervsPhD-studerende, som de ellers ikke ville have råd til. Den økonomiske
støtte er dog ikke kun betydningsfuld for universiteterne. Flere virksomhedsvejledere har også beskrevet
den som værdifuld, og som et element der vægtes højt, når mange virksomheder overvejer at tilføre deres
virksomhed mere forskning.
Undersøgelsen viser, at en forholdsvis lille andel af virksomhedsvejlederne forventer, at ErhvervsPhDprojektet vil føre til et øget antal patenter, en øget markedsandel eller en øget årsomsætning. 19 pct. har
afkrydset hver af disse kategorier. Derudover forventer kun 9 pct., at ErhvervsPhD-projektet vil medføre en
øget eksport.
Undersøgelsen viser yderligere, at kun en lille andel af universitetsvejlederne forventer, at ErhvervsPhDprojektet vil medføre en øget produktudvikling, nemlig 16 pct.
De fleste forventer dog, at projektet vil tilføre virksomheden noget, som de ikke har i forvejen.
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Figur 3.1 Virksomhedsvejledernes forventninger til resultater af ErhvervsPhD-projekter
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Figur 3.2 Universitetsvejledernes forventninger til resultater af ErhvervsPhD-projekter
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Ovenfor blev en lang række fordele ved ErhvervsPhD-ordningen
belyst. Det er dog ligeledes væsentligt at belyse de
udfordringer og svagheder, som virksomhederne og
universiteterne påpeger ved ordningen.

Universiteterne
”IPR-diskussionen er altid en pestilens at få aftalt.”
(åben besvarelse universitet)

For universitetsvejlederne tegner der sig et billede af, at en af
de mest fremtrædende udfordringer ved ErhvervsPhDordningen er de forskellige interesser, som henholdsvis
virksomhedsvejlederne og universitetsvejlederne besidder.
Oplevelsen af forskellige interesser har været et
gennemgående tema i undersøgelsen, og problemstillingen vil
derfor beskrives separat i næste afsnit.

”Man kan få en fornemmelse af, at tingene er
fragmenterede, og at man mister overblikket, når
noget af arbejdet sker et andet sted. Selvom man
forsøger at kommunikere, så kan der være smådata,
som man ikke lige hører om. Derfor er jævnlige
møder og detaljer vigtige. Man skal kommunikere og
kommunikere.” (Interview med Universitetsvejleder)

En anden fremtrædende udfordring, som fremgår hos
virksomhedsvejlederne såvel som hos universitetsvejlederne,
er IPR – spørgsmål. Dels beskrives det, at det kan være
tidskrævende at få indgået aftaler om IPR- forhold. Dels kan der
være modstridende interesser mellem virksomheder, der i
mange tilfælde ønsker at hemmeligholde opdagelser og/ eller
søge patentering, og universiteter der ønsker at publicere
resultater og skabe synlighed om opdagelser.

”Det er bureaukratisk og svært, når man samtidig
med at man skal modne en virksomhed til at putte
pengene i projektet, ikke kan være sikker på, at FI
godkender projektet. Så risikerer man at miste den
studerende, fordi de skal videre med noget andet, og
så skal man køre en runde mere, hvor man igen skal
prøve at finde en ny studerende. Egnede ph.d.studerende er i dag en mangelvare. (Interview med
universitetsvejleder)

Flere virksomheds- og universitetsvejledere nævner, at det kan
være problematisk at indgå aftaler om IPR-rettigheder. Dog
beskriver en del det som et overskueligt problem. Deraf kan
det sandsynligvis udledes, at det ikke er en problemstilling, der
vil afholde en væsentlig andel vejledere fra at starte nye
ErhvervsPhD-projekter.

”Det er noget mere bureaukratisk end en almindelig
ph.d.. Specielt kan ansøgningsprocessen være
besværlig, da det at få virksomheder til at bevilge
penge til et projekt, at have en studerende, og så i
sidste ende at få tilsagn/afslag fra FI kan være
logistisk krævende” (Åben besvarelse universitet)
”Det kræver en omhyggelig forventningsafstemning

Det beskrives, at processen fra man får ideen om at starte et
at sikre, at virksomheden ikke tror, at de kan bruge
ErhvervsPhD-projekt og frem til projektstart kan tage omkring
den ph.d.-studerende til opgaver, der ikke er
et halvt år, og at det er meget lang tid for nogle virksomheder.
relevante for ph.d.-projektet. Samtidig er der en
Den lange tidshorisont beskrives også særligt af
større risiko for, at projektet stoppes pga. ophør af
finansiering fra virksomheden.” (Åben besvarelse
virksomhedsvejledere som en ulempe ved ErhvervsPhDuniversitet)
ordningen. Flere virksomhedsvejledere har nævnt, at det kan
være svært at finde accept til at starte et ErhvervsPhD-projekt
internt i en virksomhed, da tidshorisonten for den praktiske
anvendelse af arbejdet er lang. Virksomhederne har nemlig brug for hurtigere løsninger og resultater. Dette
fremstår ikke som et problem for universiteterne. Modsat har nogle universitetsvejledere nævnt, at de tre
år er for kort tid i forhold til alle de ting, som de studerende skal nå i et ErhvervsPhD-projekt.
Flere universitetsvejledere nævner tillige, at det kan være svært at få finansiering til eksperimenter, udstyr
mv. fra samarbejdsvirksomhederne. Det er ikke bare det økonomiske element, der beskrives som en
ulempe, men også det tidsforbrug, som følger med ErhvervsPhD-projekterne. Ifølge flere universitets- og
virksomhedsvejledere kræver det mange timers vejledning at sikre en god opfølgning på projekterne. For
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nogle er det endda kommet bag på dem, hvor meget tid det
kræver. Økonomiske ressourcer og tidsmæssige ressourcer er
derfor en forudsætning for at igangsætte et ErhvervsPhDprojekt.
Flere virksomhedsvejledere og universitetsvejledere har
påpeget, at de ser det som en ulempe, at de ikke har den
studerende 100 % af tiden. Dette skyldes blandt andet, at
vejlederne føler, at de let mister indflydelse og overblik over
projektet, når den studerende er væk i længere tid. Indflydelsen
på projektet kan blive mindre, da vejlederen ikke i lige så høj
grad kan præge projektet, når den studerende ikke sidder ved
den pågældende part. Yderligere nævnes det, at informationer
fra projektet ikke altid lander hos den part, som den studerende
ikke opholder sig ved.

Virksomhederne
”Omkostningerne er forbundet med en ikke
ubetydelig risiko - der er ingen garanti for at de
opnåede resultater på kort eller lang sigt forplanter
sig virksomhedens bundlinje.”(Åben besvarelse
virksomhed)
”Nogle gange lidt svært at finde accept internt i
virksomheden, da den studerendes arbejde er
forskning, og da tidshorisonten for den praktiske
anvendelse af arbejdet kan være lang.” (Åben
besvarelse virksomhed)
”Til tider er det ganske tidskrævende, og det kræver
løbende arbejde at holde projektet på et spor, som
både virksomhed og universitet finder relevant.”
(Åben besvarelse virksomhed)
”Opstarten er langsommelig. I en dynamisk
virksomhed er det nødvendigt at kunne agere
hurtigt og effektivt. Fra projektidé til projektstart (af
et ErhvervsPhD- projekt) går der typisk 6-10
måneder, hvilket er meget lang tid for
virksomheden.” (Åben besvarelse virksomhed)
”Det er en stor satsning for en lille virksomhed. Der
er store konsekvenser, hvis projektet ikke er
velforberedt.” (Åben besvarelse virksomhed)
”En virksomhed med ønske om at patentere sine
opfindelser kan ofte komme i konflikt med
universiteternes ønske om at publicere hurtigt.”
(Åben besvarelse virksomhed)
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Opsummering
Fordele ved ordningen:
o

Langt størstedelen af de medvirkende virksomheder og universiteter ser stor nytte i
ErhvervsPhD-ordningen

o

Virksomhederne forventer, at deltagelse i et ErhvervsPhD-projekt vil give dem en øget
teoretisk viden og kompetenceudvikling

o

Universitetsvejledere forventer, at deltagelse i et ErhvervsPhD-projekt vil medføre
videnudvikling, viden om erhvervslivets behov, kompetenceudvikling og et større indblik i,
hvilke udfordringer og kompetencebehov erhvervslivet har

o

Virksomhedsvejlederne og universitetsvejlederne forventer, at samarbejdet kan betyde en
udvidelse af netværk

o

Mange af de adspurgte vejledere forventer yderligere at få adgang til materiale, teknik,
udstyr og laboratoriefaciliteter

o

Den økonomiske støtte er for mange vigtig

Udfordringer ved ordningen:
For universitetsvejlederne er de forskellige interesser mellem henholdsvis virksomhedsvejleder
og universitetsvejlederne største udfordring i forbindelse med ErhvervsPhD-ordningen.
Mange ErhvervsPhD-vejledere ser udfordringer i forhold til IPR – spørgsmål. Det er
tidskrævende at få aftalt, og forekommer ofte forskellige interesser. Hvor universiteterne ofte
vil publicere artikler med resultaterne, vil virksomhederne ofte hemmeligholde resultaterne
eller patentere
Den administrative proces i forbindelse med ansøgningsprocessen og i forbindelse med
opstartsprocessen beskrives af flere universitets- og virksomhedsvejledere som værende
administrativt tung, og langsommelig
Tidshorisonten for igangsættelse af et ErhvervsPhD-projekt er ifølge flere virksomhedsvejledere
lang, og det samme nævnes om den 3-årige ErhvervsPhD-periode
ErhvervsPhD-projekterne opleves af flere som værende omkostningstunge
Nogle universitets- og virksomhedsvejledere ser det som en udfordring, at den studerende skal
fordele tiden ligeligt mellem universitet og virksomhed
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3.2 ErhvervsPhD-studerendes to verdener
Figur 3.3 nedenfor illustrerer, hvordan de studerende oplever det at arbejde i feltet mellem virksomhed og
universitet. Det fremgår, at en forholdsvis høj procentdel af de studerende, nemlig 44 pct. oplever, at det er
meget svært, svært, eller delvist svært at arbejde i feltet mellem virksomhed og universitet. Derimod
oplever 37 pct. af de studerende det som meget let, let eller delvist let, at arbejde i feltet mellem
virksomhed og universitet. 17 pct. oplever det hverken let eller svært at arbejdet i feltet mellem de to
parter, og 2 pct. ved ikke.
Figur 3.3 Studerendes oplevelse af at arbejde i feltet mellem virksomhed og unviersitet
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Årsagen til at en høj procentdel af de studerende vurderer, at det er svært at arbejde i feltet mellem
virksomhed og universitet er, at denne situation ifølge de adspurgte i mange tilfælde medfører en oplevelse
af at være splittet mellem to forskellige verdener. Dette skyldes ifølge undersøgelsen, at der i mange
ErhvervsPhD-projekter hersker forskellige mål, kulturer, logikker og interesser hos henholdsvis universitet
og virksomhed. Netop disse forskelle opleves af nogle som værende et problem, hvorimod de af andre
opleves som en interessant udfordring, som netop gør ErhvervsPhD-uddannelsen spændende.
Oplevelsen af at være splittet mellem forskellige interesser går igen i de kvalitative interview. Ligeledes
understøttes det af flere virksomheds- og universitetsvejledere, som også oplever denne forskel i
interesser. Forskellene mellem de to verdener beskrives ud fra de studerendes perspektiv i den
nedenstående boks.
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Feltet mellem universitet og virksomhed
”Der er et meget tæt samarbejde mellem virksomheden og universitetet. De er vant til at lave
projekter sammen, hvorfor det er meget let at tilpasse sig til at arbejde i feltet mellem virksomhed
og universitet.” (Åben besvarelse fra studerende)
”Virksomheden er forskningsorienteret og har i forvejen erfaring med ErhvervsPhD-ordningen fra
flere andre studerende gennem en årrække. Virksomhedsvejlederen og universitetsvejlederen har
samarbejdet igennem flere år, inden mit projekt blev indledt. Det betyder, at forventningerne til,
hvordan projektet skal forløbe i det store hele er rimeligt afstemt og redegjort for i ph.d.-planen
på en fornuftig måde” (Åben besvarelse fra studerende)
”Universitetet har stor interesse i publikationer, hvor virksomheden ønsker resultater, der
umiddelbart løser problemer, og som kan udnyttes kommercielt. Dette er virksomheden ikke
interesseret i at publicere. Der er derfor ikke mange forslag fra virksomheden til arbejde, der kan
lede til publikationer.” (Åben besvarelse fra studerende)
”Hos virksomheden har vi stort fokus på så tidligt som muligt at kunne omsætte forskning i
kommercielle henseender. Derfor kræver virksomheden somme tider en større arbejdsindsats, og
der presses ofte på for "anvendelse før forskning". Da jeg stadig er i starten af min ErhvervsPhD, er
dette en balance, som jeg fortsat arbejder på og med.” (Åben besvarelse fra studerende)
”Hvor der på virksomhedsfronten helt konkret er tale om kommercielle krav (specifikt for
virksomheden selv), er der fra universitetets side krav om udledning af generel teori.” (Åben
besvarelse fra studerende)
”Det er lidt svært at operere som mellemled imellem to interessenter, der praktiserer forskellige
missioner. Universitet, der betragter publikationer som guldet imod virksomheden, som betragter
opbygningen af relationer og forretningen samt selve produktet som guldet.” (Åben besvarelse fra
studerende)
”Jeg oplever, at det har været svært at formulere et projekt, der både tilfredsstiller min
virksomheds behov her og nu samtidig med, at det har forskningsmæssig højde og nyhedsværdi.
Det kan også være svært at kombinere mit forskningsmæssige fokus med virksomhedens ønske til
praktiske opgaver.” (Åben besvarelse fra studerende)
”Det er til tider svært, da der er modstridende interesser. Virksomheden er oftest interesseret i
"her og nu"-løsninger, der ikke er videnskabeligt understøttet. I universitets-sammenhæng søger
man efter fundamentale mekanismer, der ikke (på kort sigt) kan omsættes til salgstal.” (Åben
besvarelse fra studerende)
De arbejder på forskellige måder, og har forskellige indstillinger. Jeg står i midten af det." (Åben
besvarelse fra studerende)
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Forskellene mellem virksomhed og universitet synes at være
særligt udprægede, når der er tale om virksomheder, der ikke
tidligere har haft kontakt til forskningsverdenen. Disse kan have
svært ved at forstå behovet for forskningsdybde i ErhvervsPhDprojekterne. Derimod nævnes det, at der i de tilfælde, hvor
virksomhedens arbejde er forskningsbaseret og dermed minder
om arbejdet på universiteterne, vil være større chance for
forståelse mellem virksomhed og universitet.
Undersøgelsen peger også på andre elementer, der har
indflydelse på, hvordan den studerende oplever at arbejde i
feltet mellem virksomhed og universitet. Mange studerende
oplever i ErhvervsPhD-projekterne, at de agerer bindeled
mellem deres virksomheds- og universitetsvejleder. Denne rolle
opleves af nogle som tidskrævende og frustrerende, hvorimod
andre studerende oplever det som uproblematisk eller ligefrem
som en udfordring, der gør ErhvervsPhD-uddannelsen særlig
interessant.

Den studerende som bindeled mellem virksomhed
og universitet
”Det er ikke let at agere mellem
virksomhedsinteresser og forskningsinteresser, da
disse ikke altid harmonerer. Der har ikke været
andre end mig selv til at varetage
interessekonflikter, hvilket ikke altid har været let.
Der kan ligge en kæmpe kommunikationsopgave i
at forklare sig akademisk overfor en privat
virksomhed. Jeg var ikke bevidst om omfanget af
denne opgave ved projektets begyndelse.” (Åben
besvarelse fra studerende)
”I virksomheden fremstår man let som for
teoretisk, og på universitetet er man ikke en rigtig
ph.d.-studerende, fordi man også sidder i en
virksomhed. Begge glemmer, at man jo uddanner
sig til netop at begå sig begge steder.” (Åben
besvarelse fra studerende)

Undersøgelsen viser ligeledes, at interaktionen mellem
universitets- og virksomhedsvejleder kan være central for den
studerendes oplevelse af at arbejde i feltet mellem virksomhed
og universitet.

”Der er ikke forståelse for hinandens prioriteringer,
og det kan være vanskeligt for den ErhvervsPhDstuderende at forene parternes krav.” (Åben
besvarelse fra studerende)

Figur 3.4 nedenfor viser hvordan de studerende i den
kvantitative undersøgelse oplever interaktionen mellem deres
to hovedvejledere. Det fremgår her, at størstedelen af de
studerende har en positiv oplevelse med interaktionen og
vurderer, at den fungerer godt, nemlig i 68 pct. af projekterne.
Kun 7 pct. oplever interaktionen som dårlig. 9 pct. oplever, at
parterne slet ikke interagerer.

”Universitetet og virksomheden er relativt
forstående overfor hinanden. Det gør det
nemmere at være parten imellem.” (Åben
besvarelse fra studerende)
”Der var i begyndelsen forskellige forventninger til
målet med forskningsprojektet. Det var op til mig
selv at styre projektet i en retning, som
tilfredsstillede begge parter. Det var dog ikke et
stort problem, men bestemt noget jeg bed mærke
i. Problemet var også blevet diskuteret på
Erhvervskurset, hvorfor det aldrig blev et reelt
problem, da det kunne italesættes i både
virksomheden og på universitetet.” (Åben
besvarelse fra studerende)
”Det er da en lille smule anderledes at være
tilknyttet to steder, men det er ikke sværere end
jeg havde regnet med. Svært er måske også et
dårligt ord - ville måske hellere kalde det en sjov
udfordring!” (Åben besvarelse fra studerende)
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Figur 3.4 Studerendes oplevelse af interaktion mellem virksomheds- og universitetsvejleder
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Der ses i undersøgelsen en statistisk signifikant sammenhæng mellem interaktionen mellem virksomhed og
universitet, og hvordan de studerende oplever at være i feltet mellem virksomhed og universitet. I de
projekter hvor interaktionen mellem vejlederne opleves som værende god, finder de studerende det
lettere at navigere mellem de to verdener. Undersøgelsen viser blandt andet, at det er afgørende, om
vejlederne har sammenfaldende interesser, eller om der er udprægede interesseforskelle. En god forståelse
mellem vejlederne samt en forståelse for projektet beskrives ligeledes af flere studerende, som et vigtigt
element i samarbejdet. Derudover fremgår det af undersøgelsen, at kommunikation mellem vejlederne er
et væsentligt element.
Det fremgår i den kvalitative såvel som den kvantitative undersøgelse, at det er vigtigt at projektparterne
mødes regelmæssigt gennem projektperioden.
De studerende, der har nævnt, at interaktionen mellem vejlederne ikke fungerer optimalt, beskriver i de
åbne besvarelser blandt andet, at vejlederne ikke har tid til at mødes til fælles vejledermøder. I
nedenstående figur 3.5 ses det, hvor ofte virksomhedsvejlederne og universitetsvejlederne i de
gennemførte surveys har angivet, at alle projektparterne holder fælles møder. 32 pct. har svaret, at alle
parterne mødes kvartalvis. 18 pct. har angivet, at parterne mødes månedligt og 17 pct. har angivet, at
parterne mødes halvårligt. 10 pct. har nævnt, at alle parterne (endnu) ikke har været samlet. 8 pct. har
svaret, at de mødes årligt, og 4 pct. har svaret, at de mødes sjældnere. 5 pct. har angivet, at de mødes
ugentligt.
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Figur 3.5 Hyppighed for møder mellem alle projektparter
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Det varierer således, hvor ofte parterne mødes. Flere
studerende og vejledere har såvel i de åbne besvarelser, som i
interviewene nævnt, at det optimale er at mødes hver tredje
måned eller oftere. 55 pct. af parterne gør dette.
I forbindelse med oplevelsen af at arbejde i feltet mellem
virksomhed og universitet fremgår det, at et redskab, der kan
være med til at skabe en mere positiv oplevelse er, at
virksomhedsvejleder og universitetsvejleder har indgået en
samarbejdskontrakt. I forbindelse med indgåelse af
samarbejdskontrakter vil der typisk laves aftaler om emner, som
ellers kan skabe problemer. Figur 3.6 nedenfor viser, hvor stor
en andel af universitets- og virksomhedsvejledere, der har
indgået samarbejdsaftaler. 55 pct. af vejlederne svarer ja til, at
de har indgået en samarbejdsaftale, hvorimod 24 pct. svarer
nej. 17 pct. ved ikke, hvorvidt de har indgået en
samarbejdsaftale, og 3 pct. ønsker ikke at svare.
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Positive elementer i projektsamarbejde
”Der er sammenfaldende interesser og en ægte
interesse i projektet, dets problemfelt og
potentielle resultater” (Åben besvarelse fra
studerende)
”Begge parter har en fælles interesse, og de forstår
og respekterer specielle interesser/ønsker fra
modparten.” (Åben besvarelse fra studerende)
”Universitets og virksomhedsvejledere kender
hinanden og har god fælles forståelse for
fagområdet og problemstillingerne, der undersøges
i ph.d. projektet.” (Åben besvarelse fra studerende)
”Det er en enorm fordel, at virksomhed og
universitet er i samme bygning, og at min
akademiske vejleder og min virksomhedsvejleder
har arbejdet sammen i mange år inden,
ErhvervsPhD-projektet blev sat i søen.” (Åben
besvarelse fra studerende)

Figur 3.6 Antal indgåede samarbejdsaftaler
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Samarbejdsaftalerne indeholder oftest spørgsmål om IPR-rettigheder. Derudover kan samarbejdsaftalerne
indeholde forventningsafstemning, tidsplaner for projektet, aftaler om fordelingen af udgifter og aftaler om
tidsfordeling. Samarbejdsaftalerne er ikke altid formuleret skriftligt, i nogle tilfælde er de udformet som
mundtlige aftaler.
Mange virksomhedsvejledere, universitetsvejledere og studerende har nævnt, at deres projekt er initieret
mellem to parter, der i forvejen kender hinanden eksempelvis gennem tidligere samarbejde eller gennem
fælles netværk. Desuden fremgår det, at de studerende i mange tilfælde enten har en relation til
universitetsvejlederen eller virksomhedsvejlederen. Relationen kan eksempelvis bestå i, at den studerende
har været specialestuderende hos universitetsvejlederen eller i forvejen har arbejdet i virksomheden. Af
undersøgelsen fremgår det, at virksomhederne såvel som universiteterne føler en vis sikkerhed i at
igangsætte ErhvervsPhD-projekter med parter, som de kender på forhånd. Dette skyldes blandt andet, at
der på forhånd er opbygget et tillidsbånd, som af flere vurderes at være yderst vigtigt for et velfungerende
samarbejde i ErhvervsPhD-projekterne. Desuden fremgår det i surveyenes åbne besvarelser, at der hvis
parterne har samarbejdet tidligere, er større sandsynlighed for, at parterne ønsker at drive projektet i
samme retning, og større sandsynlighed for at uoverensstemmelser og modstridende interesser mindskes.
Derudover nævnes det som et befordrende element for et godt samarbejde, at der er synergi mellem
vejledernes kompetencer.
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Opsummering
Mange af de adspurgte studerende oplever, at det er svært at arbejde i feltet mellem virksomhed
og universitet. Dette skyldes:
o

Den studerende føler sig splittet mellem to forskellige verdener

o

Der hersker forskellige mål, kulturer, logikker og interesser hos henholdsvis universitet og i
virksomhed

o

Mange studerende agerer bindeled mellem virksomhed og universitet

Det fremgår, at størstedelen af de studerende har en positiv oplevelse med interaktionen mellem
vejlederne
I de projekter hvor interaktionen mellem vejlederne opleves som værende god, finder de
studerende det lettere at navigere mellem de to verdener
Kommunikation mellem vejlederne er et væsentligt element
Det er vigtigt, at projektparterne mødes regelmæssigt gennem projektperioden
Størstedelen af projektparterne mødes kvartalvis
Indgåelse af samarbejdsaftaler øger sandsynligheden for succesfulde projekter
Der er i omkring halvdelen af projekterne lavet en samarbejdsaftale
Forudgående kendskab til hinanden har haft positiv indflydelse på samarbejdet i projektet, fordi
det skaber tillid
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3.3 Tidsfordeling i ErhvervsPhD-projekter
I retningslinjerne for ErhvervsPhD-ordningen foreskrives det, at den studerende i ph.d.- perioden skal
fordele tiden ligeligt (eller 40/60) mellem virksomhed og universitet.
Undersøgelsen viser, at forskellige parametre kan spille ind og påvirke, hvordan det opleves at skulle
fordele tiden ligeligt, og hvordan tiden reelt fordeles.
De studerendes oplevelser med at skulle fordele tiden ligeligt ses nedenfor i figur 3.7. Her fremgår det
tydeligt, at størstedelen af de studerende, 63 pct., finder det svært at fordele tiden ligeligt mellem
virksomhed og universitet. Kun 21 pct. oplever, at det er let og 13 pct. oplever hverken, at det er let eller
svært.
Figur 3.7 Studerendes oplevelser af at fordele tiden ligeligt mellem virksomhed og universitet
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Undersøgelsen peger på forskellige årsager, der er med til at påvirke,
at det kan være svært at fordele tiden ligeligt mellem virksomhed og
universitet. Først og fremmest nævnes det af både studerende,
virksomheds- og universitetsvejledere, at det kan være en udfordring
at fordele tiden ligeligt mellem parterne, når der er stor geografisk
afstand mellem virksomhed og universitet. Modsat nævnes kort
geografisk afstand mellem parterne som et element, der gør det
lettere at fordele tiden ligeligt.
Derudover beskrives det, at projektets form i nogle tilfælde kan gøre
det svært at flytte mellem universitet og virksomhed. Dette er særligt,
hvis der i et projekt anvendes særligt udstyr eller særlige faciliteter og
kompetencer, som kun er til rådighed et af stederne. Der laves i nogle
projekter mange eksperimenter, og dette kan betyde, at den
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Faciliteter og udstyr
”Forudsætningerne for eksperimentelle forsøg
er helt forskellige på universitetet og i
virksomheden. Nogle forsøg kan kun laves på
universitetet, og andre kan kun laves hos
virksomheden pga. det laboratorieudstyr, der
er tilgængeligt de forskellige steder. Derfor er
det projektets videnskabelige indhold, der
dikterer, hvor jeg opholder mig. Man bør ikke
stræbe efter en 50/50 fordeling, når dette ikke
nødvendigvis giver det bedste videnskabelige
resultat.” (Åben besvarelse fra studerende)

studerende i længere perioder bliver nødt til at opholde sig ved én af
parterne.
Endvidere nævner flere studerende, at det praktisk og logistisk kan
være en udfordring at fordele arbejdstiden ligeligt mellem to
arbejdspladser, fordi man har to kontorer, to mailadresser, skal slæbe
bøger frem og tilbage mv. Dette kan yderligere besværliggøres i de
tilfælde, hvor den studerende har mere end to parter tilknyttet, og
hvor parterne forventer, at den studerende fordeler sin tid mellem
alle parterne.
Yderligere fremgår det, at nogle studerende kun har fast kontorplads
et sted, og at det derfor ikke er muligt for dem at opholde sig længere
tid ved den part, hvor de ikke har en kontorplads til rådighed.
Det nævnes ligeledes, at det for den studerende i mange tilfælde kan
være svært at integrere sig i begge arbejdsmiljøer, og at de
studerende ofte har en fornemmelse af rodløshed som følge af at
skulle flytte rundt mellem de to parter. Derudover kan den
studerende komme til at føle sig fremmed og anderledes i begge de
tilknyttede miljøer. Lidt over halvdelen af de studerende vælger som
følge af dette at tilbringe størstedelen af deres tid ved én af parterne
i projektet.
Nedenstående figur 3.8 viser, at de studerende oftest føler størst
tilknytning til virksomheden, nemlig 74 pct. af de studerende,
hvorimod kun 26 pct. af de studerende føler størst tilknytning til
universitetet.

Figur 3.8 Studerendes tilknytning
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Lavpraktiske problemstillinger
”Jeg har tre computere (det er
sikkerhedsmæssigt nødvendigt) tre
mailadresser, tre kontorer og tre parter som
hele tiden ikke synes, at jeg er der særlig
meget” (Åben besvarelse fra studerende)
”Skiftet mellem de to arbejdssteder nedsætter
effektiviteten. Jeg har en manglende lyst til at
være ved virksomheden, fordi projektet har
udviklet sig således, at virksomhedens
interesse i projektet er dalet.” (Åben
besvarelse fra studerende)

Manglende fast plads
”Lige for tiden har virksomheden ikke en fast
plads til mig, og det betyder ikke noget godt
for et projekt og dets fremgang. Jeg har en
aftale med dem om, at det tæller som om jeg
er der, og så er jeg der kun en dag i ugen. Jeg
er til rådighed på telefon og mail, men ellers
sidder jeg på universitetet, for ellers får jeg
ikke lavet noget. Når man laver et projekt,
hvor der skal være en form for kontinuitet, så
fungerer det ikke… Når du laver forskning er
du dybt afhængig af at have et sted, hvor du
kan sidde og fordybe dig.” (Interview med
studerende, Samf)

Undersøgelsen har ligeledes vist, at der er en klar statistisk signifikant sammenhæng mellem, hvilken part
der initierer ErhvervsPhD-projektet, og hvordan den studerende fordeler sin tid mellem virksomhed og
universitet, samt mellem hvem der har initieret projektet, og hvor den studerende føler den største
tilknytning.
Der er størst sandsynlighed for, at de studerende tilbringer størstedelen af deres arbejdstid ved den part,
som har initieret ErhvervsPhD-projektet, samt at den studerende føler den største tilknytning til den part,
der har initieret projektet. I og med at det oftest er virksomhederne, der initierer projekterne, er det også
ved virksomhederne, at majoriteten af de studerende tilbringer størstedelen af deres tid og føler den
største tilknytning. I de tilfælde hvor de studerende selv har initieret projektet, er der ligeledes større
sandsynlighed for, at den studerende tilbringer størstedelen af tiden i virksomheden samt føler størst
tilknytning til virksomheden.
Mange studerende oplever, at de har frihed fra universitets- og virksomhedsvejlederen til selv at vælge,
hvordan de vil fordele tiden. Flere universitetsvejledere giver dog udtryk for en oplevelse af, at
virksomhederne føler, at de ejer de studerende.
Det har i forbindelse med emnet om tidsfordelingen været interessant at sammenligne, hvordan
henholdsvis universitets- og virksomhedsvejlederne og de studerende oplever dét, at den studerende skal
fordele tiden ligeligt. I tabel 3.3 nedenfor ses svarene for dette. Det fremgår tydeligt, at de studerende
oplever kravet om at skulle fordele tiden ligeligt, som værende mest udfordrende. Som tidligere nævnt har
65 pct. af de studerende svaret, at de oplever det svært at fordele tiden ligeligt. Derimod har 45,7 pct. af
universitetsvejlederne svaret, at de oplever den ligelige tidsfordeling som svær, og 35,2 pct. af
virksomhedsvejlederne har svaret dette. Kun 21 pct. af de studerende har svaret, at de oplever det som let
at skulle fordele tiden ligeligt, hvor 36,4 pct. af universitetsvejlederne har svaret, at de tror det er let.
Derimod har hele 49,7 pct. Af virksomhedsvejlederne svaret, at dét at skulle fordele tiden ligeligt er let.

Tabel 3.3. Oplevelse af tidsfordeling – studerende, virksomhedsvejledere
og universitetsvejledere sammenlignet
Tabel 3.3
Svært
Perspektiv

Uni.vejleder

Count
% within
Perspektiv

Studerende

Count
% within
Perspektiv

Virksomhed

Count
% within
Perspektiv

Total

Count
% within
Perspektiv
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Hverken
eller

Let

Total

79

31

63

173

45,7 %

17,9 %

36,4 %

100,0 %

127

27

41

195

65,1 %

13,8 %

21,0 %

100,0 %

51

22

72

145

35,2 %

15,2 %

49,7 %

100,0 %

257

80

176

513

50,1 %

15,6 %

34,3 %

100,0 %

Besvarelserne viser altså meget forskellige opfattelser af, hvordan det er for de studerende at fordele tiden
ligeligt. Størst divergens er der mellem de studerendes og virksomhedsvejledernes oplevelse.

Opsummering
Kun omkring halvdelen af de studerende forventer at have fordelt tiden ligeligt mellem virksomhed
og universitet ved afsluttet ErhvervsPhD
Størstedelen af de studerende finder det svært at fordele tiden ligeligt mellem virksomhed og
universitet. Dette skyldes:
o

Det kan være svært at integrere sig i begge arbejdsmiljøer

o

Det kan være en praktisk og logistisk udfordring at fordele arbejdstiden ligeligt mellem to
arbejdspladser

o

Nogle studerende har kun fast kontorplads et af stederne

Dette er særligt svært når:
o

Der er stor geografisk afstand mellem virksomhed og universitet

o

Der er tale om et projekt, hvor der anvendes særligt udstyr eller særlige faciliteter og
kompetencer, som kun er til rådighed et af stederne

Der er størst sandsynlighed for, at de studerende tilbringer størstedelen af deres arbejdstid ved den
part, som har initieret ErhvervsPhD-projektet, samt at den studerende føler den største tilknytning
til den part, der har initieret projektet – som oftest virksomheden
Vejlederne oplever ikke, at det er lige så svært for de studerende at fordele deres tid ligeligt, som
de studerende selv gør
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3.4 De studerendes mulighed for at hellige sig ErhvervsPhD-projekter
Det er et krav i ErhvervsPhD-ordningen, at ErhvervsPhD-studerende ikke må varetage andre opgaver i
virksomheden end de, der vedrører deres projekt, og at de skal hellige sig deres projekt. Nedenstående
figur 3.9 viser en opgørelse over de studerendes oplevelse af deres muligheder for at hellige deres tid til
deres ErhvervsPhD-projekt. 54 pct. har svaret, at de oplever, at de har meget gode muligheder for at hellige
deres tid til ErhvervsPhD-projektet. 24 pct. har svaret, at de har delvist gode muligheder for at hellige deres
tid til projektet. 13 pct. oplever, at de har delvist dårlige muligheder for at hellige deres tid til ErhvervsPhDprojektet, hvorimod kun 1 pct. oplever, at de har meget dårlige muligheder for at hellige deres tid til
ErhvervsPhD-projektet. 5 pct. har svaret, at de hverken har gode eller dårlige muligheder for at hellige
deres tid til projektet.
Figur 3.9 Studerendes oplevelse af mulighed for at hellige tid til ErhvervsPhD-projekt
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En stor andel af de studerende vurderer således, at de har gode
eller delvist gode muligheder for at hellige deres tid til
ErhvervsPhD-projektet.
Forskellige forhold vurderes at have indflydelse på, hvordan de
studerende oplever muligheden for at hellige deres tid til deres
ErhvervsPhD-projekt. Blandt de studerende der ikke oplever at
have gode muligheder for at hellige deres tid til projektet,
fremgår det blandt andet, at virksomhed eller universitet
kræver, at de studerende laver ikke-projektrelaterede
opgaverDet er mest udbredt at de studerende laver ikkeprojektrelaterede opgaver i deres virksomhed, hvilket er i klar
modstrid med ErhvervsPhD-ordningens regler. Mange har
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Ansat i virksomheden forud for ph.d.
”Fordi den studerende tidligere var ansat i
virksomheden, så var en af udfordringerne, at
der gik et stykke tid, hvor det var svært at få
rum og uforstyrrethed til at komme i gang
med projektet. Han blev nødt til at sætte sig et
uforstyrret sted i virksomheden, da der ellers
kom mange spørgsmål fra tidligere projekter.”
(Interview med ph.d.- skoleleder)

nævnt, at der kan være en gråzone mellem, hvad der kan betragtes som projekt-relaterede opgaver og ikke
projekt-relaterede opgaver.
Det fremgår i de åbne besvarelser såvel som i de kvalitative interview, at det særligt i de projekter, hvor
den studerende forud for ErhvervsPhD-projektet har været ansat i virksomheden, kan være svært for den
studerende at frigøre sig fra tidligere arbejdsopgaver og den tidligere rolle som ansat på normale vilkår.

Opsummering
Over halvdelen af de ErhvervsPhD-studerende oplever, at de har meget gode muligheder for at
hellige deres tid til ErhvervsPhD-projektet. En lille andel af de studerende føler, at det kan være
svært, da:
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o

Nogle virksomheds- og universitetsvejledere kræver, at den studerende laver ikkeprojektrelateret arbejde

o

Da der kan være en gråzone mellem, hvad der kan betragtes som projekt-relaterede
opgaver og ikke projekt-relaterede opgaver

o

Den studerende kan have svært ved at frigøre sig fra sin tidligere rolle, hvis den studerende
har været ansat i virksomheden før ErhvervsPhD-projektet

