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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
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Forord /
ErhvervsPhD – Et effektivt redskab for innovation og videnpredning er et af Rådets
FHQWUDOHLQLWLDWLYHUIRUIRUnUHWGHUHUEHVNUHYHWLInnovationDanmark – den
KDQGOLQJVSODQIRUPHUHLQQRYDWLRQRJHIIHNWLYYLGHQVSUHGQLQJGHUEOHYRIIHQWOLJJMRUW
GHQIHEUXDU
ErhvervsPhD-initiativet blev oprindeligt etableret i 1970 under navnet Erhvervsforskerordningen. Erhvervsforskerordningen blev etableret som en toårig licentiatuddannelse. Fra 1989 blev ordningen ændret til at være en treårig ph.d.-uddannelse
XQGHU(UKYHUYVIUHPPH6W\UHOVHQ,EOHY(UKYHUYVIRUVNHURUGQLQJHQRYHUÀ\WWHWWLO
9LGHQVNDEVPLQLVWHULHW5DSSRUWHQWDJHUXGJDQJVSXQNWLHUIDULQJHUQHGHUHULQGK¡VWHW
IUDSKGSURMHNWHUDIVOXWWHWLHOOHUVHQHUHVDPWL9LGHQVNDEVPLQLVWHULHWVGDWDEDVH
IRUSURMHNWHUGHUHUSnEHJ\QGWIUD'HUHUVnOHGHVWDOHRPGHQKLGWLOPHVWRPIDWtende analyse af ErhvervsPhD-uddannelsen og dens effekt i forhold til det omgivende
samfund.
ErhvervsPhD-initiativet er løbende blevet evalueret og denne rapport er en sammenfatning af de seneste analyser og undersøgelser. En del af evalueringerne har ikke
tidligere været offentliggjort. Rapporten er udarbejdet for Rådet for Teknologi og Innovation af Oxford Research.
5DSSRUWHQGRNXPHQWHUHUDW(UKYHUYV3K'XGGDQQHOVHQIXQJHUHUVRPHQ\GHUVWHIIHNtiv netværksformidler mellem det private erhvervsliv og universitetsverdenen. Det er
HQXGGDQQHOVHGHUELGUDJHUWLODWVHQGHPDQJHK¡MWXGGDQQHGHXGLHUKYHUYVOLYHW±RIWH
i ledende stillinger inden for forskning og udvikling. ErhvervsPhD-initiativet bidrager
GHUPHGWLOY NVWRJXGYLNOLQJIRUYLUNVRPKHGHUQHWLODWVNDEHQ\YLGHQSnXQLYHUVLWHterne samt til at skabe erhvervsrelevant forskning i Danmark.
$QDO\VHQLQGOHGHVPHGHQSUR¿ODIGHGHOWDJHQGHSDUWHUKYLONHWYLOVLJHYLUNVRPKHGHU
NDQGLGDWHURJXQLYHUVLWHWHURJGHWEHVNULYHVKYRUGDQSDUWHUQHRSOHYHUGHWDWKDYHY ret involveret i et ErhvervsPhD-projekt. Hovedvægten af rapporten er imidlertid lagt
SnHQEHVNULYHOVHDIKYDGGHUNRPPHUXGDIDWKDYHGHOWDJHWLHW(UKYHUYV3K'SURMHNW
,UHODWLRQWLOYLUNVRPKHGHURJXQLYHUVLWHWHUVS¡UJHVGHULQGWLOWLOIUHGVKHG¡NRQRPLVNH
RJIDJOLJHUHVXOWDWHUQHWY UNVGDQQHOVHROPHQVGHULUHODWLRQWLO(UKYHUYV3K'¶HUQH
ses på forhold under uddannelsen såvel som beskæftigelsessituation i op til 9 år efter
uddannelsen er afsluttet. Afslutningsvist tegnes der et billede af de samfundsøkonomiske effekter af ErhvervsPhD-initiativet.
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De mange gode resultater er nået, fordi ErhvervsPhD-innitiativet er:
–

Brugerdreven. Virksomheden er projektejer. Forskningsprojektet tager udgangsSXQNWLHQSUREOHPVWLOOLQJGHUHUUHOHYDQWIRUYLUNVRPKHGHQ'HQSKGVWXGHUHQGHHUDQVDWLYLUNVRPKHGHQRJDUEHMGHUIXOGWLGSnIRUVNQLQJVSURMHNWHWPHQGHOHU
sin tid ligeligt mellem virksomheden og universitet. Virksomheden kan selv vælge
GHWXQLYHUVLWHWGHQYLOVDPDUEHMGHPHGRJYLUNVRPKHGHQHMHUVRPXGJDQJVSXQNW
IPR-rettighederne til projektet.

–

En forskeruddannelse på et højt fagligt niveau. 8QLYHUVLWHWHUQHHUJDUDQWIRUDW
en ErhvervsPhD-uddannelse fagligt mindst er på niveau med en traditionel ph.
d.-uddannelse. Derfor skal universitetet fagligt godkende projektetforslaget og
NDQGLGDWHQGHKDUDQVYDUHWIRUSURMHNWYHMOHGQLQJHQRJNXUVXVIRUO¡EHWRJGHKDU
ansvaret for bedømmelsen af det færdige ph.d.-projekt.

–

Hurtig sagsbehandling. Der går 30 dage fra en ansøgning indsendes til en beslutning om støtte er truffet. Den hurtige vej fra ansøgning til beslutning kan lade
VLJJ¡UHIRUGLYLEHQ\WWHURVDIHWWY UIDJOLJWRJXDIK QJLJWEHG¡PPHOVHXGYDOJ
(UKYHUYVIRUVNHUXGYDOJHWRJIRUGLGHUHUHQJHQHUHOIRNXVSnDWHQXEXUHDXNUDWLVN
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 ErhvervsPhD-projekter over de næste år 3-4 år.

Med venlig hilsen
Lars Mikkelgaard-Jensen

Formand for Rådet for Teknologi og Innovation
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Summary

The Industrial PhD initiative is on the receiving end of increased interest among maVWHU¶VSURJUDPPHVWXGHQWVFRPSDQLHVDQGXQLYHUVLWLHV
Such increased interest is not surprising when one looks at the evaluation of the InduVWULDO3K'LQLWLDWLYHDVVKRZQE\WKHHIIHFWVDQDO\VLV%DVLFDOO\DJUHDWOHYHORIVDWLVfaction has been generated by the Industrial PhD initiative’s combination of doctoral
studies and business experience.
)RUWKH,QGXVWULDO3K'VWXGHQWVWKHDGYDQWDJHVDUHREYLRXV*UDGXDWHVRIWKHFRXUVH
GRQRWHQFRXQWHUSUREOHPVZLWK¿QGLQJHPSOR\PHQWUDWKHUWKH\TXLFNO\¿QGH[FLting jobs as managers in the research areas of private companies and they enjoy high
VDODULHV0RUHRYHUPDQ\,QGXVWULDO3K'VWXGHQWVFRPPHQWWKDWWKHFRPELQDWLRQRI
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
LQFUHDVHGH[SRUWVEXWDOVRE\ZD\RIVXFKORQJWHUPHIIHFWVDVLVVXHGSDWHQWVOLFHQVH
VDOHVDQGRWKHUW\SHVRILQQRYDWLRQSURPRWLQJUHVXOWV
The companies experience a tighter network within the area of public research in
'HQPDUNDQGDEURDG$WWKHVDPHWLPHDVLJQL¿FDQWFRPSHWHQFHGHYHORSPHQWWDNHV
place at the companies through the sharing of theoretical professional knowledge and
SUDFWLFDOLPSURYHPHQWVRISURFHVVHVVHUYLFHVDQGSURGXFWV
InnovationDanmark
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7KH'DQLVKXQLYHUVLWLHVDFKLHYHDVLJQL¿FDQWO\EHWWHUIHHOIRUWKHUHVHDUFKUHODWHG
needs of the business community through the Industrial PhD initiative. This results
LQWKHWKHRUHWLFDODQGSUDFWLFDOFRPSHWHQFHHQKDQFHPHQWRIWKHXQLYHUVLW\DQGLQFUHased 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.
)URPWKHVRFLDOSHUVSHFWLYHWKH,QGXVWULDO3K'LQLWLDWLYHDOVRKDVSRVLWLYHHIIHFWV
6XEMHFWWRVLJQL¿FDQWXQFHUWDLQWLHVLQFUHDVHGUHYHQXHRIPLOOLRQ'..LQFUHDVHG
H[SRUWRIPLOOLRQ'..DQGXSWRQHZMREVDUHHVWLPDWHGDVDUHVXOWRI
the approx. 150 Industrial PhD projects included in the socio-economic investigation.
0RUHRYHUWKHUHLVDVLJQL¿FDQWSULYDWHFR¿QDQFLQJDPRXQWRIDSSUR[PLOOLRQ
'..LQEDVHGRQWKHDSSUR[SURMHFWVODXQFKHG7KLVPHDQVWKDWWKHSXEOLF
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
FLWL]HQVZKRZLOOUHFHLYHUHVHDUFKEDVHGHGXFDWLRQ2YHUDOOWKLVGHPRQVWUDWHVWKDWWKH
Industrial PhD projects result in strong economical effects for the whole of society.
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Introduktion

(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWRSOHYHUHQVWLJHQGHLQWHUHVVHIUDEnGHNDQGLGDWVWXGHUHQGH
YLUNVRPKHGHURJXQLYHUVLWHWHU'HWHULNNHRYHUUDVNHQGHQnUPDQVHUSnUHVXOWDWHW
DIGHQQHDQDO\VH*UXQGO JJHQGHHUGHURYHURUGHQWOLJVWRUWLOIUHGVKHGPHG(UhvervsPhD-initiativets kombination af forskeruddannelse og erhvervserfaring blandt
alle involverede parter.
For de ErhvervsPhD-studerende er fordelene åbenlyse. Færdige ErhvervsPhD-kandiGDWHUKDULNNHSUREOHPHUPHGDW¿QGHEHVN IWLJHOVHGHKDUHQK¡MO¡QRJRSQnUKXUWLJW
spændende jobs som ledere inden for forskning i private virksomheder. Samtidig
YXUGHUHUPDQJH(UKYHUYV3K'VWXGHUHQGHDWNRPELQDWLRQHQDIIRUVNQLQJRJHUKYHUYVerfaring gør det mere interessant at tage en ph.d.-uddannelse.
Blandt virksomhederne er der stor tilfredshed med at deltage i ErhvervsPhD-projekterne. 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
RSWDJHOVHDISDWHQWHUVDOJDIOLFHQVHURJDQGUHW\SHUDILQQRYDWLRQVIUHPPHQGHHIIHNWHU
Virksomhederne oplever endvidere et tættere netværk med den offentlige forskning
i Danmark og i udlandet. Samtidig sker der en betydelig kompetenceopbygning hos
YLUNVRPKHGHUEnGHLIRUPDIWHRUHWLVNIDJOLJYLGHQRJLIRUPDISUDNWLVNHIRUEHGULQJHU
LSURFHVVHUVHUYLFHVRJSURGXNWHU

InnovationDanmark
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De danske universiteter opnår en markant bedre fornemmelse for erhvervslivets forskningsmæssige behov gennem ErhvervsPhD-initiativet. Det giver sig udslag i et teoreWLVNRJSUDNWLVNNRPSHWHQFHO¡IWSnXQLYHUVLWHWHWPHQRJVnJHQQHPEHW\GHOLJHQHWY UN
PHGSULYDWHYLUNVRPKHGHUGHUU NNHUXGRYHUYDULJKHGHQDIHW(UKYHUYV3K'SURMHNW
Netværksdannelsen for de danske universiteter rækker også ud til andre forskningsinVWLWXWLRQHURJWLOXGHQODQGVNHIRUVNQLQJVPLOM¡HUVRPLQGGUDJHVL(UKYHUYV3K'SURMHNtet.
I samfundsmæssigt perspektiv rummer ErhvervsPhD-initiativet også positive effekter.
Med forbehold for betydelige usikkerheder estimeres en øget omsætning på 640 mio.
NUHQ¡JHWHNVSRUWSnPLOOLRQHUNURJRSWLOQ\HDUEHMGVSODGVHUVRP
I¡OJHDIGHFLUND(UKYHUYV3K'SURMHNWHUGHULQGJnULGHQVDPIXQGV¡NRQRPLVNH
undersøgelse.
(QGYLGHUHHUGHUHQEHW\GHOLJSULYDWPHG¿QDQVLHULQJSnRPNULQJPLRNUL
IRUGHFLUNDSURMHNWHUGHUEOHYLJDQJVDW'HWJ¡UVDPWLGLJDWGHQRIIHQWOLJHXGJLIW
WLO(UKYHUYV3K'SURMHNWHUQHHUXQGHUGHWKDOYHLIRUKROGWLOGHQDOPLQGHOLJHSKG
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
(Q(UKYHUYV3K'XGGDQQHOVHHUHQIRUVNHUXGGDQQHOVHVRPKDUWLOIRUPnODWXGGDQQH
ph.d.-studerende på højeste internationale niveau. Her adskiller ErhvervsPhD-initiativet sig ikke fra den almindelig ph.d.-uddannelse. Det særlige ved et ErhvervsPhDSURMHNWHUDWGHWHUHQPHUHYLUNVRPKHGVUHWWHWIRUPIRUIRUVNHUXGGDQQHOVHKYRUGHQ
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 tættere 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.
'HUIRUVNDOGHQDIGHOLQJLYLUNVRPKHGHQKYRUGHQ(UKYHUYV3K'VWXGHUHQGHHUWLONQ\WWHWJHRJUD¿VNY UHSODFHUHWL'DQPDUN
'HUVWLOOHVGHULPRGLQJHQNUDYWLORPXQLYHUVLWHWHWHUGDQVNHOOHUXGHQODQGVNOLJHVRP
der heller ikke stilles krav til den studerendes nationalitet. Hvis studiet gennemføres på
HWXGHQODQGVNXQLYHUVLWHWVNDOGHUGRJWLOSURMHNWHWWLONQ\WWHVHQYHMOHGHUIUDHWGDQVN
universitet eller sektorforskningsinstitution.
Målgrupper for ErhvervsPhD-initiativet:
(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWKHQYHQGHUVLJWLOWUHJUXSSHUVWXGHUHQGHHUKYHUYVOLYHWRJ
forskningsverdenen.
Målgruppen for studerende er personer på kandidatniveau med de nødvendige kvali¿NDWLRQHUWLODWJHQQHPI¡UHHWSKGSURMHNW'HWEHW\GHUDWPDQVNDOY UHEODQGWGH
dygtigste studerende på kandidatuddannelsen.
0nOJUXSSHQIRUHUKYHUYVOLYHWHUYLUNVRPKHGHUGHUIDJOLJWNDQXQGHUVW¡WWHHWnULJW
erhvervsrettet forsknings- og udviklingsprojekt.
Målgruppen i forskningsverdenen er universiteter og deres fakulteter og institutter
XDQVHWIDJRPUnGHGHU¡QVNHUDWLQGJnLHWW WVDPVSLOPHGSULYDWHYLUNVRPKHGHU

InnovationDanmark
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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 kompetencer, 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 væsentligt 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 videnskabelige 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 uddannelsen unik i forhold til øvrige ph.d.-uddannelser.
Det andet centrale element i uddannelsen er ”PhD” for en understregelse af, at uddannelsen 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 ErhvervsPhD-uddannelsen.
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Kapitel 02 /

ErhvervsPhD-initiativets resultater

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 aktører 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 virksomhederne

InnovationDanmark
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2.1 Stor tilfredshed hos de studerende
En helt overordnet vurdering af ErhvervsPhD-initiativets succesrate må tage udgangsSXQNWLGHWLOIUHGVKHGVYXUGHULQJHUVRP(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWVFHQWUDOHDNW¡UHU
tilkendegiver. I dette afsnit sættes fokus på tilfredsheden blandt ErhvervsPhD-kandidaWHUQHEnGHSnHWRYHURUGQHWQLYHDXRJLIRUKROGWLOXGYDOJWHGHOHOHPHQWHU
,¿JXUIUHPJnU(UKYHUYV3K'NDQGLGDWHUQHVYXUGHULQJDIGHQRYHURUGQHGHWLOIUHGVKHG
med projektet baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Kvistgård Consult.
Figur 2.1: Kandidaternes overordnede tilfredshed med ErhvervsPhD initiativet
Hvor tilfreds har du overordnet været med initiativet til projektet? (n=420)
60%

54%

50%

44%

40%
30%
20%
10%
1%

0,2%

0%
Meget tilfreds

Tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

Kilde: Kvistgård Consult

6RPGHWIUHPJnUDI¿JXUHUSFWDIGHVWXGHUHQGHWLOIUHGVHHOOHUPHJHWWLOIUHGVH
PHGLQLWLDWLYHW+HOHSFWXGWU\NNHUDWGHHUPHJHWWLOIUHGVHPHG(UKYHUYV3K'
LQLWLDWLYHWPHQVSFWHUWLOIUHGVH.XQSFWHUNO UHUVLJXWLOIUHGVHHOOHUPHJHW
utilfredse med initiativet. Samlet set må der siges at være stor tilfredshed med initiativet blandt de studerende.
7LOIUHGVKHGHQNDQGHVXGHQXQGHUV¡JHVLIRUKROGWLOXGYDOJWHGHOHOHPHQWHUKYLONHWNDQ
JLYHHWELOOHGHDIRPGHVWXGHUHQGHHUPHVWWLOIUHGVHPHGEHVWHPWHDVSHNWHUDILQLWLDWLYHW'HUIRNXVHUHVLGHWI¡OJHQGHSnWUHGHOHOHPHQWHUGHUKDUDIJ¡UHQGHEHW\GQLQJ
for et vellykket ErhvervsPhD-forløb: tilfredshed med samarbejdet med universitetsYHMOHGHUHQPHGGHQLQYROYHUHGHHUKYHUYVYLUNVRPKHGRJVDPDUEHMGHWPHOOHPGLVVHWR
SDUWHU*UDGHQDIWLOIUHGVKHGHUVDPPHQIDWWHWLWDEHO
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Tabel 2.1: Kandidaternes tilfredshed med udvalgte elementer
I hvilken grad har du været tilfreds med samarbejdet

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

'HWIUHPJnUDIWDEHODWODQJWVW¡UVWHGHOHQDIGHVWXGHUHQGHHUWLOIUHGVHSnDOOHWUH
parametre. Samlet set er tilfredsheden størst i forhold til samarbejdet med erhvervsYLUNVRPKHGHQ SFW RJODYHVWLIRUKROGWLOVDPDUEHMGHWPHOOHPXQLYHUVLWHWVYHMOHGHURJYLUNVRPKHG SFW 'HQVDPPHIRUGHOLQJJ¡UVLJJ OGHQGHQnUGHUIRNXVHUHVSnHQK¡MJUDGDIWLOIUHGVKHG7LOVDPPHQYLVHUGHWWHDWGHVWXGHUHQGHHUWLOIUHGVH
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
XQLYHUVLWHWHUQHDIJ¡UHQGHIRUKYRUYLGW(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWNDQEHWHJQHVVRPHQ
succes. I det følgende sættes der fokus på virksomhedernes tilfredshed med ordninJHQGHUHVIRUYHQWQLQJHURPDWDQYHQGHRUGQLQJHQLIUHPWLGHQRJHQGHOLJGHUHVV\QSn
ErhvervsPhD-kandidaterne som arbejdskraft.

InnovationDanmark
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I første omgang undersøges virksomhedsvejlederens tilfredshed med ErhvervsPhDLQLWLDWLYHW'HUWHJQHUVLJKHUHWELOOHGHGHUHUPHJHWOLJGHVWXGHUHQGHVEHG¡PPHOVH
QHPOLJDWVW¡UVWHGHOHQHUWLOIUHGVHPHGRUGQLQJHQ'HWLOOXVWUHUHVDI¿JXUKYRU
virksomhedsvejlederne er spurgt om virksomhedens tilfredshed med ordningen:
Figur 2.2: Virksomhedernes tilfredshed med ErhvervsPhD-ordningen
Hvor tilfreds er virksomheden med eksistensen af ordningen? (n=156)
70%

64%

60%
50%
40%
30%
30%
20%
10%
1%

0%

0%
Meget tilfreds

Tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

Note: Der summeres ikke til 100%, da 5% har svaret “ved ikke”
Kilde: Kvistgård Consult

6RPGHWIUHPJnUDI¿JXUHUNO UHUKHOHSFWDIYLUNVRPKHGHUQHVLJWLOIUHGVHPHG
ordningen. Ordningen kan derfor i udstrakt grad siges at være succesfuld hos virksomhederne.
9LUNVRPKHGHUQHVWLOIUHGVKHGHUVRPVDJWHWVDPOHWXGWU\NIRUKYRUYLGWGHYXUGHUHU
ordningen som velfungerede. En anden måde at belyse dette på er at inddrage virksomhedernes forventninger til at deltage i et ErhvervsPhD-projekt i fremtiden.
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Figur 2.3: Virksomhedernes forventninger til at anvende ordningen igen
Forventer virksomheden at bruge ordningen i fremtiden? (n=156)

Ja

76%

Måske

Nej

22%

1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

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

6RPGHWIUHPJnUDI¿JXUIRUYHQWHUWUHXGDI¿UHYLUNVRPKHGHUDWDQYHQGHRUGQLQJHQLJHQLIUHPWLGHQKYLONHWPnEHWHJQHVVRPHWPHJHWSRVLWLYWUHVXOWDW'HWXQGHUVWUHJHVDIDWNXQSFWNODUWDIYLVHUDWJHQWDJHGHUHVGHOWDJHOVH'HWWHPnWDJHVVRP
XGWU\NIRUDWYLUNVRPKHGHUQHVHUIDULQJHUPHGSURMHNWHUQHHUDWGHRSQnUNODUHIRUGHOH
YHGDWGHOWDJH5HVXOWDWHWIRUVW UNHUGHVXGHQGHWLQGOHGHQGHELOOHGHDIDWYLUNVRPKHGHUQHHUWLOIUHGVHPHGRUGQLQJHQIRU¡QVNHWRPDWGHOWDJHLJHQXGWU\NNHUHQNODU
anerkendelse fra virksomhedernes side.
(UKYHUYV3K'RUGQLQJHQVLJWHULNNHXGHOXNNHQGHPRGDWSURMHNWHUQHIRUO¡EHUVXFFHVIXOGWSnYLUNVRPKHGHUQHPHQRJVnPRGDWGHI UGLJXGGDQQHGHNDQGLGDWHUXGJ¡UHQ
DWWUDNWLYDUEHMGVNUDIWIRUYLUNVRPKHGHUQH'HUIRUHUGHWLQWHUHVVDQWKYRUGDQYLUNVRPhedsvejlederne vurderer de færdige ErhvervsPhD-kandidaters kompetencer ud fra et
HUKYHUYVUHWWHWSHUVSHNWLY'HWWHIUHPJnUDIWDEHO
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Tabel 2.2: Virksomhedernes syn på færdiguddannede ErhvervsPhD-kandidater
Virksomhedsvejlederne

Helt enig

En ErhvervsPhD er erhvervsrettet og dermed en
god kandidat for erhvervslivet efter projektafslutning?

Delvis enig

72,7%

Helt uenig

26,6%

0,6%

Note: n=154.
Kilde: Kvistgård Consult

7DEHOYLVHUDWYLUNVRPKHGHUQHEHG¡PPHUGHI UGLJXGGDQQHGH(UKYHUYV3K'¶HUH
som en god arbejdskraft. Virksomheder ser derfor ikke kun fordele ved ordningen unGHUSURMHNWIRUO¡EHWPHQRJVnHIWHUI¡OJHQGHLIRUKROGWLOHWJRGWUHNUXWWHULQJVJUXQGODJ

2.3 Universiteterne er glade for ErhvervsPhD-initiativet
8QLYHUVLWHWHUQHXGJ¡UGHQWUHGMHFHQWUDOHDNW¡URJGHUHVYXUGHULQJDI(UKYHUYV3K'
initiativet er derfor også vigtig at inddrage. Der sættes her fokus på deres overordnede
tilfredshed med initiativet og med samarbejdet med virksomhederne.
7DEHOYLVHUXQLYHUVLWHWVYHMOHGHUQHVWLOIUHGVKHGPHGKHQKROGVYLV(UKYHUYV3K'LQLtiativet og samarbejdet med de involverede erhvervsvirksomheder.

Tabel 2.3: Universiteternes tilfredshed med ErhvervsPhD-ordningen
Universitetsvejledere

Tilfredshed
med initiativet

Hvor tilfreds
var du med
ErhvervsPhDinitiativet?

Universitetsvejledere
Samarbejdet
med virksomheder

I hvilken grad
var du tilfreds
med samarbejdet med de
involverede
virksomheder?

Meget
tilfreds
47,4%

I høj grad
64,5%

Tilfreds

46,5%

I nogen
grad
30,8%

Utilfreds

2,9%

I ringe
grad
2,3%

Meget
utilfreds
0,6%

Slet ikke
2,3%

Note: n=171.
Kilde: Kvistgård Consult
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6RPGHWIUHPJnUDIWDEHOHUXQLYHUVLWHWHUQHRYHURUGQHWVHWPHJHWWLOIUHGVHHOOHU
WLOIUHGVHPHG(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWKYLONHWJ OGHUNQDSSFWDIGHDGVSXUJWH
XQLYHUVLWHWVYHMOHGHUH(QQ VWHQLGHQWLVNDQGHOXGWU\NNHUDWGHLK¡MHOOHUQRJHQJUDG
SFW HUWLOIUHGVHPHGYLUNVRPKHGVVDPDUEHMGHW
Universiteternes positive vurdering af ordningen er helt i overensstemmelse med både
NDQGLGDWHUQHVRJYLUNVRPKHGHUQHVYXUGHULQJHU)RUDOOHWUHSDUWHUJ OGHUGHWDWGHUHQ
K¡MJUDGDIWLOIUHGVKHGPHGRUGQLQJHQVDPOHWVHWRJDWGHUOLJHOHGHVHUWLOIUHGVKHGPHG
de respektive samarbejdspartnere.
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ErhvervsPhD Kasper Lynge Jensen til venstre og
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kommunikationschef Michael
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ErhvervsPhD-proﬁler

,GHWWHNDSLWHOXQGHUV¡JHVKYLONHSUR¿OHUDIVWXGHUHQGHYLUNVRPKHGHURJXQLYHUVLWHWHU
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/naturvidenskabelig baggrund, men at andelen af studerende fra andre fagområder er stigende, og at
ÀHUHNYLQGHUHUEHJ\QGWDWY OJH(UKYHUYV3K'XGGDQQHOVHQ
'HQJHRJUD¿VNHDQDO\VHYLVHUDWGHUIRUWVDWHUPDQJH(UKYHUYV3K'SURMHNWHULRJ
RPNULQJ.¡EHQKDYQRJDWHQU NNHVWRUHYLUNVRPKHGHUEUXJHULQLWLDWLYHWÀLWWLJW0HQ
samtidig er mange mindre, ofte forskningsintensive, virksomheder fra et bredere spektrum af brancher i stigende grad begyndt at indgå i ErhvervsPhD-projekter, så billedet
er bestemt ikke entydigt.
¸

SFWDIGH(UKYHUYV3K'VWXGHUHQGH¿NIRUGHUHVVSHFLDOH

¸

.QDSSFWKDYGHHWNDUDNWHUJHQQHPVQLWRYHU

¸

$QWDOOHWDINYLQGHOLJH(UKYHUYV3K'¶HUHHUPHUHHQGIRUGREOHWSnnU

¸

Fagspredningen er kraftigt forøget indenfor de seneste fem år

¸

70 pct. af ErhvervsPhD’erne er i Hovedstadsområdet

¸

'78RJ&%6HUGHÀLWWLJVWHEUXJHUHDI(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHW

¸

SFWDI(UKYHUYV3K'¶HUQHÀ\WWHUXQLYHUVLWHWLIPXGGDQQHOVHQ

InnovationDanmark
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3.1 Hvem er ErhvervsPhD’erne typisk?
$OOHNDQGLGDWHUGHUOHYHURSWLOGHIRUPHOOHNUDYNDQLQGJnHWVDPDUEHMGHPHGHQ
værtsvirksomhed om et ErhvervsPhD-projekt. Men historisk set har det været bestemWHIDJRPUnGHURJSUR¿OHUGHUKDUGRPLQHUHWDQV¡JHUIHOWHW
ErhvervsPhD’erne beskrives i det følgende i forhold til deres fagområde på universiWHWHWPRELOLWHWPnOWVRPDQWDOVNLIWIUDNDQGLGDWWLO(UKYHUYV3K'XQLYHUVLWHWNDUDNWHUQLYHDXDQJLYHWYHGVSHFLDOHNDUDNWHURJY JWHWJHQQHPVQLWDI0$RJ%$NDUDNWHUHU
køn og alder.
ErhvervsPhD-initiativet benyttes især af mange teknisk uddannede
(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWKDUY UHWEHQ\WWHWPHJHWDIGHWHNQLVNHQDWXUYLGHQVNDEHOLJH
og sundhedsvidenskabelige områder. Det viser historiske tal for fagopdelingen på
de godkendte ErhvervsPhD-ansøgninger. Men en dybere forståelse af ErhvervsPhDinitiativets opdeling på fagområder kræver en sammenligning med de almindelige
SKG¶HUHKYRUGHQDWXUWHNQLVNRJVXQGKHGVYLGHQVNDEHOLJHRPUnGHURJVnKDUHQVWRU
andel af det samlede ph.d.-antal.
,¿JXUXQGHUV¡JHV(UKYHUYV3K'¶HUQHVIRUGHOLQJSnIDJRPUnGHUVDPPHQOLJQHW
med de andre ph.d.’ere:
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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
60,0%

ErhvervsPhD
ph.d.

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

Pædagogisk

Kunstnerisk

Hum./teologisk

Jordbrug

Samfund

Natur

Sundhed

0,0%

Teknisk

10,0%

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

6RPGHWIUHPJnUDI¿JXUHUIRUGHOLQJHQDI(UKYHUYV3K'¶HUHRJDOOHDQGUH
ph.d.’ere forskellig. Der er en klar overvægt af ErhvervsPhD’ere på de tekniske udGDQQHOVHUVRPFDSFWHUWLONQ\WWHW)RUGHDQGUHSKG¶HUHHUGHUHQPHUHM YQ
IRUGHOLQJPHOOHPKRYHGRPUnGHUQHKYRUGHWHNQLVNQDWXUYLGHQVNDEHOLJHRJVXQGKHGVYLGHQVNDEHOLJHRPUnGHUKYHUXGJ¡UFDSFWDIGHWVDPOHGHDQWDOSKG¶HUH
Andre ph.d.’ere er altså lidt bredere fordelt i forhold til fagområderne.
'HQQHIRUVNHONDQIRUPHQWOLJKHQI¡UHVWLOGHIRUVNHOOLJHRPVW QGLJKHGHUVRPGHWR
JUXSSHUDISKGXGGDQQHOVHURSHUHUHULQGHQIRU'HWHUUHODWLYWInSULYDWHYLUNVRPKHGHU
GHUEHGULYHUNXQVWQHULVNKXPDQLVWLVNHOOHUS GDJRJLVNIRUVNQLQJVDPPHQOLJQHWPHG
virksomheder inden for fx sundheds og teknisk videnskab. Det må formodes at afVSHMOHVLJLHWODYHUHDQWDODQV¡JQLQJHUWLO(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWIUDGHKXPDQLVWLVNH
WHRORJLVNHNXQVWQHULVNHRJS GDJRJLVNHIDJRPUnGHU3RLQWHQHUDWGHWQ¡GYHQGLJH
partnerskab mellem den studerende og virksomheden kan være nemmere at etablere på
GHWHNQLVNHRJVXQGKHGVYLGHQVNDEHOLJHRPUnGHUKYRUXGEXGGHWDIYLUNVRPKHGHUPHG
forskningskapacitet er større.

InnovationDanmark
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7URGVGHWWHHUGHUVNHWHQVWLJQLQJLIDJVSUHGQLQJHQKYLVGHUNXQVHVSnSHULRGHQ
0LQLVWHULHWIRU9LGHQVNDE7HNQRORJLRJ,QQRYDWLRQ1 har i denne periode
IRUHWDJHWHQU NNHPDUNHGVI¡ULQJVWLOWDJVRPNDQY UHHQGHODIIRUNODULQJHQSnDW
ÀHUHQ\HIDJRPUnGHUKDUInHW¡MQHQHRSIRU(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHW
'HWEDVHUHVEODSnVWLJQLQJHQDI(UKYHUYV3K'SURMHNWHUGHULJDQJV WWHVLQGHQIRUGH
KXPDQLVWLVNHVDPIXQGVYLGHQVNDEHOLJHRJPHUNDQWLOHIDJRPUnGHUKYLONHWIUHPJnUDI
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

50

64

70

83

Antal projekter i alt

Kilde: ErhvervsPhD-sekretariatet, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

6RPWDEHOYLVHUHUGHKXPDQLVWLVNHVDPIXQGVYLGHQVNDEHOLJHRJPHUNDQWLOHIDJRPUnGHUVDQGHODI(UKYHUYV3K'SURMHNWHUQHWUHGREOHWIUDWLO,YDUGHU
(UKYHUYV3K'SURMHNWHULQGHQIRUGLVVHRPUnGHUKYLONHWLYDUVWHJHWWLO2JVn
GHWHNQLVNQDWXUYLGHQVNDEHOLJHRPUnGHUKDURSOHYHWIUHPJDQJVnOHGHVDWGHUHVDQGHO
HUIRUGREOHWLSHULRGHQ0nOWSnGHQQHNRUWHSHULRGHHUDQWDOOHWDIVXQGKHGVYLGHQVNDbelige ErhvervsPhD-projekter faldet i faktisk antal og procentuelt. Men set i forhold til
GHUHVDQGHOSnFDSFWL¿JXUGHUG NNHUSHULRGHQWLOHUWUHQWHQDW
GHUHVDQGHOHUVWHJHWGDGHLXGJ¡UFDSFW
6RPNRQVHNYHQVDIYLVVHIDJRPUnGHUVIUHPJDQJNDQGHWIRUYHQWHVDW(UKYHUYV3K'
initiativet i stigende udstrækning vil henvende sig til mindre forskningsintensive
YLUNVRPKHGHU'HWVN\OGHVDWKXPDQLVWLVNHVDPIXQGVYLGHQVNDEHOLJHRJPHUNDQWLOH
projekter ofte igangsættes inden for de liberale erhverv i servicesektoren; dvs. blandt
 )UDWLOPDMEOHY(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWDGPLQLVWUHUHWDI(UKYHUYV3K'VHNUHWDULDWHWL0LQLVWHULHWIRU9L-

1

GHQVNDE7HNQRORJLRJ8GYLNOLQJ,PDMEOHY)RUVNQLQJVRJ,QQRYDWLRQVVW\UHOVHQHWDEOHUHWRJ(UKYHUYV3K'
LQLWLDWLYHWDGPLQVWUDWLRQEOHYVDPPHQPHG57,¶V¡YULJHLQQRYDWLRQVRUGQLQJHUÀ\WWHWWLOGHQQHVW\UHOVH)¡U
blev ErhvervsPhD-initiativet administreret af Akademiet for de Tekniske Videnskaber for Erhvervsfremme StyrelVHQXQGHU(UKYHUYVPLQLVWHULHW2UGQLQJHQKHGLQGWLO(UKYHUYVIRUVNHURUGQLQJHQ
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YLUNVRPKHGHUGHUKDUHQVWRUIDJOLJYLGHQRPNULQJGHUHVDUEHMGVRPUnGHPHQVRPL
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 ErKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWKYRUDIXGGDQQHOVHQVK¡MHIDJOLJHNYDOLWHWHUFHQWUDO'HWDIVSHMOHVEODDIDWGHUVWLOOHVV UOLJHNUDYWLODQV¡JHUHQVNDUDNWHUJHQQHPVQLWRJHYHQWXHOOH
videnskabelige produktion. For ErhvervsPhD-kandidaten er minimumskravene:
–

En uddannelse på kandidatniveau

–

)RUKHOHNDQGLGDWXGGDQQHOVHQ GYVEnGHEDFKHORURJPDVWHUXGGDQQHOVHQ KDYH
opnået et vægtet karaktergennemsnit på mindst 9

–

I sit speciale minimum have opnået karakteren 10

(QJHQQHPJDQJDI(UKYHUYV3K'NDQGLGDWHUQHVNDUDNWHUHUYLVHUDWGHKDUHWPHJHW
K¡MWNDUDNWHUQLYHDXGHUIRUHQVWRUDQGHORYHUVWLJHUPLQLPXPVNUDYHQHPDUNDQW'HW
gælder for deres specialekarakter såvel som for deres vægtede karaktergennemsnit.
'HWIUHPJnULI¡UVWHRPJDQJDI¿JXUGHUYLVHUGHQSFWYLVHIRUGHOLQJDIVSHFLDOHNDUDNWHUHUIRUDOOH(UKYHUYV3K'VWXGHUHQGHIUDWLO
Figur 3.2: Specialekarakter for alle ErhvervsPhD-studerende 2002-2005
Procentvis fordeling af specialekarakter (n=181)

13

26,6%

11

49,2%

10

9

8

21,0%

2,8%

0,6%

Kilde: FIST: Statistik på kandidaternes karakterer

6RPGHWIUHPJnUDIRYHQVWnHQGH¿JXUKDUPHUHHQGKYHUIMHUGHDIDOOH(UKYHUYV3K'
VWXGHUHQGHIUDWLORSQnHWHQVSHFLDOHNDUDNWHUSn
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+HOHSFWKDUInHWNDUDNWHUHQVnVDPOHWHUGHWSFWDIGHVWXGHUHQGHGHUKDU
InHWHQVSHFLDOHNDUDNWHUGHUOLJJHULGHQDEVROXW¡YHUVWHGHODIVNDODHQ
Af de resterende godkendte ansøgere har 18 pct. fået 10 i specialet svarende til miQLPXPVNUDYHWPHQVNXQSFWLNNHRSI\OGHUGHWWHNUDY$WGHDOOLJHYHOHUEOHYHW
JRGNHQGWVN\OGHVDWGHULV UOLJHWLOI OGHJRGNHQGHVODYHUHNDUDNWHUHUVnIUHPWNDQGLdaten 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
KHOHNDQGLGDWXGGDQQHOVHQ HNVNOVSHFLDOH NDQGHWNRQVWDWHUHVDWGHURJVnKHUHUHQ
VWRUDQGHOPHGK¡MHNDUDNWHUHU'HWIUHPJnUDIIRUGHOLQJHQL¿JXU
Figur 3.3: Vægtet karaktergennemsnit for alle ErhvervsPhD-studerende 2002-2005
Procentvis fordeling af vægtet karaktergennemsnit (n=191)
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Kilde: FIST: Statistik på kandidaternes karakterer

)LJXUYLVHUDWSFWDIGH(UKYHUYV3K'VWXGHUHQGHRSI\OGWHPLQLPXPVNUDYHW
om et vægtet karaktergennemsnit på 9 for hele kandidatuddannelsen. Heraf har 38 pct.
VRPPLQLPXPInHWPHQVPHUHHQGSFWDIGH(UKYHUYV3K'VWXGHUHQGHKDUHW
karaktergennemsnit på over 11. Der kompenseres for manglende opfyldelse af karakterJHQQHPVQLWWHWLSFWDIGHJRGNHQGWHDQV¡JQLQJHUVRPKDUHWJHQQHPVQLWPHOOHP
8 og 9 og derfor ikke lever op til det formelle krav. Mange ansøgere ligger dog tæt på
NDUDNWHUNUDYHWKYRUWLODQV¡JHUHQV¡YULJHIRUVNQLQJVIDJOLJHHUIDULQJY JWHV


 9HMOHGQLQJIRU(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWPDM

26

InnovationDanmark

Kapitel 03 /
Flere kvindelige studerende vælger ErhvervsPhD-projekter
Som beskrevet har cirka halvdelen af de ErhvervsPhD-studerende en teknisk kandidatuddannelse bag sig. Der er generelt en klar overvægt af mandlige studerende på
GLVVHXGGDQQHOVHUKYRUIRUGHWNXQQHIRUYHQWHVDWGHWRJVnDIVSHMOHVLN¡QVIRUGHOLQJHQ
EODQGW(UKYHUYV3K'VWXGHUHQGH'HWWHHUXQGHUV¡JWIRUnUHQHWLOKYLONHW
IUHPJnUDI¿JXU
Figur 3.4: Kønsfordeling af ErhvervsPhD-studerende 1993-2006
Godkendte ErhvervsPhD-studerende i absolutte tal (n=776)
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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

2YHURUGQHWVHWKDU(UKYHUYV3K'RUGQLQJHQGDRJVnY UHWGRPLQHUHWDIP QGKYRU
GHUIRUSHULRGHQJHQQHPVQLWOLJWYDUSFWP QGRJSFWNYLQGHU'HW
G NNHUGRJRYHUIRUKROGVYLVWVWRUHXGVYLQJKYRUGHUI[YDUP QGPRGNYLQGHU
LPHQVNYLQGHUQHLYDULRYHUWDOPHGJRGNHQGWHDQV¡JQLQJHUIUDNYLQGHU
mod 31 fra mænd. Der er derfor ikke tale om en klar tendens i fordelingen mellem
P QGRJNYLQGHUKYRUIRUGHWHUVY UWDWIUHPK YHHQHQW\GLJSUR¿O
6HUPDQGHULPRGEORWSnGHWIDNWLVNHDQWDONYLQGHUGHUWDJHUHQ(UKYHUYV3K'XGGDQQHOVHHUGHUHQM YQVWLJQLQJRYHUHQnUVSHULRGH,¶HUQHYDUGHULVQLW
NYLQGHUGHU¿NJRGNHQGWHQ(UKYHUYV3K'DQV¡JQLQJPHQVGHULSHULRGHQ
KDUY UHWHWVQLWSnNYLQGHU VHWDEHO 6nLDEVROXWWHWDOHUGHUWDOHRPHQM YQ
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 virksomKHGHQVVW¡UUHOVHJHRJUD¿VNSODFHULQJIRUVNQLQJVSDUDWKHGIDJRPUnGHEDJJUXQGIRU
deltagelse i projektet og sandsynligheden for at deltage i mere end ét ErhvervsPhDprojekt.
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Branche
'HWHULQWHUHVVDQWDWXQGHUV¡JHRPGHWSULP UWHUEHVWHPWHEUDQFKHUGHUKDULQWHresse i at ansætte ErhvervsPhD’ere efter endt uddannelse. Her kan det umiddelbart
IRUYHQWHVDW(UKYHUYV3K'¶HUHVRPI¡OJHDIGHUHVXGGDQQHOVHVP VVLJHSUR¿ORJ
virksomhedstilknytning overvejende beskæftiges i brancher med fokus på forskning
og innovation. Dette kan i første omgang belyses ved at undersøge ErhvervsPhD’ernes
IRUGHOLQJSnIRUVNHOOLJHEUDQFKHUKYLONHWIUHPVWLOOHVLWDEHO

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%

0%

0,1%

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

7DEHOYLVHUDW(UKYHUYV3K'¶HUHSULP UWDQV WWHVLQGHQIRUWUHEUDQFKHRPUnGHU
hvoraf to er klart fremtrædende: ”Finansiering og forretningsservice” og ”Industri”.
'HWHULNNHRYHUUDVNHQGHDW¿QDQVLHULQJIRUUHWQLQJVVHUYLFHRJLQGXVWULEHVN IWLJHUFD
SFWDI(UKYHUYV3K'¶HUQHGDGHWHUUHODWLYWEUHGHEUDQFKHEHWHJQHOVHUGHUG NNHU
RYHUPDQJHDIGHVWRUHGDQVNHYLUNVRPKHGHUGHULQGJnULPDQJH(UKYHUYV3K'SURMHNter.
)RUGHDOPLQGHOLJHSKG¶HUHHUGHUOLJHOHGHVWUHSULP UHEUDQFKHRPUnGHUKYRUGH
¿QGHUEHVN IWLJHOVH0HQIRUGHOLQJHQHUDQGHUOHGHV'HWYLJWLJVWHRPUnGHHUW\GHOLJW
´2IIHQWOLJHRJSHUVRQOLJHWMHQHVWHU´.XQFLUNDSFWHUEHVN IWLJHWLLQGXVWULHQKYLOket illustrerer en markant forskel mellem de to typer ph.d.-uddannelser.
For at få et mere præcist billede af branchefordelingen undersøges udviklingen over
WLG'HWWHIUHPJnUDI¿JXUGHUYLVHU(UKYHUYV3K'¶HUHRJSKG¶HUHIRUGHOWSn
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EUDQFKHKHQKROGVYLVHWWUHIHPV\YRJQLnUHIWHUDIVOXWWHW3K'XGGDQQHOVH'HUWDJHV
XGJDQJVSXQNWLGHWUHYLJWLJVWHEUDQFKHRPUnGHUVRPEHVNUHYHWLWDEHO
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
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Kilde: Danmarks Statistik

)LJXUYLVHUDWGHUIRU(UKYHUYV3K'¶HUHLNNHHUVWRUIRUVNHOSnEUDQFKHIRUGHOLQJHQ
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 andelen inden for ”Offentlige og private tjenester” med knap 15 pct. over de ni år. Samtidig
VHVHQVWLJQLQJLQGHQIRU´)LQDQVLHULQJRJIRUUHWQLQJVVHUYLFH´RJ´,QGXVWUL´KYRUÀHUH
SKG¶HUH¿QGHUMRELO¡EHWDIGHUHVNDUULHUH
1RJHWW\GHUDOWVnSnDWGHUVNHUHQPLQGUH´EUDQFKHJOLGQLQJ´IRUDOPLQGHOLJHSKG¶HUH
LO¡EHWDIGHUHVNDUULHUHPHQV(UKYHUYV3K'¶HUHIUDVWDUWHQHUJRGWUHSU VHQWHUHWL
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
IRUVNQLQJVHPQHKYLONHWEHW\GHUDWYLUNVRPKHGHQVNDOKDYHHQYLVIRUVNQLQJVHUIDULQJ
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$OWDQGHWOLJHYLOPDQNXQQHIRUYHQWHDWÀHUHVWRUHYLUNVRPKHGHUKDUGHQQ¡GYHQGLJH
kapacitet til at deltage i et ErhvervsPhD-projekt.
6RPGHWIUHPJnUDIWDEHOHUGHUOLJHOHGHVHWVWLJHQGHDQWDOYLUNVRPKHGHUGHU
EHQ\WWHUVLJDI(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHW,WDEHOOHQLQGJnUHQYLUNVRPKHGNXQHQJDQJ
VHOYRPGHQKDUÀHUH(UKYHUYV3K'SURMHNWHULHWJLYHQWnU
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 ErhvervsPhDprojekter fra 2002-2005.
Kilde: FIST

Hvor antallet af virksomheder i 1990’erne lå relativt konstant på cirka 30-35 virkVRPKHGHUKDUGHUY UHWHQVWLJQLQJIUHPWLOKYRUIRUVNHOOLJHYLUNVRPKHGHU
GHOWRJ'HIRUHO¡ELJHWDOIRUI¡UVWHKDOYGHODIYLVHUDWVWLJQLQJHQVHUXGWLODWIRUWsætte. Samlet set er ErhvervsPhD-initiativet udbredt på alle typer virksomheder uanset
VW¡UUHOVH(QGYLGHUHHUGHUHQVWLJQLQJLXGEUHGHOVHQVnÀHUHIRUVNHOOLJHYLUNVRPKHGHU
DQV WWHUHQ(UKYHUYV3K'VWXGHUHQGHHQGGHWYDUWLOI OGHWWLGOLJHUH
En opgørelse af virksomhedernes andel på baggrund af deres størrelse i enkelte år
JLYHULNNHGHWIXOGHLQGWU\NDIKYRUYLGW(UKYHUYV3K'SURMHNWHUQHHUNRQFHQWUHUHWSn
få virksomheder eller spredt på mange forskellige. Det kan undersøges ved at opdele
YLUNVRPKHGHUQHSnDQWDOOHWDISURMHNWHURYHUHQSHULRGHKYLONHWIUHPVWLOOHVLQHGHQVWnende 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
11

Flere end 5 projekter
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

$IWDEHOIUHPJnUGHWDWIRUVNHOOLJHYLUNVRPKHGHUKDUKDIWWLONQ\WWHWHQ(UKYHUYV3K'VWXGHUHQGHLSHULRGHQWLOI¡UVWHKDOYnUDI+HUDIKDUYLUNsomheder haft ét projekt. De resterende virksomheder har som minimum to projekter.
%ODQGWGHQQHJUXSSHHUGHUYLUNVRPKHGHUGHUWHJQHUVLJIRUSFWDIGH
projekter. Det er en gruppe af meget toneangivende virksomheder i den danske forskQLQJVYHUGHQVRPVDPOHWKDUIRUVNQLQJVEXGJHWWHUGHUNDQPnOHVLJPHGGHVDPOHGH
offentlige forskningsbudgetter.
'HWHULQWHUHVVDQWDWGHVWRUHIRUVNQLQJVYLUNVRPKHGHURJVnEHQ\WWHUVLJDI(UhvervsPhD-initiativet og dermed bidrager aktivt til nye unge forskeres uddannelse i
'DQPDUNJHQQHPPHG¿QDQVLHULQJRJYHMOHGQLQJ

32

InnovationDanmark

Kapitel 03 /
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
(QDIPnOV WQLQJHUQHPHG(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWHUDWGHUVNDOY UHHQJHRJUD¿VN
VSUHGQLQJPHOOHPGHGHOWDJHQGHYLUNVRPKHGHU'HUIRUHUGHUIDVWVDWHWPnORPDW
40 pct. af virksomhederne er lokaliseret uden for hovedstadsområdet3.

 .LOGH9HMOHGQLQJIRU(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWPDM

3
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Figur 3.6: ErhvervsPhD-projekternes geografiske placering fordelt efter universitet fra 2002
til første halvår af 2006 (n=305)
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Note: Udover de 305 ErhvervsPhD-projekter der blev godkendt på danske universiteter, blev 11
ErhvervsPhD-projekter godkendt på udenlandske universiteter
Kilde: FIST: Geografisk fordeling af godkendte ErhvervsPhD-projekter

)LJXUYLVHUDWGHUHUHQUHODWLYVWRUIRUVNHOSnLKYRUK¡MJUDGGDQVNHXQLYHUVLWHWHU
anvender ErhvervsPhD-initiativet. Hovedstadsområdet er dominerende med 70 pct. af
DOOHJRGNHQGWH(UKYHUYV3K'SURMHNWHULSHULRGHQIUDWLOI¡UVWHKDOYGHODI
)LJXUHQYLVHURJVnDWPnOV WQLQJHQRPHQDQGHOSnDI(UKYHUYV3K'SURMHNterne uden for Hovedstaden opfyldes.
Hovedstadens markante placering har formentlig tre væsentlige årsager:
1.

Hovedstadsregionen har en markant højere andel af forskningsintensive virksomKHGHUHQGGH¡YULJHUHJLRQHUKYLONHWEHNU IWHVDI¿JXU'HWIRUYHQWHVDWMR
PHUHIRUVNQLQJVDNWLYHQYLUNVRPKHGHUMRPHUHNDSDFLWHWKDUGHQWLODWLQGJnL
ErhvervsPhD-projekter.

 (QYLGHUHHUGHUVWRUIRUVNHOSnLKYRUK¡MJUDGXQLYHUVLWHWHUQHDQYHQGHU(UhvervsPhD-initiativet. Universiteter i Hovedstadsområdet og særligt DTU har
gjort stor brug af ordningen og samarbejdet med mange virksomheder på denne
måde.4
4
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 +HUWLONRPPHUDWEODQGWGHYLUNVRPKHGHUPHGÀHUHHQG(UKYHUYV3K'SURjekter ligger de 8 i Region Hovedstaden. Den høje andel ErhvervsPhD-projekter
VN\OGHVDOWVnGHOYLVWDWHWÀHUWDODIGHYLUNVRPKHGHUGHUPHJHWDNWLYWEHQ\WWHU
RUGQLQJHQHUORNDOLVHUHWLUHJLRQHQ

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

4%
9%

12%
58%

12%

3%

2%

Kilde: Dansk Center for Forskningsanalyse (2006)

6RP¿JXUYLVHUHU1RUGM\OODQGVDQGHODIGHVDPOHGHSULYDWHLQYHVWHULQJHUL
LQQRYDWLRQVDNWLYLWHWHUNXQSnSFWPHQSFWDIODQGHWV(UKYHUYV3K'¶HUHXGGDQQHV
LUHJLRQHQ'HWLQGLNHUHUDWQRUGM\VNHYLUNVRPKHGHUDQYHQGHU(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHW
mere end man kunne forvente.
Modsat er Region Midtjylland underrepræsenteret i ErhvervsPhD-ordningen. Her er
SFWDI(UKYHUYV3K'¶HUQHXGGDQQHWPHQVGHVDPOHGHLQQRYDWLRQVXGJLIWHUOLJJHU
K¡MHUHHQGSFW51RJHWW\GHUDOWVnSnDWYLUNVRPKHGHURJXQLYHUVLWHWHULGHQQH
region bruger ErhvervsPhD-initiativet i mindre grad set i forhold til de generelle inQRYDWLRQVXGJLIWHU+HUHUGHUHWIRUYHQWOLJWSRWHQWLDOHIRUÀHUH(UKYHUYV3K'SURMHNWHU
hvilket formentlig kan realiseres gennem en mere aktiv indsats fra universiteterne i
området.
 %HP UNDWGHUEHQ\WWHVHQDQGHQRSJ¡UHOVHL¿JXUEDVHUHWSnGHWLGOLJHUHDPWVJU QVHU+HOHcUKXV$PWRJGHQ

5

SULP UHGHODI5LQJN¡ELQJ$PWVDPWHQGHODI9HMOH$PWXGJ¡UGHQQXY UHQGH5HJLRQ0LGWM\OODQG'HWJLYHUHQ
VDPOHWDQGHODIGHQDWLRQDOHSULYDWHLQQRYDWLRQVDNWLYLWHWHUSnDQVOnHWPHUHHQGSFW
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(QIRUNODULQJSnGHWWHIRUKROGNDQY UHDW$DOERUJ8QLYHUVLWHWWUDGLWLRQHOWKDUKDIW
tætte samarbejdsrelationer med det lokale erhvervsliv.
Forskningsintensive virksomheder er mest aktive
Formålet med ErhvervsPhD-initiativet er at uddanne forskere med indsigt i de erhvervsmæssige aspekter af forskning og udvikling. Derfor henvender det sig til
YLUNVRPKHGHUGHUIDJOLJWNDQXQGHUVW¡WWHHWnULJWHUKYHUYVUHWWHWIRUVNQLQJVRJXGdannelsesprojekt63nGHQEDJJUXQGHUGHWLQWHUHVVDQWDWXQGHUV¡JHKYRUYLGWLQLWLDWLYHW
primært er blevet benyttet af forskningsparate virksomheder.
En indikator på virksomhedernes forskningsparathed er deres forsknings- og udvikOLQJVnUVY UN )R8 ,WDEHOYLVHVGHGHOWDJHQGHYLUNVRPKHGHUVDQWDODI)R8nUVværk 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

7DEHOYLVHUDWRPWUHQWKDOYGHOHQDIYLUNVRPKHGHUQHKDYGHRYHU)R8nUVY UN
da ErhvervsPhD-projektet blev igangsat. Der er en næsten ligelig fordeling mellem
YLUNVRPKHGHUGHUKDYGHKHQKROGVYLV)R8nUVY UN SFW RJ)R8nUVY UN
SFW (UKYHUYV3K'SURMHNWHUQHJHQQHPI¡UHVVnOHGHVLVnYHOPLQGUHIRUVNQLQJVWXQJHVRPVW¡UUHIRUVNQLQJVWXQJHYLUNVRPKHGHURPHQGVLGVWQ YQWHHUNODUWRYHUUHpræsenteret.
Et andet mål for virksomhedernes forskningsparathed er FoU-andelen af deres aktiviteter. I tabel 3.6 ses virksomheders FoU-andel af den samlede omsætning ved projektets start:

 9HMOHGQLQJIRU(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWPDM
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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

6RPGHWIUHPJnUDIWDEHOHUGHUKHUHQPHUHOLJHOLJIRUGHOLQJDIYLUNVRPKHGHUQH(Q
VWRUGHODIYLUNVRPKHGHUQH SFW KDYGHYHGSURMHNWVWDUWHQ)R8DQGHOSnSFW
men virksomheder med større FoU-andele er også godt repræsenteret. Hver fjerde virkVRPKHG SFW KDYGHI[HQ)R8DQGHOSnRYHUSFWDIGHUHVVDPOHGHRPV WQLQJ
)RUDWInHWLQGWU\NDIKYRUGDQGHVW¡UUHRJPLQGUHYLUNVRPKHGHUIRUGHOHUVLJLIRUKROG
WLO)R8DQGHOHQHUDQWDOOHWDIDQVDWWHLYLUNVRPKHGHQVDPPHQKROGWPHG)R8DQGHODI
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

5HVXOWDWHWYLVHUHQIRUKROGVYLVNODURSGHOLQJPHOOHPYLUNVRPKHGHUQHKYRUPLQGUH
YLUNVRPKHGHUSULP UWKDUHQPHJHWK¡M)R8DQGHOGYVKHQKROGVYLVSFWDIPLNUR
virksomheder og 55 pct. af de mindre virksomheder har en FoU-andel på over 50 pct..
'HWWHVWnULNRQWUDVWWLOGHPHOOHPVWRUHRJVWRUHYLUNVRPKHGHUGHUOLJJHUSnKHQKROGVYLVSFWRJSFW'HVPnYLUNVRPKHGHUHUVnOHGHVGHPHVWIRUVNQLQJVLQWHQVLYH
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)RNXVHUHVGHUSnYLUNVRPKHGHUQHVIRUGHOLQJSnGHQODYH)R8DQGHOIUHPJnUGHWDI
WDEHOOHQDWGHULJHQNDQRSGHOHVSnVW¡UUHRJPLQGUHYLUNVRPKHGHU2PNULQJDIGH
PHOOHPVWRUHRJVWRUHYLUNVRPKHGHUKDUHQ)R8DQGHOSnSFWPHQVNXQFDDI
mikro og mindre virksomheder har en tilsvarende FoU-andel. For de større virksomheder udgøres forskningsindsatsen i større omfang af en lav FoU-andel.
Samlet set udgøres størstedelen af de forskningstunge virksomheder af mikro og
PLQGUHYLUNVRPKHGHUPHQVDQGHOHQDIYLUNVRPKHGHUPHGHQUHODWLYWOLOOH)R8DQGHO
primært udgøres af de mellemstore og store virksomheder.
Virksomhedernes erfaringer med forskningsaktiviteter
6RPWLGOLJHUHRPWDOWVLJWHU(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWPRGYLUNVRPKHGHUGHUIDJOLJW
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.
+RYHGSDUWHQDIYLUNVRPKHGVYHMOHGHUQH SFW KDYGHGHOWDJHWPLQGVWpQJDQJWLGOLJHUHLI OOHV¿QDQVLHUHGHIRUVNQLQJVSURMHNWHUPHGYLGHQLQVWLWXWLRQHUSnVWDUWWLGVSXQNWHWRJKHUDIKDYGHKHOHSFWGHOWDJHWÀHUHJDQJH.XQSFWKDYGHDOGULJGHOWDJHWL
VnGDQQHDNWLYLWHWHU/DQJWVW¡UVWHGHOHQ SFW KDYGHDQVDWIRUVNHUHIUDYLGHQLQVWLWXWLRQHUGD(UKYHUYV3K'NDQGLGDWHQVWDUWHGHPHQVRPWUHQWDOGULJI¡UKDYGHDQVDW
HQIRUVNHU SFW 'HUHUVnOHGHVLVWRUWRPIDQJWDOHRPYLUNVRPKHGHUPHGHUIDULQJ
IUD)R8DNWLYLWHWHUKYLONHWNDQIRUYHQWHVDWJLYHGHPHQJRGEDOODVWLIRUKROGWLOJHQnemførelsen af ErhvervsPhD-projektet.
'HWNDQLK¡MJUDGEHNU IWHVDWYLUNVRPKHGHUQHHUJRGWIRUEHUHGWHSnSURMHNWHW)OHUWDOOHWDIGHGHOWDJHQGHYLUNVRPKHGHUKDYGHXGDUEHMGHWHQIRUPHO)R8VWUDWHJL SFW 
RJKDYGHHQKDQGOLQJVSODQPHGRSHUDWLRQHOOHDQYLVQLQJHU SFW GD(UKYHUYV3K'
kandidaten blev tilknyttet virksomheden.
(QDQGHQLQGJDQJVYLQNHOWLODWXQGHUV¡JHKYRUYLGWYLVVHYLUNVRPKHGVSUR¿OHULVW¡UUH
udstrækning vælger at ansætte ErhvervsPhD’er og ph.d.er når de har afsluttet deres ph.d.-uddannelse. Det gøres der i Danmarks Statistiks undersøgelse af ph.d.’ers
EHVN IWLJHOVHVP¡QVWHUHIWHUHQGWXGGDQQHOVH'HWWHJ¡UHVLWDEHOKYRUIRNXVHUSn
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 ErhvervsPhD’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

7DEHOYLVHUDWGHULNNHHUVWRUIRUVNHOSnDOPLQGHOLJHSKG¶HURJ(UKYHUYV3K'
NDQGLGDWHUQnUGHWJ OGHUIRUGHOLQJHQLYLUNVRPKHGHUHIWHUIRUVNQLQJVLQWHQVLWLYLWHW
'HWHUGHKHOWVWRUHIRUVNQLQJVWXQJHYLUNVRPKHGHUGHUDQV WWHUI UGLJXGGDQQHGH
ErhvervsPhD’ere og ph.d.’ere. 57 pct. af ErhvervsPhD’erne er således i virksomheder
PHGPHUHHQGIRUVNHUHDQVDWPHQVGHWWLOVYDUHQGHWDOHUSFWIRUDOPLQGHOLJH
SKG¶HUGHUY OJHUDWJ¡UHNDUULHUHLGHQSULYDWHVHNWRU'HWUHVXOWDWHUPnVNHLNNHVn
overraskende.
+YDGGHUHUPHUHRYHUUDVNHQGHHUDWVHOYKHOWVPnYLUNVRPKHGHUDQV WWHUJDQVNH
PDQJHPHGHQSKGEDJJUXQG+HQKROGVYLVSFWRJSFWDIGHI UGLJXGGDQQHGH(UKYHUYV3K'¶HUQHRJSKG¶HUQHGHUY OJHUDWDUEHMGHLGHQSULYDWHVHNWRUEOLYHU
DQVDWLYLUNVRPKHGHUPHGXQGHUDQVDWWH+HUDIEOLYHUKHQKROGVYLVSFWRJ
SFWDQVDWLYLUNVRPKHGHUPHGXQGHUDQVDWWH
Virksomhederne anvender ordningen for at skabe nye FoU-projekter
,YHMOHGQLQJHQIRU(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWIUDNDQIRUGHOHQHIRUYLUNVRPKHGHUQH
RSVXPPHUHVWLODWGHWSRWHQWLHOWIUHPPHUXGYLNOLQJVPXOLJKHGHUQHIRUGDQVNHUKYHUYVliv og opbygger netværk til udveksling af viden med danske/udenlandske forskningsinstitutioner7'HWHULQWHUHVVDQWDWXQGHUV¡JHKYRUYLGWGHWVWHPPHURYHUHQVPHG
virksomhedernes bevæggrunde for at deltage i ordningen.

 9HMOHGQLQJWLO(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWPDM

7

InnovationDanmark

39

Kapitel 03 /
,WDEHOOLVWHVYLUNVRPKHGVYHMOHGHUQHVnUVDJHUWLODWYLUNVRPKHGHQKDULJDQJVDWHW
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

'HWIUHPJnUDIWDEHODWGHU¿QGHVWUHFHQWUDOHnUVDJHUWLOLJDQJV WWHOVHDI(UKYHUYV3K'SURMHNWHU'HWGUHMHUVLJRPNRPSHWHQFHRSE\JQLQJRSVWDUWDIQ\H)R8
projekter og udvidelse af det faglige netværk. Supplerende angives det som hovedmoWLYDWSURMHNWHWJLYHUYLUNVRPKHGHQPXOLJKHGIRUDWLJDQJV WWHIRUVNQLQJRJXGYLNOLQJ
SnRPUnGHUGHUQRUPDOWLNNHDIV WWHVUHVVRXUFHUWLO'HWVWHPPHUJRGWRYHUHQVPHG
PnOV WQLQJHUQHRPDWLQLWLDWLYHWPHGYLUNHUWLODWIUHPPHHUKYHUYVOLYHWVXGYLNOLQJVmuligheder og netværksdannelse.
2YHUKDOYGHOHQDIYLUNVRPKHGHUQHDQJLYHUHQGYLGHUHDWGHLJDQJVDWWHSURMHNWHWVRP
OHGLHQPHGDUEHMGHUUHNUXWWHULQJGYVGHLQGW QNHUSURMHNWHWVRPOHGLHQODQJVLJWHW
rekrutteringsstrategi.

3.3 Hvilke universiteter anvender typisk ErhvervsPhD-initiativet?
Dette afsnit viser universiteternes anvendelse af ErhvervsPhD-initiativet. Hertil kommer analyser af de studerendes mobilitet i forhold til valg af universitet i forbindelse
med ErhvervsPhD-studiet.
DTU er i førertrøjen
(UKYHUYV3K'SURMHNWHUQHHUVSUHGWSnDOOHODQGHWVXQLYHUVLWHWHUPHQGHUHUHQEHW\GHOLJIRUVNHOSnLKYLONHWRPIDQJRUGQLQJHQDQYHQGHVSnGDQVNHRJXGHQODQGVNH'HW
IUHPJnUDIWDEHOGHUYLVHUXQLYHUVLWHWHUQHVDQGHODI(UKYHUYV3K'SURMHNWHUIUD
WLOVRPPHUHQ
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Tabel 3.10: Universiteternes andel af ErhvervsPhD-projekter fra 1993 til
sommeren 2006
Universitet

Antal ErhvervsPhDprojekter

Andel ErhvervsPhDprojekter

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

7DEHOYLVHUDWWUHXQLYHUVLWHWHUWHJQHUVLJIRUSFWDIDOOH(UKYHUYV3K'SURMHNWHULSHULRGHQKYRUDILV U'78HUIUHPWU GHQGHPHGKHOHSFW
deraf. Men tallene dækker naturligvis over meget store forskelle på universiteternes
VW¡UUHOVH'HWEHW\GHUDWPDQLNNHGLUHNWHNDQXGOHGHLKYRUVWRUWHWRPIDQJ(UhvervsPhD-initiativet benyttes i forhold til den almindelige ph.d.-uddannelse.
'HUIRUHUGHULWDEHOEHUHJQHWHWLQGHNVVRPV WWHUDQWDOOHWDI(UKYHUYV3K'VWXGHUHQGHLIRUKROGWLOXQLYHUVLWHWHWVJHQHUHOOHDQWDOSKGVWXGHUHQGHIRUSHULRGHQ
04. Indekset er beregnet ved at sætte landsgennemsnittet lig med den gennemsnitlige
IRUGHOLQJPHOOHP(UKYHUYV3K'RJDOPLQGHOLJSKG  +HUHIWHUNDQEHUHJQHVHWOLJQHQGHIRUKROGIRUKYHUWXQLYHUVLWHWRJGHWWHLQGHNVHUHVLIRUKROGWLOODQGVJHQnemsnittet.
Det giver en markant forandring i rangordningen mellem universiteterne. HandelshøjVNROHQL.¡EHQKDYQKDUGHQK¡MHVWHUHODWLYHDQYHQGHOVHDI(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHW
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PHQV.¡EHQKDYQV8QLYHUVLWHW58&RJLV UGHOHVKHGcUKXV8QLYHUVLWHWOLJJHULEXQden. Selv med forbehold for at der er relativt få ErhvervsPhD-studerende i perioden
YLVHUWDEHOLKYLONHQJUDGXQLYHUVLWHWHUQHDQYHQGHU(UKYHUYV3K'LQLWLDtivet til at skabe kontakt mellem forskningsverdenen og erhvervslivet.
Tabel 3.11: Indeks for universiteternes andel af ErhvervsPhD-projekter 20022004
Universitet

Antal ErhvervsPhD’ere

Indeks
(100 = landsgennemsnit)

Antal
ph.d.’ere i
alt*

Copenhagen Business School

13

121

215

Danmarks Tekniske Universitet

46

500

184

Kgl. Veterinær og Landbrugshøjskole

17

187

182

Syddansk Universitet

22

277

159

2

33

121

18

329

109

Danmarks Farmaceutiske Universitet

4

89

90

Handelshøjskolen i Århus

2

48

83

36

889

81

Roskilde Universitetscenter

4

106

75

Århus Universitet

8

581

28

172

3437

Danmarks Pædagogiske Universitet
Ålborg Universitet

København Universitet

I alt

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

6HUPDQHQGYLGHUHSnIRUGHOLQJHQDI(UKYHUYV3K'VWXGHUHQGHSnIDJRPUnGHUHUGHW
W\GHOLJWDWGHUHUEHW\GHOLJHIRUVNHOOHSnIDNXOWHWVQLYHDX WDEHO 6nOHGHVKDU.¡benhavns Universitet en meget markant andel af ErhvervsPhD-projekter på sundhedsvidenskabeligt fakultet i forhold til universitetets øvrige fagområder. Det er fx langt
PHUHNRQFHQWUHUHWHQGSncUKXV8QLYHUVLWHWKYRUGHUHUHQEHW\GHOLJWODYHUHDQGHODI
(UKYHUYV3K'VWXGHUHQGHVRPWLOJHQJ OGHUPHUHM YQWIRUGHOWSnIRUVNHOOLJHIDJRPråder.
'HWHUQDWXUOLJYLVLNNHP UNHOLJWDWVSHFLDOLVHUHGHXQLYHUVLWHWHUVRP.9/RJ&%6KDU
NRQFHQWUHUHW(UKYHUYV3K'SURMHNWHUQHSnGHUHVNHUQHRPUnGHU'HWHUW\GHOLJWDWLQGHQ
IRUGHVDPIXQGVIDJOLJHPHUNDQWLOHRPUnGHUHU&%6PHJHWGRPLQHUHQGHOLJHVRP.9/
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

Sundhed

Teknisknaturvidenskabelig

Samfundsvidenskabelig og
merkantil

Humanistisk

Landbrug
og fødevarer

Danmarks Tekniske
Universitet

17

72

2

0

1

Københavns Universitet

54

1

2

6

1

Syddansk Universitet

13

6

6

3

0

Ålborg Universitet

4

20

2

1

0

Kgl. Vet.- og Landbrugshøjskole

4

0

0

0

20

Copenhagen Business 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”

cOERUJ8QLYHUVLWHWKDUHQVW UNSODFHULQJSnGHWHNQLVNQDWXUYLGHQVNDEHOLJHRPUnGHU
KYRUGHHIWHU'78HUGHWXQLYHUVLWHWVRPKDUGHQVW¡UVWHDQGHODI(UKYHUYV3K'SURjekter. Netop samarbejde med erhvervslivet er en central del af Ålborg Universitets
undervisningsmetode.
De populære universiteter med høj tiltrækningskraft
(WDQGHWELOOHGHDIXQLYHUVLWHWHUQHVDQGHODI(UKYHUYV3K'SURMHNWHURSQnVKYLVGHW
XQGHUV¡JHVKYRU(UKYHUYV3K'NDQGLGDWHUQHWRJGHUHVNDQGLGDWJUDGLIRUKROGWLOKYRU
de læser ErhvervsPhD.
'HWYLVHUDWGHUHUIRUVNHOSnXQLYHUVLWHWHUQHVHYQHWLODWWLOWU NNHSRWHQWLHOOH(UKYHUYV3K'¶HUH+HUPHGPHQHVI UGLJXGGDQQHGHNDQGLGDWHUVRPY OJHUDWWDJHGHUHV
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)

35

Kommer til fra andet universitet
Skiftet til andet universitet

32

30
25
20

19

20
15

16
12

11

10

9

8

10

6

6

4

5

5
3

4
2

2 2

DFU

RUC

0
DTU

KU

SDU

Aalborg Aarhus
CBS
KVL
Uni.
Uni.
Kilde: FIST: Mobilitet fra kanditatuniversitet til ErhvervsPhD-universitet

,¿JXUVHVPHGJU¡QV¡MOHDQWDOOHWDIWLOÀ\WWHUHWLOGHHQNHOWHXQLYHUVLWHWHULSHULRGHQ
PHQVU¡GV¡MOHDQJLYHUDQWDOOHWDIIUDÀ\WWHUHVRPKDUYDOJWDWO VHHQ(UhvervsPhD på et andet universitet.
$I¿JXUVHVDW'DQPDUNV7HNQLVNH8QLYHUVLWHWRJ6\GGDQVN8QLYHUVLWHWHUGHVWRUH
nettotiltrækkere af ErhvervsPhD-studerende med henholdsvis +8 og +7 kandidater i
SHULRGHQ.¡EHQKDYQV8QLYHUVLWHWKDUPDQJH(UKYHUYV3K'VWXGHUHQGHPHQ
HUVDPPHQPHGcUKXV8QLYHUVLWHWGHWRXQLYHUVLWHWHUVRPPLVWHUÀHVWNDQGLGDWHUPHG
henholdsvis –13 og –10.
'HWEHW\GHUDWQnU.¡EHQKDYQV8QLYHUVLWHWRJcUKXV8QLYHUVLWHWVFRUHUODYWSnLQGHNVHWIRU(UKYHUYV3K' WDEHO VnHUIRUNODULQJHQLNNHDWGHVWXGHUHQGHPDQJOHU
O\VWHQWLODWO VH(UKYHUYV3K''HWHUHWVS¡UJVPnORPDWGHY OJHUGLVVHXQLYHUVLWHWHUIUDRJDQGUHXQLYHUVLWHWHUWLO6DPWLGLJYLVHUWDOOHQHDWGH(UKYHUYV3K'VWXGHUHQGH
HUPHJHWPRELOH$IGHNDQGLGDWHUVRP¿NJRGNHQGWHQ(UKYHUYV3K'DQV¡JQLQJ
LSHULRGHQKDUYDOJWDWWDJH(UKYHUYV3K'XGGDQQHOVHQSnHWDQGHWXQLYHUVLWHWHQGGHWKYRUGHWRJGHUHVNDQGLGDWHNVDPHQ
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Karriereforløb for ErhvervsPhD’ere

Når en potentiel ph.d.-studerende skal vælge hvilken form for ph.d.-uddannelse, der er
PHVWDWWUDNWLYDIK QJHUYDOJHWLSULQFLSSHWDIHQODQJU NNHIDNWRUHUGHUKDULQGÀ\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.
'HWJ OGHUI¡UVWRJIUHPPHVWXGVLJWHQWLODW¿QGHEHVN IWLJHOVHPHQRJVnKYLONHQMREfunktion 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 forskningområdet

¸

8 pct. af ErhvervsPhD-kandidater besidder en toplederstilling

¸

ErhvervsPhD-kandidater har en hastig lønudvikling

¸

ErhvervsPhD-kandidater er meget mobile på arbejdsmarkedet

¸

+HOHSFW¿QGHUDQV WWHOVHLSULYDWHYLUNVRPKHGHU
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4.1 Karriereforløb
(QDIGHDIJ¡UHQGHPnOV WQLQJHUIRU(UKYHUYV3K'RUGQLQJHQHUDWGHXGGDQQHGH
kandidater efterfølgende er attraktive for kommende arbejdsgivere. Et mål for dette er
EHVN IWLJHOVHVIUHNYHQVHQKYRU(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWNDQEHWHJQHVVRPPHJHWVXFFHVIXOGWRJVnQnUGHUVDPPHQOLJQHVPHGDOOHDQGUHSKG¶HUH(QRSJ¡UHOVHIUD
YLVHUQHPOLJDWGHUHUHQK¡MEHVN IWLJHOVHVSFWKRV(UKYHUYV3K'¶HUHGHUWLOPHG
svagt overstiger alle andre ph.d.’ere.
7DEHOHUHQRSJ¡UHOVHIUD'DQPDUNV6WDWLVWLNVRPKDUIXOJWEHVN IWLJHOVHV
udviklingen over tid for ErhvervsPhD’ere og alle andre ph.d.’ere. Det fremgår af
WDEHOOHQDW(UKYHUYV3K'¶HUQHVEHVN IWLJHOVHVSFWVWLJHUMRO QJHUHWLGGHKDUY UHW
I UGLJXGGDQQHGH'HWVDPPHJ¡UVLJJ OGHQGHIRUGHDOPLQGHOLJHSKG¶HUHPHQ
ErhvervsPhD’ernes beskæftigelses pct. ligger ca. 5 pct. højere for alle årstrinene.
'HUHUVnOHGHVPHJHWJRGHXGVLJWHUIRUDWGHI UGLJXGGDQQHGH(UKYHUYV3K'¶HUH
¿QGHUEHVN IWLJHOVH8.
/HGLJKHGVIUHNYHQVHQIRUSKG¶HUHHULNNHPHGWDJHWLWDEHOOHQGDGHQHUUHODWLYNRQVWDQWRJVYLQJHUPHOOHPSFWOHGLJKHGKRVEnGH(UKYHUYV3K'¶HUHRJDOOHDQGUH
ph.d.’ere. Det er altså betydeligt under den naturlige arbejdsløshed. Når beskæftigelVHVSURFHQWHQRJOHGLJKHGVSURFHQWHQLNNHVXPPHUHUWLOSFWVN\OGHVGHWDWHQGHO
DINDQGLGDWHUQHHUXGHQIRUGHWGDQVNHDUEHMGVPDUNHGSULP UWSnJUXQGDIXGODQGVRSKROGVNLIWPHOOHPWRMREVHOOHUOLJQHQGH

 'HUVXPPHUHVLNNHWLOSFWLRSJ¡UHOVHQGDGHUHVWHUHQGHDQGHOHG NNHURYHU´XGHQIRUDUEHMGVVW\UNHQ´7RWDO-

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
Beskæftigede

ErhvervsPhD’ere

Alle andre ph.d.’ere

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. kategorien ”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

8QGHUV¡JHVN¡QVIRUGHOLQJHQLEHVN IWLJHOVHVIUHNYHQVHQEODQGW(UKYHUYV3K'¶HUH
NDQGHWNRQVWDWHUHVDWGHULNNHHUVWRUIRUVNHO+RVP QGHQHHUHQDQGHOSnSFW
EHVN IWLJHWRJSFWHUOHGLJH)RUNYLQGHUQHHUSFWEHVN IWLJHWPHQVHQ
K¡MHUHDQGHO SFW HUOHGLJH)RUDQGUHSKG¶HUHHUGHUOLJHOHGHVLNNHVWRUIRUVNHO
på beskæftigelsestallene for mænd og kvinder. Ledigheden er marginalt højere hos
NYLQGHUQH SFW HQGKRVP QGHQH SFW RJEHVN IWLJHOVHVSFWHQHUWLOVYDUHQGHOLGWODYHUHKRVNYLQGHUQH SFW HQGKRVP QGHQH SFW 
ErhvervsPhD’ere fortsætter karrieren inden for forskning
(UKYHUYV3K'RUGQLQJHQKDUWLOIRUPnODWXGGDQQH(UKYHUYV3K'¶HUHGHUKDULQGVLJWL
GHHUKYHUYVP VVLJHDVSHNWHUDIIRUVNQLQJRJLQQRYDWLRQ(WVS¡UJVPnONDQY UHRP
ErhvervsPhD’ere i større omfang vælger de forskningsrelaterede arbejdsopgaver fra i
deres ansættelse og i stedet fokuserer på erhvervslivets andre arbejdsområder.
'HWWHVHULNNHXGWLODWY UHWLOI OGHWQnUGHUWDJHVXGJDQJVSXQNWLDUEHMGVIXQNWLRQHQKRV(UKYHUYV3K'¶HUQH,WDEHORSVWLOOHVLSULRULWHUHWU NNHI¡OJHGHYLJWLJVWH
arbejdsfunktioner for ErhvervsPhD’ere.
'HWIUHPJnUDIWDEHODWSFWDI(UKYHUYV3K'¶HUQHGLUHNWHEHVN IWLJHUVLJPHG
)R8DNWLYLWHWHU+HUWLONRPPHUDWDQGHOHQDI(UKYHUYV3K'¶HUHLOHGHOVHVVWLOOLQJHU
konsulentfunktioner og produktion godt kan have forskningsmæssige arbejdsopgaver.
6DPOHWVHWYXUGHUHVGHWDWHQVWRUDQGHODI(UKYHUYV3K'NDQGLGDWHUQHIDVWKROGHUGHUHV
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.
8QGHUV¡JHVXGYLNOLQJHQSnÀHUHWLGVLQWHUYDOOHUKHQKROGVYLVRJnUHIWHU
XGGDQQHOVHNDQGHWNRQVWDWHUHVDWDQGHOHQDISHUVRQHULWRSOHGHUVWLOOLQJHUHUM YQW
VWLJHQGHEODQGWJUXSSHQDI(UKYHUYV3K'VWXGHUHQGH'HWHUIRUYHQWHOLJWDWÀHUHRSQnU
HQOHGHUVWLOOLQJRYHUWLG'HU¿QGHVLNNHWDOIRUO QJHUHWLGVSHULRGHUXGRYHUGHnU
PHQGHWPnIRUYHQWHVDWOHGHUDQGHOHQHUVW¡WVWLJHQGH
Figur 4.1 viser fordelingen på ledelsesfunktion over tid for begge ph.d.-grupper.
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PhD

ErhvervsPhD

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

9 år
7 år
5 år
3 år
1 år
0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

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

6DPPHQOLJQHVGHUPHGGHWLOVYDUHQGHIRUKROGIRUDOOHDQGUHSKG¶HUHYLVHUGHUVLJ
IRUVNHOOHPHOOHPGHWRJUXSSHUDISKG¶HUH)RUDQGUHSKG¶HUHJ OGHURJVnDWDQGHOHQDIWRSOHGHUHVWLJHUMRO QJHUHNDQGLGDWHQKDUY UHWSnDUEHMGVPDUNHGHWPHQ
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.

'REEHOWVnPDQJH(UKYHUYV3K'NDQGLGDWHUKDURSQnHWHQWRSOHGHUVWLOOLQJ SFW HIWHU
nUSnDUEHMGVPDUNHGHWVRPDQGUHSKG¶HUH SFW 
'HWLQGLNHUHUDWNRPELQDWLRQHQPHOOHPGHWWHRUHWLVNHRJGHWYLUNVRPKHGVUHWWHGHL
ErhvervsPhD-forløbet er attraktivt og karrierefremmende for kandidaterne.
)RUSRWHQWLHOOHSKGVWXGHUHQGHPnGHWIRUYHQWHVDWKDYHHQYLVEHW\GQLQJDW(UhvervsPhD-kandidater ser ud til at have markant bedre muligheder for at opnå topOHGHUVWLOOLQJHU'HWYLVHUHQGYLGHUHDWGHWHUNYDOL¿FHUHQGHIRUGHVWXGHUHQGHDWKDYH
taget en forskeruddannelse med stor grad af fokus på erhvervslivets behov og dermed
fået indblik i kommerciel anvendelse af forskning.
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4.2 Lønudvikling
Ud over beskæftigelsesfrekvens og stillingsbetegnelse må også lønniveau indregnes
VRPHQLQGLNDWRUSnKYRUGDQ(UKYHUYV3K'¶HUHVNDUULHUHUXGYLNOHUVLJRYHUWLG,GHW
følgende analyseres lønniveauet for ErhvervsPhD’ere på overordnet niveau og derefter
PHGKHQV\QWLON¡QEUDQFKHRIIHQWOLJSULYDWVHNWRURJMREVNLIWH
)LJXUYLVHUO¡QQLYHDXHWIRU(UKYHUYV3K'¶HUHRJGHDQGUHSKG¶HUH
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

over 1.000.000

ErhvervsPhD
Andre ph.d.

1%
1%
22%

550.000-1.000.000

18%
24%

450.000-549.999

20%
34%

350.000-449.999

37%
14%
15%

250.000-349.999
5%

under 250.000
0%

8%
5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Kilde: Danmarks Statistik

6RPGHWIUHPJnUDI¿JXUSODFHUHUGHQVW¡UVWHJUXSSH(UKYHUYV3K'¶HUH SFW 
VLJSnO¡QQLYHDXHWNU0HQQ VWHQKDOYGHOHQ SFW KDUHQnUVO¡Q
der overstiger 450.000 kr. og knap hver fjerde kandidat tjener mere end 550.000 kr.
RPnUHW*HQHUHOWVHWKDU(UKYHUYV3K'¶HUQHGHUYHGHQJRGLQGWMHQLQJ
6DPPHQOLJQHVO¡QQLYHDXHWIRUGHWRJUXSSHUSKG¶HUHHUWHQGHQVHQDWGHUHUHQVW¡UUH
DQGHODIDQGUHSKG¶HUHSnGHODYHVWHO¡QQLYHDXHU RSWLONU PHQVGHUSnGH
K¡MHUHO¡QQLYHDXHU NU HUÀHUH(UKYHUYV3K'¶HUH5HODWLYWVHWHU
GHUOLJHDQGHOHIUDGHWRSKGJUXSSHUGHUWMHQHURYHUNUKYLONHWXGJ¡UHQ
gruppe på 1 pct. af kandidaterne.
7DEHOYLVHUDOWVnDW(UKYHUYV3K'NDQGLGDWHUDOWDQGHWOLJHKDUHQK¡MHUHJHQQHPsnitlig 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
SKG¶HUHKYRUYHGGHUNDQVDPPHQOLJQHVPHOOHPGHWRN¡QVIRUGHOLQJSnGHIRUVNHOlige løntrin:

Tabel 4.3: Lønniveau opdelt på køn i 2003
Enhed kr.

ErhvervsPhD
Mænd

Under 250.000

Andre ph.d.’ere
Kvinder

Mænd

Kvinder

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

'HWIUHPJnUDIWDEHODWEODQGW(UKYHUYV3K'¶HUHHUGHUHQVW¡UUHDQGHOP QGHQG
kvinder på de højeste lønniveauer og omvendt på de laveste lønniveauer. Den samme
IRUGHOLQJJ¡UVLJRYHURUGQHWVHWRJVnJ OGHQGHEODQGWDOOHDQGUHSKG¶HUHGRJPHG
GHQIRUVNHODWGHULNNHHUOLJHVnVWRURYHUY JWDIP QGSnO¡QQLYHDXHUQH
NU'HWNDQHQGYLGHUHEHP UNHVDWGHUIRUP QGHUHQVW¡UUHDQGHO(UKYHUYV3K'¶HUHSnGHK¡MHO¡QWULQHQGDQGUHSKG¶HUHPHQVNYLQGHUQHVDQGHOLGH
højere indkomstgrupper er næsten identisk for de to ph.d.-grupper.
.RQNOXVLRQHQHUDWV UOLJWIRUP QGHQHVYHGNRPPHQGHHUGHUK¡MHUHLQGNRPVWHU
EODQGW(UKYHUYV3K'NDQGLGDWHUHQGDQGUHSKG¶HUHPHQVGHWHQGQXLNNHLVDPPH
grad gælder for kvindelige ErhvervsPhD’ere.
)RUDOOHSKG¶HUHXDQVHWW\SHYLVHUWDOOHQHDWNYLQGHUQHJHQQHPVQLWOLJKDUHWEHW\GHligt 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 moELOLWHWPHOOHPNDQGLGDWRJ(UKYHUYV3K'XQLYHUVLWHW'HWHULQWHUHVVDQWDWXQGHUV¡JH
hvorvidt de færdiguddannede ErhvervsPhD’ere har samme grad af forandringsparatKHG'HWRSJ¡UHVLGHWWHDIVQLWSnEDJJUXQGDI(UKYHUYV3K'¶HUQHVDQV WWHOVHVVNLIW
KHUXQGHURYHUWLGRJRSJMRUWSnRIIHQWOLJRJSULYDWVHNWRU
(QI¡UVWHLQGLNDWRUSn(UKYHUYV3K'¶HUQHVPRELOLWHWDQJLYHVYHGKYRUPDQJHGHUHU
EHV IWLJHWHWDQGHWVWHGHQGGHUKYRUGHJHQQHPI¡UWHGHUHV(UKYHUYV3K'SURMHNW
'HQQHIRUGHOLQJIUHPJnUDI¿JXU,WDEHOOHQHUGHULNNHWDJHWKHQV\QWLOKYRU
mange år der er gået siden ErhvervsPhD’erne afsluttede deres uddannelse.
Figur 4.3: ErhvervsPhD’ernes ansættelsessted efter uddannelsen

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
Andet

Offentlig
administration/forvaltning

Andre
forskningsinstitutioner

Universitet

selvstændig

Anden
erhvervsvirksomhed i ande...

Anden
erhvervsvirksomhed i sam..

Samme virksomhed

0%

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

)LJXUYLVHUDWNQDSHUDQVDWLVDPPHYLUNVRPKHGKYLONHWLQGLNHUHUDWHW(UhvervsPhD-projekt er en god måde for den studerende at skabe kontakt til en fremtidig
DUEHMGVJLYHUSn2PYHQGWYLVHUWDOOHQHDW(UKYHUYV3K'¶HUQHRJVnHUPRELOHLGHWGH
UHVWHUHQGHKDUIXQGHWDQV WWHOVHDQGHWVWHGV'HWLOOXVWUHUHUDWGHHUHQDWWUDNWLY
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
WLOGHQEUDQFKH(UKYHUYV3K'SURMHNWHWEOHYVNUHYHWLQGHQIRU(QGYLGHUHHUGHUHQ
S QPRELOLWHWWLOEDJHWLOGHQRIIHQWOLJHVHNWRUKYRUNQDSKYHUIHPWH(UKYHUYV3K'¶HU
HIWHUHQGWVWXGLXPKDUIXQGHWDUEHMGHSnHQWHQHWXQLYHUVLWHWHQIRUVNQLQJVLQVWLWXWLRQ
eller i den offentlige administration. Endelig er der en bemærkelsesværdig høj grad
DI(UKYHUYV3K'¶HUHGHUVWDUWHUVRPVHOYVW QGLJ SFW (QWUHSUHQHXUVNDERJ(UhvervsPhD-uddannelsen går tilsyneladende godt i spænd.
6DPOHWVHWYLVHU¿JXUDW(UKYHUYV3K'NDQGLGDWHUQHVIRNXVSnHUKYHUYVOLYHWI¡OJHU
PHGLGHUHVHIWHUI¡OJHQGHDQV WWHOVHHIWHUVRPKHOHSFWEOLYHUDQVDWLGHWSULYDWH
HUKYHUYVOLY GHI¡UVWHNDWHJRULHU 
6HUPDQSnDQWDOOHWDIMREVNLIWHUGHULNNHPDUNDQWIRUVNHOSnDOPLQGHOLJHSKG¶HU
og ErhvervsPhD’ere. I tabel 4.4 ses således en fordeling over antal jobskift for ErKYHUYV3K'¶HUHRJDQGUHSKG¶HUHGHUEOHYI UGLJXGGDQQHGHPHOOHP

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

'HWIUHPJnUDIWDEHODWGHUVRPIRUYHQWHWHUHQDIWDJHQGHDQGHOGHUVNLIWHUMRE
+RYHGSDUWHQDI(UKYHUYV3K'¶HUQHVNLIWHUWLOJDQJHLSHULRGHQ SFW KYLONHW
HUSnQLYHDXPHGDQGUHSKG¶HUH SFW 0LQGUHHQGWLSFWDINDQGLGDWHUQHHU
´K\SSLJHMREVNLIWHUH´PHGMREVNLIWLSHULRGHQRJKHUHUGHULNNHIRUVNHOSnKYLNHQ
type ph.d.-uddannelse man har taget.
6DPOHWYLVHUGHWDW(UKYHUYV3K'¶HUHRJDOOHDQGUHSKG¶HUHL¡YULJWHUHQUHWPRELO
afbejdsstyrke. Der er derfor ikke klare forskelle mellem de to typer af ph.d.-uddannelVHUQnUGHWJ OGHUPRELOLWHWSnDUEHMGVPDUNHGHW
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.-udGDQQHOVHU0DQNXQQHIRUYHQWHDW(UKYHUYV3K'NDQGLGDWHULPLQGUHJUDGVNLIWHUIUD
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.
0HQ¿JXUYLVHUHUGHUIRU(UKYHUYV3K'¶HUHLIRUKROGWLODQGUHSKGHUHQ UPHVW
er tale en parallel karrierebane. ErhvervsPhD’ere har en karriere med regelmæssige
MREVNLIWLGHQSULYDWHVHNWRUPHQVDQGUHSKG¶HUHKDUHQNDUULHUHPHGUHJHOP VVLJH
MREVNLIWLPHOOHPRIIHQWOLJHLQVWLWXWLRQHU.XQSFWVNLIWHUPHOOHPGHWRVHNWRUHU
5HVWHQEOLYHULGHQVHNWRUKYRUGHYDUDQVDWXQGHUSKGXGGDQQHOVHQ
0RGVDWNDQPDQVLJHDW(UKYHUYV3K'¶HUHHIWHUHQGWXGGDQQHOVHELGUDJHULOLJHVnK¡M
grad til videnudveksling mellem den offentlige sektor og den private sektor som andre
SKG¶HUHYHGDWVNLIWHMREWLOGHQRIIHQWOLJHVHNWRU'HWHUPnVNHLVLJVHOYPHUHRYHUraskende.
Figur 4.4: Mobilitet mellem den private og offentlige sektor
Jobskift for ErhvervsPhD’ere (n=448) og andre ph.d.ere (n=8581)
ErhvervsPhD

80

Andre ph.d.ʼere

70
60
50
40
30
20
10
0
Ingen skift eller kun Ingen skift eller kun
Skrift mellem private
skift mellem private skift mellem offentlige og offentlige
virksomheder
institutioner
institutioner

Over 3 skift

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

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
JHQQHP(UKYHUYV3K'SURMHNWHW'HWYLVHUWDOIUDVS¡UJHVNHPDXQGHUV¡JHOVHQKYRU
(UKYHUYV3K'¶HUQHKDUYXUGHUHWKYLONHQEHW\GQLQJSURMHNWHWKDUKDIWIRUGHUHVIDJOLJH
netværk.
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,WDEHOVHVIRUGHOLQJHQPHOOHPIRUVNHOOLJHW\SHUDIQHWY UNVGDQQHOVHKYRULQWHQVLteten i det faglige netværk går fra helt faste formaliserede samarbejder til mere uformelle 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”.
)RUVNQLQJVRJ,QQRYDWLRQVVW\UHOVHQV¡UJHUIRUDWGHQ\H(UKYHUYV3K'¶HUHLQWURGXFHres til ErhvervsPhD-foreningen. Her har ErhvervsPhD-studerende og færdiguddanQHGH(UKYHUYV3K'¶HUHPXOLJKHGIRUDWJnWLOIRUHGUDJRJQHWY UNVDUUDQJHPHQWHUVRP
kan styrke det gensidige netværk og tværfagligheden i forskningen.
(WYLJWLJWHOHPHQWLGHQQHQHWY UNVRSE\JQLQJHU(UKYHUYV3K'NXUVHWVRPHUHQGHODI
(UKYHUYV3K'XGGDQQHOVHQ.XUVHWHUPRGXORSE\JJHWRJEHVWnUDIWRGDJHVNXUVXVIRUO¡E
hvor de ErhvervsPhD-studerende med forskellige fagområder deltager på samme hold.
,.YLVWJnUG&RQVXOWVVS¡UJHVNHPDXQGHUV¡JHOVHEOLYHU(UKYHUYV3K'¶HUQHVSXUJWRP
i hvilken grad de efter projektafslutning har været i stand til at drage nytte af det netY UNGHRSE\JJHGHXQGHUSURMHNWHW6YDUIRUGHOLQJHQVHVDIWDEHO
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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

+HUDQJLYHUSFWDWGHLK¡MHOOHUQRJHQJUDGKDUGUDJHWQ\WWHDIQHWY UNHWPHQV
GHWNXQLULQJHJUDGJ¡UVLJJ OGHQGHIRUSFWDIGHDGVSXUJWH(UKYHUYV3K'¶HUH
'HWNDQWLOI¡MHVDWQRJOHDIGHYLJWLJVWHQHWY UNVHIIHNWHUVRPGHDQJLYHUHUDGJDQJWLO
ny viden og til sparringspartnere.
6DPOHWVHWHUGHUWDOHRPHQEHW\GHOLJQHWY UNVHIIHNWIRU(UKYHUYV3K'¶HUQHVRPEnGH
VNDEHUQHWY UNIRUY UWVYLUNVRPKHGHQRJSHUVRQOLJHQHWY UNVRPDQYHQGHVLGHQ
YLGHUHNDUULHUHEnGHWLODW¿QGHQ\WMRERJWLODWKROGHVLJRSGDWHUHWSnQ\YLGHQLGHQ
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 Frankrig. 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 færdiguddannede ErhvervsPhD’ere i klubben.
Klubben har til formål at skabe rammer for faglig inspiration, erfaringsudveksling og netværksdannelse 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 introduktionsmøder, 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 studerende på deres “årgang”.
ErhvervsPhD Foreningen er det nye navn for det tidligere Erhvervsforskerklubben.
Kilde: www.erhvervsphd.dk
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Virksomhedens
udbytte af et ErhvervsPhD-forløb

I ErhvervsPhD-initiativet er det virksomheden, der står som ansøger til et ErhvervsPhDprojekt. Det sker naturligvis i samarbejde med ErhvervsPhD-kandidaten og universitetet, 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 medvirke 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 virksomhedernes forventede og opnåede effekter af at indgå i et ErhvervsPhD-projekt. Udgangspunktet er, at der både er direkte effekter, fx i form af nye patenter og øgede markedsandele, og indirekte effekter i form af netværksdannelse og eksternt samarbejde.
Kapitlet viser, at danske virksomheder opnår betydelige positive effekter gennem ErhvervsPhD-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

¸

SFWDIYLUNVRPKHGHUQHIRUYHQWHUHQ¡JHWHNVSRUW

¸

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

¸

84 pct. af virksomhederne mener, at projektet har øget den praktiske viden
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5.1 ErhvervsPhD-initiativets skaber innovation
(WDIGHFHQWUDOHPnOIRU(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWHUDWGHWPHGYLUNHUWLODWIUHPPH
erhvervslivets udviklingsmuligheder. For at vurdere innovationseffekterne kan der
inddeles i kvantitative og kvalitative indikatorer. Under førstnævnte undersøges ErhvervsPhD-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
 9LUNVRPKHGVYHMOHGHUQHVS¡UJHVIRUGHWI¡UVWHWLOKYRUYLGWSURMHNWHWIRUYHQWHVDW
I¡UHWLOHQIRU¡JHOVHLYLUNVRPKHGHQVXGYLNOLQJDISDWHQWHUKYLONHWSFWEHNU IWHU
.U\GVHVGHUPHGIRUVNQLQJVLQWHQVLYLWHWDQJLYHWYHG)R8nUVY UNVHVGHUHQWHQGHQV
WLODWMRÀHUH)R8nUVY UNGHVWRVW¡UUHDQGHOIRUYHQWHUHQIRU¡JHOVHDISDWHQWXGYLNOLQgen.
'HUHUHQYLVXVLNNHUKHGIRUEXQGHWPHGGLVVHVYDULGHWGHUHUVSXUJWWLOIRUYHQWQLQJHU
'HUNDQRSQnVHQVW¡UUHSU FLVLRQYHGDWLQGGUDJHNDQGLGDWHUQHVEHVYDUHOVHLGHWGH
VS¡UJHVWLOIRUYHQWQLQJHURJHUIDULQJHU2PNULQJîDI(UKYHUYV3K'¶HUQHDQJLYHUDW
SURMHNWHWKDUI¡UWYLOI¡UHWLOKMHPWDJQLQJDIHWHOOHUÀHUHSDWHQWHU SFW )RUVNHOOHQNDQEHURSnDW(UKYHUYV3K'¶HUQHVHUPHUHVQ YHUWSnRPQHWRSKDQVHOOHUKHQGHV
SURMHNWUHVXOWHUHGHLHWSDWHQWPHQVYLUNVRPKHGHQVHUSURMHNWHWLHWOLGWVW¡UUHNRQWHNVW
i relation til den videnskabelse det har resulteret i for virksomheden.
(QGYLGHUHDIG NNHUVS¡UJHVNHPDXQGHUV¡JHOVHQYLUNVRPKHGHUQHVIRUYHQWQLQJHUWLO
at projektet vil føre til en forøgelse i virksomhedens salg af licensrettigheder. Hertil
VYDUHUSFWEHNU IWHQGH.U\GVHVGHUPHGDQWDODQVDWWHVHVGHUHQWHQGHQVWLODW
GHVPnYLUNVRPKHGHU PLNURRJPLQGUH LK¡MHUHJUDGIRUYHQWHUHQIRU¡JHOVHHQGGH
VW¡UUHYLUNVRPKHGHU PHOOHPVWRUHRJVWRUH .U\GVHVGHUPHG)R8nUVY UNIUHPNRPmer der ingen forskel for de bekræftende svar.
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,QGGUDJHVNDQGLGDWHUQHVVYDUHIWHUVDPPHDUJXPHQWDWLRQVRPWLGOLJHUHVHVGHWDW
SFWVYDUHUDWSURMHNWHWKDUI¡UWYLOI¡UHWLOVDOJDIOLFHQVUHWWLJKHGHUHOOHUV UOLJWXGviklede videnskompetencer. Det stemmer således godt overens med virksomhedernes
IRUYHQWQLQJHU'HWJ OGHURJVnIRUGHWWHIRUKROGDWVHOYRPGHWUHHOOHXGE\WWHVNXOOH
EOLYHODYHUHHUGHUVWDGLJWDOHRPHW\GHUVWK¡MWXGE\WWHVDPPHQOLJQHWPHGDQGUH)R8
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 virksomhedens udvikling af patenter?

48%

Forventer virksomheden, at projektet vil føre til en forøgelse i virksomhedens 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 udviklede 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
,QQRYDWLRQKDQGOHULNNHNXQRPNYDQWL¿FHUEDUHSDUDPHWUHPHQRJVnRPYLGHQRJ
O ULQJGHUGDQQHUJUXQGODJIRUXGYLNOLQJDIEODSDWHQWHURJOLFHQVUHWWLJKHGVVDOJ,GHW
I¡OJHQGHIRNXVHUHVSnXGYLNOLQJHQLYLUNVRPKHGHQDIHUKYHUYVUHOHYDQWYLGHQWHRUHWLVN
RJHNVSHULPHQWDOO ULQJRJHQGHOLJ(UKYHUYV3K'NDQGLGDWHUQHVNYDOL¿NDWLRQHU

 'HWHUPHJHWYDQVNHOLJWDWVDPPHQOLJQHPHGDQGUHLQQRYDWLRQVSROLWLVNHWLOWDJPHQLGHQGDQVNHHYDOXHULQJDI

9

forskerpatentloven ses tal for patenter og licenssalg i forhold til de offentlige investeringer i forskning. Her ligger
'DQPDUNJHQHUHOWODYHUHHQGODQGHVRP%HOJLHQ+ROODQG7\VNODQGRJ6FKZHL]PHGOLFHQVHUSUPLDNULQYHVWHUHWLRIIHQWOLJIRUVNQLQJRJSDWHQWHUSUPLDNULQYHVWHUHWLRIIHQWOLJIRUVNQLQJ+YLVPDQV WWHUGHQRIIHQWOLJH
LQYHVWHULQJSU(UKYHUYV3K'NDQGLGDWWLOPLRNUVYDUHUGHWDOWVnWLOPLRNUIRUVDPWOLJH(UKYHUYV3K'¶HUH
GHUKDUEHVYDUHWVS¡UJHVNHPDHW+HUDIPHQHU(UKYHUYV3K'¶HUHDWSURMHNWHWI¡UHUWLOQ\HSDWHQWHU SFW 
PHQVPHQHUDWSURMHNWHWI¡UHUWLOVDOJDIOLFHQVHU SFW 'HUHUGHUPHGWDOHRPHQPHJHWEHW\GHOLJSDWHQW
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. VirksomhedsYHMOHGHUQHVS¡UJHVRPKYRUYLGWUDPPHUQHRJVWUXNWXUHQIRUSURMHNWHWJLYHUJXQVWLJH
YLONnUIRUXGYLNOLQJDIHUKYHUYVUHOHYDQWYLGHQRJSFWHUHQLJHRJSFWHU
delvist enige heri. De meget positive besvarelser kan formentlig i stort omfang tilVNULYHVDWSFWHUKHOWHQLJHLDWYLUNVRPKHGHQKDUVWRULQGÀ\GHOVHSnSURMHNWHW
RJNDQSU JHGHWIDJOLJWRJDQYHQGHOVHVP VVLJW SFWHUGHOYLVWHQLJH 'YV
ErhvervsPhD-initiativet giver virksomheden gode rammer for at tilpasse projektet til
GHQVVSHFL¿NNHEHKRYRJYLUNVRPKHGHUQHXGQ\WWHUGHWLK¡MJUDGWLODWXGYLNOHHUhvervsrelevant viden.
Tabel 5.2: Vejlederes vurdering af ErhvervsPhD-initiativets rammer og læringseffekt i procent
Virksomhedsvejledere (n=155)

Ordningens rammer

Helt enig

Helt uenig

Rammer og strukturer
giver gunstige vilkår for
udvikling af erhvervsrelevant 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
Ordningens Læringseffekt

Delvis
enig

I nogen
grad

I ringe
grad

Slet
ikke

I hvilken grad har projektet bidraget til teoretisk
viden og læring internt i
virksomheden?

49,0

41,3

7,7

1,3

I hvilken grad har projektet bidraget til praktisk
viden og læring internt i
virksomheden?

31,0

52,9

12,3

3,2

Kilde: Kvistgård Consult

(QGYLGHUHXQGHUV¡JHVGHQWHRUHWLVNHRJSUDNWLVNHO ULQJLQWHUQWLYLUNVRPKHGHQ
SFWDIYLUNVRPKHGVYHMOHGHUQHDQJLYHUDWSURMHNWHWLK¡MQRJHQJUDGKDUELGUDJHWWLO
WHRUHWLVNYLGHQRJO ULQJLQWHUQWLYLUNVRPKHGHQ(QQ VWHQWLOVYDUHQGHDQGHO 
SFW VYDUHUDWSURMHNWHWLK¡MQRJHQJUDGKDUELGUDJHWWLOXGYLNOLQJDIQ\SUDNWLVNYLGHQ
og læring internt i virksomheden.
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Samlet set må ErhvervsPhD-initiativet siges at have meget positive effekter for udviklingen 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
DIVQLWYXUGHUHVHIIHNWHUQHIRUY NVWXGIUDLQGLNDWRUHUQH¡JHGHPDUNHGVDQGHOH¡JHW
HNVSRUWRPV WQLQJVDPWPHGDUEHMGHUUHNUXWWHULQJ
Øget marked, eksport, omsætning
ErhvervsPhD-projekternes virkning på virksomhedernes vækstpotentiale kan vurderes
XGIUDLQGLNDWRUHUQHPDUNHGVDQGHOHHNVSRUWRJRPV WQLQJ7DEHOYLVHUYLUNVRPhedsvejledernes 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

'HWIUHPJnUDIWDEHOOHQDWYLUNVRPKHGHUQHKDUPHJHWSRVLWLYHIRUYHQWQLQJHUWLOY NVWHQ'HWHULNNHPXOLJWDWYXUGHUHLSU FLVWKYLONHWRPIDQJIRUYHQWQLQJHUQHEOLYHU
LQGIULHW0HQGHWHUHQLQGLNDWRUIRUDW(UKYHUYV3K'SURMHNWHUELGUDJHUWLO¡JHWY NVW
Hvis man inddrager ErhvervsPhD’ernes svar på effekten af projektet for virksomheden
EHNU IWHVGHWDWYLUNVRPKHGHQNDQUHDOLVHUHGHQRSQnHGHYLGHQIUDSURMHNWHWWLOQ\H
SURGXNWHUHOOHUDQGUHW\SHUDIPDUNHGVIRUEHGULQJHU6nOHGHVVYDUHUSFWDINDQGLGDWHUQHDW(UKYHUYV3K'SURMHNWHWKDUI¡UWWLOQ\HHOOHUIRUEHGUHGHSURGXNWHU WDEHO
 (QGYLGHUHKDUNQDSXGDISURMHNWHUI¡UWWLODWYLUNVRPKHGHQUHHOWKDUDQYHQGW
IRUVNQLQJVSURMHNWHWVUHVXOWDWHU SFW 
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Tabel 5.4: ErhvervsPhD’ernes vurdering af virksomhedens nytte
Realiseret effekt

Andel af kandidater (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
(QDQGHQLQGLNDWRUIRUKYRUGDQ(UKYHUYV3K'SURMHNWHUQHVNDEHUY UGLIRUGHGDQVNH
YLUNVRPKHGHUHULKYLONHQJUDGSURMHNWHWI¡UHUWLOQ\HDUEHMGVSODGVHU
,¿JXULOOXVWUHUHVYLUNVRPKHGHUQHVIRUYHQWQLQJHUWLOJHQHUHOUHNUXWWHULQJVRPI¡OJH
af projektet:
Figur 5.1: Forventninger til generel rekruttering
Virksomhedernes forventninger til generel rekruttering som følge af projektet (n=157)
60%

50%

48%

40%

30%
20%

20%

10%

5%

3%

0%
Ingen rekruttering

1-5% forøgelse

6-10% forøgelse

Mere end 10% forøgelse

Note: Der summeres ikke til 100%, da 24% har svaret ”ved ikke”
Kilde: Kvistgård Consult

6RPGHWIUHPJnUDI¿JXUIRUYHQWHUFDîDIYLUNVRPKHGHUQHDWDQV WWHQ\H
medarbejdere som følge af ErhvervsPhD-projektet. Det kan derfor siges at have gode
beskæftigelsesmæssige effekter.
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.U\GVHVGHUPHGYLUNVRPKHGVVW¡UUHOVHYLVHUGHWVLJDWGHVWRUHYLUNVRPKHGHUWHJQHU
VLJIRUGHQPLQGVWHDQGHOPKWSFWIRU¡JHOVHDWPLQGUHYLUNVRPKHGHUGRPLQHUHU
PKWSFWIRU¡JHOVHRJDWPLNURYLUNVRPKHGHUWHJQHUVLJIRUGHQVW¡UVWHDQGHOGHU
IRUYHQWHUPHUHHQGSFWIRU¡JHOVH'HWRYHURUGQHGHELOOHGHHUGHUIRUDWGHWUHODWLYW
VHWHUGHVPnYLUNVRPKHGHUGHULVW¡UVWRPIDQJYLODQV WWHQ\HPHGDUEHMGHUHVRP
følge af ErhvervsPhD-projektet.
'HWHULRYHUHQVVWHPPHOVHPHGIRUYHQWQLQJHUQHGDGHWLNNHHUVDQGV\QOLJWDWHW
ErhvervsPhD-projekt i sig selv kan føre til en større procentvis stigning i medarbejGHUVWDEHQLYLUNVRPKHGHUVRP1RYR1RUGLVN'DQIRVV*UXQGIRV+DOGRU7RSV¡HRJ
DQGUHVWRUHGDQVNHYLUNVRPKHGHUGHURIWHEHQ\WWHUVLJDI(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHW
Men her vil selv en lille stigning på 1 pct. være ganske mange arbejdspladser.
.U\GVHVGHUPHG)R8nUVY UNVHVHQWLOVYDUHQGHVDPPHQK QJKYRUGHQSFWYLVH
PHGDUEHMGHUIRU¡JHOVH LKYHUWLQWHUYDO DIWDJHUPHGYLUNVRPKHGHQVDQWDO)R8nUVY UN
'HWDQJLYHUDWGHWHUGHPLQGVWIRUVNQLQJVLQWHQVLYHYLUNVRPKHGHUGHULVW¡UVWRPIDQJ
forventer at ansætte nye medarbejdere.
'HWEHNU IWHUELOOHGHWDIDWGHVWRUHIRUVNQLQJVWXQJHYLUNVRPKHGHUDIQDWXUOLJH
årsager ofte ikke vil kunne henføre en given vækst i antallet af arbejdspladser til et
HQNHOW(UKYHUYV3K'SURMHNW6DPWLGLJWHUGHWLQWHUHVVDQWDW(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWV
EHVN IWLJHOVHVHIIHNWGHUPHGHUEHW\GHOLJIRULNNHIRUVNQLQJVLQWHQVLYHYLUNVRPKHGHU
KYLONHWNHQGHWHJQHUGHWVWRUHÀHUWDODIGDQVNHYLUNVRPKHGHU'HWLQGLNHUHUHWEHW\GHOLJWSRWHQWLDOHKYLVÀHUH(UKYHUYV3K'SURMHNWHUODYHVLVDPDUEHMGHPHGGHQQHW\SHDI
virksomheder.
Virksomhederne blev endvidere spurgt til deres forventninger i forhold til rekruttering
DI)R8PHGDUEHMGHUHRJKHUVYDUHGHSFWDWGHIRUYHQWHGHHQIRU¡JHOVHSn
SFW'HWYLVHUDWSURMHNWHWRJVnLYLGXGVWU NQLQJKDUEHW\GQLQJIRUYLUNVRPKHGHQV
fremadrettede forskningsindsats.
.U\GVHVGHUPHGYLUNVRPKHGVVW¡UUHOVHIUHPJnUGHWDWGHVWRUHYLUNVRPKHGHUWHJQHU
VLJIRUGHQPLQGVWHDQGHODIUHNUXWWHULQJHQ.U\GVHVGHUPHG)R8nUVY UNVHVGHWDW
YLUNVRPKHGHUPHG)R8nUVY UNLVW¡UVWRPIDQJIRUYHQWHUDWIRU¡JHPHGDUEHMGHUVWDEHQYLUNVRPKHGHUPHGRYHU)R8nUVY UNKDUGHODYHVWHIRUYHQWQLQJHUPHQV
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virksomheder med 1-5 FoU-årsværk placerer sig i midten. Dvs. det er primært virkVRPKHGHUPHGIRNXVSnIRUVNQLQJGHUYLODQV WWHIRUVNQLQJVPHGDUEHMGHUH
6RPRSVDPOLQJSnRYHQVWnHQGHUHVXOWDWHUNDQGHWVLJHVDWEnGHPKWJHQHUHOUHNUXWtering og ansættelse af FoU-medarbejdere tegner de små virksomheder sig relativt set
for den størst forventede andel. De mindst forskningsintensive virksomheder forventer
GHQVW¡UVWHJHQHUHOOHUHNUXWWHULQJPHQVPHOOHPJUXSSHQDIIRUVNQLQJVYLUNVRPKHGHU
forventer den højeste FoU-medarbejderrekruttering. Der er således sammenhæng melOHPYLUNVRPKHGHQVIRUVNQLQJVLQWHQVLWHWRJGHQW\SHPHGDUEHMGHUHGHHIWHUVS¡UJHU

5.3 Netværk udbygges og forbedres
,(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWDQJLYHVGHWVRPHWDIGHFHQWUDOHIRUPnODWGHWPHGYLUNHU
til at opbygge netværk til udveksling af viden mellem virksomheder og danske/udenlandske forskningsinstitutioner. Netværk kan imidlertid anskues som både en effekt af
SURMHNWHWPHQRJVnVRPHQPHOOHPOLJJHQGHYDULDEHOLGHWQHWY UNNDQPHGYLUNHWLODW
VNDEHI[YLGHQSDWHQWHURJNRPSHWHQFHRSE\JQLQJ,GHWWHDIVQLWEHO\VHVQHWY UNXG
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
VN¡QVP VVLJHYXUGHULQJDIQHWY UNVXGE\JQLQJHQVRPIDQJ+HOHSFWDIYLUNVRPKHGHUQHGHUGHOWDJHULHW(UKYHUYV3K'SURMHNWRSOHYHUHQXGE\JQLQJDIGHUHVHNVLVWHrende forskningsnetværk.
+HUDIDQJLYHUSFWDWGHUIRUYLUNVRPKHGHQKDUY UHWWDOHRPHQVWRUXGE\JQLQJ
PHQVSFWYXUGHUHUGHWVRPHQPLQGUHQHWY UNVXGE\JQLQJ.XQSFWKDULNNH
RSOHYHWQRJHQXGE\JQLQJDIQHWY UNHW'HWEHW\GHUDWKYHUIHPWHYLUNVRPKHGRSOHYHU
HQVWRUXGYLGHOVHDIGHQIRUVNQLQJVP VVLJHNRQWDNWÀDGHPHQVHQVWRUJUXSSHDIYLUNVRPKHGHURSOHYHUHQPLQGUHPHQGRJSRVLWLYVW\UNHOVHDIGHIDJOLJHQHWY UN
Virksomhedsvejlederne er spurgt om effekterne for netværkets dybde og udvidelse
PHGQ\HVDPDUEHMGVSDUWQHUHRJVYDUIRUGHOLQJHQIUHPJnUDIWDEHO
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Tabel 5.5: Virksomhedernes udbygning af netværk
Svarkategori:

Andel af virksomheder (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

6YDUHQHLWDEHOEHNU IWHUDWYLUNVRPKHGHUQHRSE\JJHUQ\HVDPDUEHMGHU'HVXGHQ
IUHPJnUGHWDWGHURJVnVNHUHQNYDOLWDWLYXGE\JQLQJDIQHWY UNHQHLGHWGHInUPHUH
G\EGH'HWWHDQJLYHVDISFWDIYLUNVRPKHGHUQHRJSURMHNWHUQHNDQGHUIRUVLJHV
DWKDYHHQVWRUNYDOLWDWLYEHW\GQLQJIRUYLUNVRPKHGHUQHVQHWY UN6DPOHWVHWKDU
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
SnW\SHQDIVDPDUEHMGHVRPYLUNVRPKHGHUQHRSQnHGHVRPI¡OJHDISURMHNWHW,WDEHO
HUYLUNVRPKHGVYHMOHGHUQHVEHVYDUHOVHUDIKYLONHQHWY UNVHIIHNWHUYLUNVRPKHGHQ
RSQnHGHRSOLVWHW

Tabel 5.6: Virksomhedens opnåede netværkseffekter
Netværkseffekter

Andel af virksomheder (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

6RPGHWIUHPJnUDIWDEHOHUGHUHQQ VWHQOLJHOLJIRUGHOLQJDIXIRUPHOOHRJ
IRUPHOOHVDPDUEHMGHU'HWHUEHP UNHOVHVY UGLJWDWJRGWKDOYGHOHQDIVDPDUEHMGVaftalerne 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
SDUWHULVDPDUEHMGHW(QOLOOHGHODIYLUNVRPKHGHUQHKDURSOHYHWDW(UKYHUYV3K'SURMHNWHWKDUI¡UWWLOHQIDVWRJIRUPDOLVHUHWVDPDUEHMGVDIWDOH SFW PHQVGH¡YULJHKDU
IDVWHDIWDOHUDIIRUVNHOOLJYDULJKHG SFW 
)RUDWInHWLQGWU\NDIKYLONHDNW¡UHUGHULQGJnULGHQ\HVDPDUEHMGHUIUHPVWLOOHVL
QHGHQVWnHQGH¿JXUIRUGHOLQJHQDIGHQ\HW\SHUDNW¡UHUVRPHQQHWY UNVXGYLGHOVH
har indbefattet:

Figur 5.2: Nye typer aktører i netværksudvidelserne
Fordeling af de nye typer aktører, som en netværksudvidelse har indbefattet (n=255)
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Universiteter

Udenlandske
forskningsinst.

Andre
forskningsinst.

Virksomheder

Andre aktører

Note: Der summeres ikke til 100%, da 6% har angivet ”ingen nye aktører”
Kilde: Kvistgård Consult

)LJXUYLVHUDWGHQPHVWIUHPWU GHQGHQ\HDNW¡UW\SHXGJ¡UHVDIXQLYHUVLWHWHUQH
'HWHUQDWXUOLJYLVLNNHRYHUUDVNHQGHGD(UKYHUYV3K'NDQGLGDWHUQHQHWRSHUWLONQ\WWHW
et universitet under uddannelsesforløbet. ErhvervsPhD-initiativet fungerer herved som
forbindelsesled mellem virksomhed og uddannelsesinstitution.
'HXGHQODQGVNHIRUVNQLQJVLQVWLWXWLRQHUXGJ¡UFDDIGHQ\HDNW¡UHUVRPYLUNVRPKHGHUQHDQJLYHUHUEOHYHWHQGHODIGHUHVIDJOLJHQHWY UNKYLONHWHUHQRYHUUDVNHQGH
høj andel. Som en del af ErhvervsPhD-ordningen er det muligt for studerende at vælge
HQYHMOHGHUIUDHWXGHQODQGVNXQLYHUVLWHWPHQNXQSFWDIVWXGHUHQGHHUWLONQ\W-
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WHWHWXGHQODQGVNXQLYHUVLWHWLVWHGHWIRUHWGDQVNXQLYHUVLWHW VHWDEHO 'HWPn
EHW\GHDWÀHUH(UKYHUYV3K'SURMHNWHULQYROYHUHUHQVW¡UUHNRQWDNWÀDGHHQGYHMOHGHU
XQLYHUVLWHWHWRJDWSURMHNWHUQHVNDEHULQWHUQDWLRQDOHQHWY UN(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHW
støtter da også denne type aktivitet ganske aktivt.
En central del af ErhvervsPhD-uddannelsen er netop tilskud til kurser og konferencer
LLQGRJXGODQGKYRUGHQVWXGHUHQGHPRGWDJHUHW¡UHP UNHWWLOVNXGSnNU
fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Pengene skal anvendes til formålet. Det er
VDQGV\QOLJWDWGHWWHWLOVNXGHUPHGWLODWVW\UNHQHWY UNPHGXGHQODQGVNHXQLYHUVLWHter. Erfaringsmæssigt tager cirka hver tredje ErhvervsPhD på længerevarende ophold
ved udenlandske forskningsinstitutioner10. Endvidere har man som noget nyt siden
NXQQHY OJHDWWLONQ\WWHHQELYHMOHGHUIUDHWGDQVNHOOHUHWXGHQODQVNXQLYHUVLWHW
til projektet som tredjepart med tilskud fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
Effekter af netværksudvidelse
Som nævnt indledningsvist kan netværk også fungere som en mellemliggende vaULDEHOGYVDWHQQHWY UNVXGYLGHOVHNDQPHGYLUNHWLODWVNDEHNRQNUHWHUHVXOWDWHUIRU
YLUNVRPKHGHUQH,WDEHOHUVDPPHQIDWWHWHQU NNHDIGHY VHQWOLJVWHHIIHNWHUVRP
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 videnskompetencer”, 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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'HWIUHPJnUDIWDEHODWQHWY UNVXGYLGHOVHUKDUUHHOOHHIIHNWHUSnHQU NNHRPUnder. Det vigtigste område er virksomhedens generelle kompetenceopbygning. Herefter
XGJ¡UXGYLNOLQJDIQ\HSURGXNWHURJSURGXNWLRQVSURFHVVHUWLOVDPPHQSFWRJ
IRUEHGULQJDIHNVLVWHUHQGHSURGXNWHURJSURGXNWLRQVSURFHVVHUXGJ¡USFW,IRUKROG
til de tidligere omtalte aspekter (hjemtagning af patenter samt øget omsætning og eksSRUW YXUGHUHVGHLNNHWLODWXGJ¡UHHQVWRUGHODIQHWY UNVHIIHNWHUPHQHQYLVHIIHNW
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 gengæld har projektet haft synergier på eksisterende, kortsigtede udviklingsprojekter”
”Målrettet indsats overfor implementering af nye standarder (såvel operationelle som organisatoriske) 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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Fordele for universiteterne

ErhvervsPhD-projekter gennemføres i et samarbejde mellem en privat virksomhed, en
ErhvervsPhD-studerende og et universitet. Til forskel fra den almindelige ph.d.-uddannelse er universitetet ikke den eneste institution med ansvar for uddannelsesforløbet.
Tværtimod har værtsvirksomheden ejerskabet til projektet og rettighederne til forskningsresultaterne. 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 effekter, 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
)RUXQLYHUVLWHWHUQHHUGHWDIVWRUEHW\GQLQJDW(UKYHUYV3K'SURMHNWHUQHPHGYLUNHU
WLODWJHQHUHUHQ\YLGHQRJO ULQJGHUNDQDQYHQGHVSnXQLYHUVLWHWHUQH,WDEHOVHV
XQLYHUVLWHWVYHMOHGHUQHVYXUGHULQJDILKYLONHQJUDG(UKYHUYV3K'SURMHNWHWKDUPHG
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

7DEHOYLVHUDWGHUQ VWHQLQJHQIRUVNHOHUSnVYDUIRUGHOLQJHQPHOOHPGHWRVS¡UJVmål. Mht. teoretisk og praktisk vidensudvikling mener ca. 1/5 af universitetsvejleGHUQHDWGHULK¡MJUDGHUVNHWHWNRPSHWHQFHO¡IWPHQVQ VWHQKDOYGHOHQYXUGHUHUGHW
mere moderat. ErhvervsPhD-projekterne har således en positiv effekt for både den
teoretiske og praktisk eksperimentelle vidensudvikling.
9HQGHVEOLNNHWPRGXGYLNOLQJHQDIHQDQGHQYLGHQVW\SHGHQHUKYHUYVUHOHYDQWHYLGHQ
kan der ligeledes konstateres positive effekter. Ni ud af ti universitetsvejledere vurGHUHUVnOHGHVDW(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWKDUUDPPHURJVWUXNWXUHUGHUJLYHUJXQVWLJH
YLONnUIRUXGYLNOLQJDIHUKYHUYVUHOHYDQWYLGHQSnXQLYHUVLWHWHUQH+HUDIHUSFWDI
XQLYHUVLWHWVYHMOHGHUQHKHOWHQLJHLDWUDPPHUQHRJVWUXNWXUHQIRU(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWHUJXQVWLJHPHQVSFWHUNO UHUVLJGHOYLVWHQLJH
'HWWHLOOXVWUHUHUGHVXGHQDWGHQHUKYHUYVUHOHYDQWHYLGHQLNNHNXQRSE\JJHVLYLUNVRPKHGHUQHKYLONHWHUSRVLWLYWIRUGLGHW¡JHUXQLYHUVLWHWHUQHVNRPSHWHQFHUWLODWIRUHWDJH
bidrage til erhvervsorienteret forskning og udvikling.
ErhvervsPhD’ere anerkendes som vidensbærere
I forhold til vidensgenerering og læring er det relevant at se på ErhvervsPhD-kandidaWHUQHVDQV WWHOVHVPXOLJKHGHULGHWGHNDQEHWUDJWHVVRPHQIRUPIRUYLGHQVE UHUH'HW
HUYLJWLJWDWIRUGHOHQHYHGDWDQV WWH(UKYHUYV3K'¶HUHRJXGQ\WWHGHUHVYLGHQLNNH
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NXQWLOIDOGHUGHWSULYDWHHUKYHUYVOLYPHQRJVnXQLYHUVLWHWHUQHVnOHGHVDWEHJJHPLOM¡HU
får forskningsfagligt input.
'HWKDUHQGYLGHUHEHW\GQLQJIRUGHQHQNHOWH(UKYHUYV3K'NDQGLGDWVRPKDUEHKRY
IRUDWLQLWLDWLYHWDQHUNHQGHVSnVDPPHQLYHDXVRPGHQDOPLQGHOLJHSKGXGGDQQHOVHL
kandidatens videre karriere. Men det er også vigtigt for ErhvervsPhD-initiativets plaFHULQJVRPIRUVNQLQJVXGGDQQHOVHDWEnGHYLUNVRPKHGHURJXQLYHUVLWHWHUUHVSHNWHUHU
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)
60%

53%

50%
40%

32%

30%
20%
9%

10%
0%
Helt enig

Delvis enig

Helt uenig

Note: Der summeres ikke til 100 pct., da 6,6 pct. har angivet ”ved ikke”
Kilde: Kvistgård Consult

Dette forhold kan i første omgang belyses ud fra universitetsvejledernes vurdering af
NDQGLGDWHUQHVNYDOL¿NDWLRQHU
6RPGHWLOOXVWUHUHVL¿JXUYXUGHUHV(UKYHUYV3K'NDQGLGDWHUQHVNYDOL¿NDWLRQHU
PHJHWSRVLWLYWDIXQLYHUVLWHWVYHMOHGHUQH2PNULQJSFWDQJLYHUDW(UKYHUYV3K'
kandidaternes arbejde med projektet og fokus på erhvervslivet forbedrer deres kvaOL¿NDWLRQHU11+DOYGHOHQHUNO UHUVLJGHOYLVWHQLJHLXGVDJQHWKYLONHWNDQVN\OGHVDW
GHYXUGHUHUDW(UKYHUYV3K'NDQGLGDWHUQHVNYDOL¿NDWLRQHUHUSnOLJHIRGPHGDQGUH
ph.d.’eres.
'HWWDOHUWLOVDPPHQIRUDWVHOYRP(UKYHUYV3K'NDQGLGDWHUQHWLOEULQJHUPLQGUHWLG
SnXQLYHUVLWHWHWVnQHGSULRULWHUHVXGYLNOLQJHQDIGHUHVIRUVNQLQJVNRPSHWHQFHULNNH
 6S¡UJVPnOIRUPXOHULQJHQHUXSU FLV'HWDQWDJHVDWYHMOHGHUQHKDUYXUGHUHW(UKYHUYV3K'NDQGLGDWHQLIRUKROGWLO

11

andre ph.d.’ere. Men det er ikke helt entydigt. Derfor skal der inkluderes et forbehold her.
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'HUIRUNDQXQLYHUVLWHWHUQHKDYHLQWHUHVVHLDWGHOWDJHLGHQYLGHQXGYLNOLQJGHUVNDEHV
XQGHU(UKYHUYV3K'NDQGLGDWHQVXGGDQQHOVHVIRUO¡ERJVRPGHQI UGLJXGGDQQHGH
kandidat desuden kan viderebringe til/videreudvikle for universitetet.
Videnperspektivet kan endvidere belyses vha. ErhvervsPhD-kandidaternes ansættelsesmuligheder i forskningsinstitutioner og universiteter. Her er det interessant at
YXUGHUHXQLYHUVLWHWVYHMOHGHUQHVLQWHUHVVHLDWUHNUXWWHUH(UKYHUYV3K'¶HUH,WDEHO
DQJLYHVXQLYHUVLWHWVYHMOHGHUQHVYXUGHULQJHUDIKYRUYLGWHQ(UKYHUYV3K'¶HUHUEHGUH
HOOHUULQJHUHUXVWHWHQGDQGUHSKG¶HUHWLODWRSQnDQV WWHOVHSnGHWLQVWLWXWKYRUGHQ
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

6RPGHWIUHPJnUDIWDEHOHUODQJWVW¡UVWHGHOHQDIXQLYHUVLWHWVYHMOHGHUQHDIGHQ
RSIDWWHOVHDW(UKYHUYV3K'NDQGLGDWHUHUOLJHVnHJQHGHWLODQV WWHOVHSnGHUHVLQVWLWXW
VRPDQGUHSKG¶HUHSFWPHQHUDW(UKYHUYV3K'NDQGLGDWHUVWnUULQJHUHUXVWHW
KYLONHWHUHQEHW\GHOLJDQGHO'HWLQGLNHUHUDWLNNHDOOHXQLYHUVLWHWHUXGHQIRUEHKROG
YXUGHUHU(UKYHUYV3K'¶HUQHVNYDOL¿NDWLRQHUWLODWKDYHVDPPHUHOHYDQVVRPDOOHDQGUH
SKG¶HUH,PRGV WQLQJGHUWLOYXUGHUHUHQPLQGUHDQGHODW(UKYHUYV3K'¶HUQHHUEHGUH
UXVWHWWLODWDUEHMGHSnLQVWLWXWWHW SFW 'HQQHXHQLJKHGNDQIRUPHQWOLJVN\OGHV
DWGHIRUVNHOOLJHLQVWLWXWWHULNNHKDUGHVDPPHDUEHMGVRPUnGHURJDWHUKYHUYVSUR¿OHQ
derfor ikke er lige relevant for dem. Samlet set udgør ErhvervsPhD’ere dog en kvali¿FHUHWRJUHOHYDQWDUEHMGVNUDIWIRUXQLYHUVLWHWHUQHSnOLJHIRGPHGDOOHDQGUHSKGXGdannede.
I et bredere perspektiv blev universitetsvejlederne i spørgeskemaundersøgelsen bedt
RPDWYXUGHUHKYRUYLGW(UKYHUYV3K'NDQGLGDWHUHUPLQGUHHJQHGHWLODWDUEHMGHLQGHQ


 'HWHULNNHKHOWHQW\GLJWRPGHWHUXQLYHUVLWHWVYHMOHGHUHQVegenKROGQLQJWLONDQGLGDWHQVNYDOL¿NDWLRQHUHOOHURP
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
¿JXU
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)
70%

62%
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0%
Helt enig

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

$I¿JXUIUHPJnUGHWDWKRYHGSDUWHQ SFW DIXQLYHUVLWHWVYHMOHGHUQHDIYLVHU
SnVWDQGHQRPDW(UKYHUYV3K'¶HUHHUPLQGUHHJQHGHWLODQV WWHOVHLIRUVNQLQJVLQVWLWXWLRQHUSFWHUGHOYLVWHQLJHKYLONHWHUHQIRUKROGVYLVVWRUDQGHOPHQVNXQHQPHJHW
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.
,IRUKROGWLOLQWHQWLRQHQRPDW(UKYHUYV3K'SURMHNWHUVNDOELGUDJHPHGQ\YLGHQ
RJO ULQJNDQGHWVDPPHQIDWWHQGHNRQVWDWHUHVDW(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWUXPPHU
meget positive effekter. Projekterne bidrager med både teoretisk og praktisk ekspeULPHQWHOYLGHQSnXQLYHUVLWHWHUQHRJGHUHUJHQHUHOWLOIUHGVKHGPHGPXOLJKHGHUQH
for at udvikle erhvervsrelevant viden på disse forskningsinstitutioner. Ved at betragte
(UKYHUYV3K'¶HUHVRPYLGHQE UHUHNDQO ULQJVQLYHDXHWYXUGHUHVXGIUDGHUHVDQV WWHOVHVPXOLJKHGHU8QLYHUVLWHWHUQHEHWUDJWHUGHPVRPJRGHNDQGLGDWHURJVW¡UVWHGHOHQ
af universiteterne bedømmer deres egnethed til ansættelse på et institut eller en forskningsinstitution 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
QHWY UNHWPHOOHPYLUNVRPKHGHURJGDQVNHXGHQODQGVNHIRUVNQLQJVLQVWLWXWLRQHUVn
den gensidige videnudveksling øges. I tidligere afsnit er virksomhedernes vurdering
DIGHQQHPnORSI\OGHOVHJHQJLYHWPHQGHWHURJVnUHOHYDQWDWLQGGUDJHXQLYHUVLWHWHUQHV
syn på netværksudbygning. I det følgende fokuseres der på universiteternes samarbejde først med erhvervslivet og dernæst med danske samt udenlandske videninstitutioner.
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 erhvervsvirksomheder (n=171)

32,2

58,5

5,8

2,9

Ført til forbedring af netværket til erhvervslivet 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

6RPGHWIUHPJnUDIWDEHOYXUGHUHUODQJWVW¡UVWHGHOHQ SFW DIXQLYHUVLWHWHUQHDW
samarbejdet med erhvervsvirksomheder er styrket i høj/nogen grad som følge af proMHNWHW.XQNQDSSFWKDULNNHRSOHYHWSRVLWLYHVDPDUEHMGVUHVXOWDWHUKYLONHWJDQVNH
JRGWLOOXVWUHUHULKYRUK¡MJUDG(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWKDUHQUHHORJSRVLWLYHIIHNWSn
universiteternes netværk.
'HSRVLWLYHHIIHNWHUHULNNHDIJU QVHWWLOKRYHGDNW¡UHUQHLSURMHNWHWXQLYHUVLWHWHURJ
YLUNVRPKHGHUPHQU NNHURJVnXGWLOGHW¡YULJHHUKYHUYVOLY'HWDIVSHMOHVLDWLDOW
SFWDQJLYHUDWSURMHNWHWLK¡MQRJHQJUDGKDUI¡UWWLOIRUEHGULQJDIQHWY UNHWWLO
HUKYHUYVOLYHWL¡YULJW'HUHUDOWVnWDOHRPHQXGE\JQLQJDIQHWY UNGHUU NNHUXGRYHU
GHQYLUNVRPKHGVRPLQGJnUL(UKYHUYV3K'SURMHNWHW
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,UHODWLRQWLO(UKYHUYV3K'RUGQLQJHQVNHUQHHOHPHQWHUVRPHUIRUVNQLQJRJXGYLNOLQJ
HUGHWLQWHUHVVDQWDWXQGHUV¡JHKYLONHQEHW\GQLQJSURMHNWHUQHKDUVSHFL¿NWIRUVDPDUbejdet omkring forskningsområdet. Projektets betydning vurderes derfor i forhold til at
øge universiteternes indsigt i erhvervslivets FoU-behov og accept af erhvervslivet som
HQDNWLY)R8VDPDUEHMGVSDUWQHURJUHVXOWDWHUQHHURSOLVWHWLQHGHQVWnHQGHWDEHO

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

$IWDEHOIUHPJnUGHWDWSURMHNWHUQHKDUJLYHWXQLYHUVLWHWHUQHVW¡UUHLQGVLJWLKYLONH
EHKRYYLUNVRPKHGHUQHKDURPNULQJ)R8SFWDQJLYHUDW(UKYHUYV3K'SURMHNWHW
KDUVW\UNHWLQGVLJWHQKYRUDIKYHUIHPWHPHQHUDWGHWLK¡MJUDGKDUJLYHWLQGVLJWL
HUKYHUYVOLYHWVEHKRY'HWJLYHUHWVW\UNHWJUXQGODJIRUDWXQLYHUVLWHWHUQHNDQPnOUHWWH
deres samarbejde med forskningsorienterede virksomheder.
'HWIUHPJnUHQGYLGHUHDIWDEHOOHQDWSFWDIXQLYHUVLWHWHUQHLK¡MJUDGKDURSOHYHW
HQ¡JHWDFFHSWDIHUKYHUYVOLYHWVRPVDPDUEHMGVSDUWQHU+HUWLONRPPHUDW\GHUOLJHUH
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
HUKYHUYVOLYHWVRPVDPDUEHMGVSDUWQHUDWWRYLJWLJHIDNWRUHUIRUYHOO\NNHGHVDPDUEHMGHU
PHOOHPXQLYHUVLWHWHURJYLUNVRPKHGHUHUWLOVWHGH'HUHUVWDGLJSODGVWLOIRUEHGULQJHU
GDKHQKROGVYLVSFWRJSFWNXQLULQJHJUDGKDURSOHYHWSRVLWLYHHIIHNWHUIRUGH
to udsagn.
Sammenfattende bidrager ErhvervsPhD-projekter til at forbedre universiteternes samarbejde 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 udveksOLQJDIYLGHQPHOOHPGHRIIHQWOLJW¿QDQVLHUHGHXQLYHUVLWHWHURJIRUVNQLQJVLQVWLWXWLRQHU
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 univerVLWHWHURJYLUNVRPKHGHUPHQRJVnWLOXQLYHUVLWHWHUQHVQHWY UNPHGDQGUHGDQVNHRJ
udenlandske vidensinstitutioner. Det fremgår af universitetsvejledernes besvarelser
angående projektets konsekvenser for netværksdannelse og samarbejde med førnævnte
DNW¡UHUKYLONHWLOOXVWUHUHVL¿JXU
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)
I ringe grad

I nogen grad

I høj grad

Udenlandske
videninstitutioner

Danske
videninstitutioner

Slet ikke

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

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

'HWIUHPJnUDI¿JXUDWSURMHNWHUQHKDUSRVLWLYHHIIHNWHUSnQHWY UNVGDQQHOVHPHG
DQGUHYLGHQLQVWLWXWLRQHU1 VWHQKDOYGHOHQDIXQLYHUVLWHWVYHMOHGHUQHYXUGHUHUDWSURjektet i høj/nogen grad har øget netværksdannelse og samarbejdet. Sammenlignes med
UHVXOWDWHUQHIRUQHWY UNVXGE\JQLQJLIRUKROGWLOYLUNVRPKHGHUHUGLVVHGRJDIPHUH
PRGHUDWNDUDNWHU'HWVN\OGHVDWGHUHUHQPHJHWVW¡UUHDQGHOGHUDQJLYHUDWSURMHNWHW
har haft en ringe grad eller slet ingen effekt for samarbejdet med videninstitutioner.
'HWNDQHYHQWXHOWWLOVNULYHVGHWIRUKROGDWGHGDQVNHRJXGHQODQGVNHYLGHQLQVWLWXWLRQHU
som udgangspunkt kun indgår som eksterne/uformelle samarbejdspartnere på projekterne.
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,(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWKDUPDQLJLYHWPXOLJKHGIRUDWGHQ(UKYHUYV3K'
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
VHNWRUIRUVNQLQJVLQVWLWXWLRQHUKYLVGHQPXOLJKHGXGQ\WWHVDIÀHUH(UKYHUYV3K'VWXGHrende i fremtiden.

6.3 Formidling
'HWHUHWNUDYDWDOOHSKGVWXGHUHQGHKHUXQGHURJVn(UKYHUYV3K'¶HUHIRUPLGOHUGHUHV
YLGHQJHQQHPIDJOLJHDNWLYLWHWHUGHOWDJHOVHLNRQIHUHQFHUHOOHUYLGHQVNDEHOLJHSXEOLFHULQJHU)RU(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWHUGHWGHUXGRYHUHWNRQNUHWIRUPnODWSURMHNWHW
UHVXOWHUHULQ\HIRUVNQLQJVUHVXOWDWHUVRPEODXQLYHUVLWHWHWNDQInJDYQDI'HWIRUHNRPPHUKHUXQGHURSODJWDWXQLYHUVLWHWHUQHDQYHQGHUSURMHNWHUQHVRPOHGLXQGHUYLVQLQJHQ,KYLONHQJUDGXQLYHUVLWHWVYHMOHGHUQHYXUGHUHUDWGHWUHHOWIRUKROGHUVLJVnGDQ
fremgår af nedenstående tabel 6.5:

Tabel 6.5: Anvendelse af projektet i undervisningen i procent (n=170)
I hvilken grad…

Har projektet været anvendt som led i
undervisningen på kandidatniveau

I høj
grad

I nogen
grad
9,4

41,8

I ringe
grad

Slet ikke

27,6

17,1

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

6RPGHWIUHPJnUDIWDEHOHUGHWNXQFDKYHUWLHQGHXQLYHUVLWHWVYHMOHGHUVRPLK¡M
grad har ønsket eller evnet at bruge projektet i undervisningen. Sammenlagt er det omNULQJKDOYGHOHQDIXQLYHUVLWHWVYHMOHGHUQHGHUDQJLYHUDWSURMHNWHWLK¡MQRJHQJUDGKDU
Y UHWDQYHQGWLXQGHUYLVQLQJHQPHQVGHUHVWHUHQGHDQJLYHUGHWWLOLULQJHJUDG 
SFW HOOHUVOHWLNNH SFW 
'HWHUY VHQWOLJWDWXQGHUVWUHJHDW(UKYHUYV3K'VWXGHUHQGHLNNHKDUXQGHUYLVQLQJV
SOLJWKYLONHWPDQKDULGHQDOPLQGHOLJHSKGRUGQLQJ0HQHQ\GHUOLJHUHIRUNODULQJSnDWNXQKDOYGHOHQDI(UKYHUYV3K'SURMHNWHUQHLQGGUDJHVLXQGHUYLVQLQJV
VDPPHQK QJNDQY UHDWVHOYRPSURMHNWHUQHKDUVWRUEHW\GQLQJIRUYLUNVRPKHGHQV
13

 %LYHMOHGHUHQKRQRUHUHVPHGNULDOWIRUGHWUHnUVYDUHQGHWLOYHMOHGQLQJVWLPHU NLOGHYHMOHGQLQJWLO
(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHW
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VSHFL¿NNHSUREOHPIHOWHUGHLNNHQ¡GYHQGLJYLVDIHQNDUDNWHUGHUHUHJQHWVRPGHODI
HWXQGHUYLVQLQJVSHQVXP7DOOHQHDQW\GHUHQGYLGHUHDWXQLYHUVLWHWHUQHLNNHLWLOVWU NNHOLJJUDGIRUPnUDWXGQ\WWHSRWHQWLDOHWLDWJHQQHPI¡UHEUXJHURULHQWHUHWXQGHUYLVQLQJ
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 repræsentant 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 ErhvervsPhDprojekt til at få gang i dette”

”Vi er kommet lidt tættere på ledelsen i den deltagende virksomhed. Projektet har ført til væsentlige ændringer i virksomhedens måde at forstå og analysere kunder på. Projektet med virksomhedens 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 forskningsprogrammerne”

”Videnoverførsel til erhvervslivet. Denne viden benyttes og understreger værdien af universitetsforskningen. 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 erhvervsforskerprojekt 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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ErhvervsPhD
i samfundsøkonomisk perspektiv

Værtsvirksomhederne i et ErhvervsPhD-projekt kan have helt forskellige årsager til at
ansætte en ErhvervsPhD-studerende. Det kan være ønsket om procesoptimering, udvikling 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-uddannelsen har en positiv effekt for virksomhedernes omsætning, eksport og beskæftigelse. 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
VW¡WWHHIIHNWHUIUDRJ.YLVWJnUG&RQVXOWVVS¡UJHVNHPDXQGHUV¡JHOVHIUD
(IIHNWEHUHJQLQJHUQHHUHVWLPHUHWSnEDVLVDIFD(UKYHUYV3K'SURMHNWHUKYLONHW
VYDUHUWLOGHWDQWDO(UKYHUYV3K'SURMHNWHUGHUYLOEOLYHLJDQJVDWnUOLJWIUD
¸

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

¸

9 NVWHQLHNVSRUWHVWLPHUHVWLOPLRNU

¸

(UKYHUYV3K'SURMHNWHUVNDEHUPHOOHPQ\HMREV

¸

'¡GY JWVWDEHWLIRUKROGWLOIXOGSULYDWPHG¿QDQVLHULQJHUQHGHSnSFW

¸

90 pct. af kandidaterne mener, at ErhvervsPhD-initiativet udvider rekrutteringsgrundlaget for forskeruddannede

¸

6W¡WWHLQWHQVLWHWHQIRU(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWHUSnFLUNDSFW
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7.1 Økonomisk effekt
'HQ¡NRQRPLVNHHIIHNWIRUYLUNVRPKHGHUQHGHULQGJnULHW(UKYHUYV3K'SURMHNWHU
YDQVNHOLJDWRSJ¡UHGDGHUNDQY UHODQJWLGIUDIRUVNQLQJHQXGI¡UHVWLOHW¡NRQRPLVN
UHVXOWDWRSVWnURJGHWNDQY UHYDQVNHOLJWGLUHNWHDWKHQI¡UHHWVSHFL¿NWSURMHNWWLO
virksomhedens bundlinje. Mål for den økonomiske effekt må derfor beregnes ud fra
NYDOL¿FHUHGHHVWLPDWHUIUDYLUNVRPKHGVYHMOHGHUQH
I Kvistgård Consults undersøgelse indgår virksomhedernes forventninger til den økoQRPLVNHHIIHNWKYLONHWIUHPJnUDIWDEHO

Tabel 7.1: Virksomhedens forventede effekt
Forventer virksomheden, at projektet vil
føre til en forøgelse af …

Ja

Nej

Ved
ikke

Estimeret samfundsøkonomisk
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
RPIDQJHWDIY NVWHQLPDUNHGVDQGHOHnUVRPV WQLQJRJHNVSRUW0HQVYDUHQHNDQ
PHGIRUVLJWLJKHGNRPELQHUHVPHGUHVXOWDWHWDIHQXQGHUV¡JHOVHIRUHWDJHWDI5LJKW
Kjaer & Kjerulf.
,5LJKW.MDHU .MHUXOIVXQGHUV¡JHOVHDQJDYFLUNDSFWDIGHYLUNVRPKHGHUGHU¿N
JRGNHQGWHW(UKYHUYV3K'SURMHNWLDWGHIRUYHQWHGHHQJHYLQVWSnLQGWMHQLQJHQ
SnLJHQQHPVQLWFDPLRNU,GHQQHEHUHJQLQJHULQNOXGHUHWGHYLUNVRPKHGHUGHU
ikke forventede en øget indtjening.
+YLVGHWWHVN¡QRYHUI¡UHVSnWDEHOVnOHGHVDWGHSFWVRPKDUHVWLPHUHWHQ
¡JHWRPV WQLQJOLJHOHGHVV WWHVWLOPLRNUEHW\GHUGHWHQVDPIXQGV¡NRQRPLVN
vækst i årsomsætningen på i alt 640 mio. kr.
/LJHOHGHVHVWLPHUHUSFWDIYLUNVRPKHGHUQHL5LJKW.MDHU .MHUXOIVXQGHUV¡JHOVH
at ErhvervsPhD-projektet vil føre til en forøgelse af eksporten på ca. 3-4 mio. kr. I
GHQQHEHUHJQLQJLQGJnUOLJHOHGHVYLUNVRPKHGHUGHULNNHIRUYHQWHU¡JHWHNVSRUW
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2YHUI¡UHVGHWWHVN¡QSnWDEHOVnGHSFWDIYLUNVRPKHGHUQHGHUIRUYHQWHU
¡JHWHNVSRUWV WWHVWLOPLRNUEHW\GHUGHWHQVDPIXQGV¡NRQRPLVNHNVSRUWY NVW
SnPLRNU
'HQRIIHQWOLJHLQYHVWHULQJHUSnFLUNDNUSU(UKYHUYV3K'SURMHNWKYLONHW
VDPOHWVYDUHUWLOFLUNDPLRNUIRU(UKYHUYV3K'SURMHNWHU6HWLIRUKROGWLOGHQ
offentlige investering er der derved en betydelig positiv effekt i forhold til det forsigtige skøn af virksomhedernes forøgede årsomsætning og eksportstigning.
Den samfundsmæssige nytteeffekt må dog beregnes ud fra de totale omkostninger ved
HW(UKYHUYV3K'SURMHNWLQNOXVLYYLUNVRPKHGHUQHVRYHUKHDG9LUNVRPKHGHUQHVJHQQHPVQLWOLJHQHWWRRPNRVWQLQJH[FOGHWRIIHQWOLJHO¡QWLOVNXGSnNUPHQLQFO
RYHUKHDGWLODGPLQLVWUDWLRQRJIRUVNQLQJVXGVW\UDQVOnVDWY UHSnRPNULQJ
PLRNUKYLONHWVYDUHUWLOHQWRWDORPNRVWQLQJSnFLUNDPLRNU14
'HWJLYHUHQWRWDOSnPLRNULRPNRVWQLQJHUIRUGH(UKYHUYV3K'SURMHNWHU
GHUYLOEOLYHLJDQJVDWnUOLJWIUD6DPPHQKROGWPHGVWLJQLQJHQLnUVRPV WQLQJHQ
SnHVWLPHUHWPLRNURJHNVSRUWY NVWHQSnPLRNUPnHQIRUVLJWLJNRQNOXVLRQVRPWDJHUIRUEHKROGIRUEHW\GHOLJHXVLNNHUKHGHUY UHDW(UKYHUYV3K'LQLWLDtivet har et positivt samfundsøkonomisk nettobidrag.
+HUWLOVNDOQDWXUOLJYLVO JJHVGHQIRUWVDWWHSRVLWLYHPHUY UGLVRPHQSKGNDQGLGDW
NDQWLOI¡UHYLUNVRPKHGHUQH)UDO¡QVWDWLVWLNNHQLGHQQHDQDO\VHIUHPJnUGHWDWHUKYHUYVOLYHWV WWHUVWRUSULVSn(UKYHUYV3K'NDQGLGDWHUQHKYLONHWHQGYLGHUHVHVDIGHQ
høje andel i lederstillinger i danske virksomheder. Derfor skal den uddannelsesmæssige effekt naturligvis tillægges den umiddelbare effekt af selve ErhvervsPhD-projektet.

14

 .LOGH9LUNVRPKHGHUQHVHJQHHVWLPDWHUVRPGHIUHPJnUDIDQV¡JQLQJVVNHPDHWWLO(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHW7DOIUD
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 procesforbedringer, 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
QLYHDXHUGHQHIIHNWVRPSURMHNWHUQHI¡UHUPHGVLJLIRUPDIQ\HWDEOHUHGHDUEHMGVSODGser.
.RQVXOHQW¿UPDHW5LJKW.MDHU .MHUXOIKDUXQGHUV¡JWEHVN IWLJHOVHVHIIHNWHQKRV
YLUNVRPKHGHUGHULQJLNLHW(UKYHUYV3K'SURMHNWL+HUDQJDYNQDSKDOYGHOHQ
en estimeret beskæftigelseseffekt på 3-4 nye medarbejdere. Det betyder i et forsigtigt
VN¡QDWGH(UKYHUYV3K'SURMHNWHUHVWLPHUHVDWVNDEHPHOOHPRJQ\HMREV
efter projektafslutning.
,HQQ\HUHXQGHUV¡JHOVHKDUYLUNVRPKHGVYHMOHGHUQHOLJHOHGHVYXUGHUHWLKYRUK¡MJUDG
SURMHNWHWPHGI¡UHUQ\DQV WWHOVHU7DEHOYLVHUYLUNVRPKHGHUQHVIRUYHQWHGHEHVN Itigelseseffekt af ErhvervsPhD-projektet.
Tabel 7.2: Beskæftigelseseffekt for virksomheder (n=157)
Ja, 1-5%
Forventer virksomheden
at rekruttere nye medarbejdere?*

20,4 %
(32)

Ja, 6-10%
4,5% (7)

Ja, mere
end 10%
3,2% (5)

Nej
48,4%
(76)

Ved ikke
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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%HVN IWLJHOVHVHIIHNWHQHUVnOHGHVSRVLWLYIRUSFWDIYLUNVRPKHGHUQH'HWHUXK\UH
YDQVNHOLJWDWRSJ¡UHEHVN IWLJHOVHVSFWHQRJV UOLJWIRUVWRUHYLUNVRPKHGHUHUGHW
VY UWDWKHQI¡UHHQSU FLVHIIHNWWLOHWEHVWHPWXGYLNOLQJVSURMHNW'HWVHVRJVnDIDW
hver fjerde virksomhed har svaret ”ved ikke” til dette spørgsmål.
Benyttes virksomhedernes gennemsnitlige beskæftigelseseffekt fra undersøgelsen
IRUHWDJHWDI5LJKW.MDHU .MHUXOI GYVDQVDWWH EHW\GHUGHWDWPKWEHVN IWLJHOseseffekten for de 157 ErhvervsPhD-projekter i tabel 7.3 så kan et forsigtigt estimat
Y UHQ\HMREV15
.U\GVHUPDQVYDUHQHPHGYLUNVRPKHGVVW¡UUHOVHHUGHWPXOLJWDWEHUHJQHHWPHJHW
IRUVLJWLJWRYHUVODJRYHUEHVN IWLJHOVHVHIIHNWHQIRUGHGDQVNHYLUNVRPKHGHUGHULQGJnU
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 nyansættelser (11)

80 nyansættelser (2)

0 nyansættelser

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

41 nyansættelser (9)

12 nyansættelser (1)

18 nyansættelser (1)

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

5 nyansættelser (6)

7 nyansættelser (3)

4 nyansættelser (1)

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

1 nyansættelser (6)

0,4 nyansættelser (1)

2 nyansættelser (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
DQYHQGHVKKYRJDQVDWWH RJJ¡UGHWVDPPHIRUGHQSFWYLVHVWLJQLQJL
EHVN IWLJHOVHQ KHUDQYHQGHVKKYSFWSFWRJSFW NDQHQIRUVLJWLJEHVN IWLgelseseffekt 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.
'HWHUIRUEXQGHWPHGRYHURUGHQWOLJVWRUXVLNNHUKHGPHQEHVN IWLJHOVHVWDOOHWYXUGHUHV
at være et rimeligt skøn over projekternes effekt. Sammenholdt med estimatet for stigQLQJLnUVRPV WQLQJRJPHGXQGHUV¡JHOVHQIUD5LJKW.MDHU .MHUXOINDQGHWHVWLPHUHVDWGH(UKYHUYV3K'SURMHNWHUJLYHUPHOOHPQ\HMREV
'HUWLONRPPHUQDWXUOLJYLVDWPDQJHHNVLVWHUHQGHMREVIDVWKROGHVIRUGLYLUNVRPKHGHUQHInUWLOI¡UWQ\YLGHQGHUJ¡UHGHPPHUHNRQNXUUHQFHG\JWLJHLGHQJOREDOH¡NRQRPL
Analyser af fastholdeseffekt af ErhvervsPhD-uddannelsen i relation til beskæftigelsen
LQGJnULNNHLGHDQDO\VHUGHUXGJ¡UJUXQGODJHWIRUEHUHJQLQJHUQHLGHWWHNDSLWHO'HUfor har fastholdelseseffekten ikke kunne beregnes her.

7.3 Substitutionseffekt
Offentlige erhvervsrettede initiativer til fremme af innovation har grundlæggende det
IRUPnODWVNDEHQ\YLGHQRJLQQRYDWLRQSnRPUnGHUGHUHOOHUVLNNHYLOOHY UHO¡IWHWDI
markedet eller den offentlige forskning.
'HWHUGHUIRUY VHQWOLJWDWXQGHUV¡JHRP(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWKDUHQVHOYVW QGLJ
UROOHLLQQRYDWLRQVV\VWHPHWHOOHURPGHUHUWDOHRPVXEVWLWXWLRQLIRUKROGWLODQGUH
ph.d.-ordninger eller den private forskning.
Substitutionseffekt i forhold til private virksomheder
+HOWJUXQGO JJHQGHHUGHWUHOHYDQWDWXQGHUV¡JHRP(UKYHUYV3K'NDQGLGDWHUQHYLOOH
NXQQHInIRUVNQLQJVXGGDQQHOVHQ¿QDQVLHUHWDOOLJHYHOKYLVLNNH(UKYHUYV3K'XGGDQnelsen havde eksisteret.
,5LJKW.MDHU .MHUXOIVXQGHUV¡JHOVHDQJLYHUSFWDIGHDQV¡JHUHVRPKDUInHW
DIVODJDWGHWHUO\NNHGHVDW¿QGHSULYDWPHG¿QDQVLHULQJYLDIRQGVPLGOHU+HUNDQGHU
PXOLJYLVY UHHQVXEVLWXWLRQVHIIHNWPHOOHPSULYDWRJRIIHQWOLJ¿QDQVLHULQJVnIUHPW
GHKDYGHInHWJRGNHQGWGHUHV(UKYHUYV3K'5LJKW.MDHU .MHUXOIEHP UNHUGRJDW
DOOHSFW¿QGHVLQGHQIRUPHGLFRRPUnGHWKYRUGHUWUDGLWLRQHOW¿QGHVEHW\GHOLJH
¿QDQVLHULQJVNLOGHUEODQGWGDQVNHIRQGHPHQVGHWLPLQGUHJUDGHUWLOI OGHWIRUDQGUH
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
SnEHJ\QGHQ\HIRUVNQLQJVSURMHNWHU SFW RJVW\UNHNRPSHWHQFHRSE\JQLQJHQL
YLUNVRPKHGHQ SFW KYLONHWVHVDIWDEHO

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-initiaWLYHWDWGHWJLYHUPXOLJKHGIRULJDQJV WWHOVHDIQ\H)R8SURMHNWHUKHUXQGHUSURMHNWHU
VRPLNNHSnEHJ\QGHVXGHQGHQHNVWHUQHPHG¿QDQVLHULQJ'HWVHVDIHQU NNHNRPmentarer i Kvistgård Consults spørgeskemaundersøgelse. Det er typisk de lidt mere
ULVLNREHWRQHGHRJXWUDGLWLRQHOOHSURMHNWHUGHUV WWHVLJDQJ
.YLVWJnUG&RQVXOWNRQNOXGHUHULGHUHVXQGHUV¡JHOVHDW(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWLNNH
UXPPHU´G¡GY JW´VnGHQRIIHQWOLJH¿QDQVLHULQJVNXEEHUGHQSULYDWH¿QDQVLHULQJ
ud.16'HWYLOOHKDYHY UHWWLOI OGHWKYLVGHJHQQHPI¡UWHSURMHNWHUYLOOHY UHEOHYHW
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
,5LJKW.MDHU .MHUXOIVXQGHUV¡JHOVHDQJLYHUFLUNDSFWDIGHDGVSXUJWHDQV¡JHUH
VRP¿NDIVODJDWGHKDUYDOJWHQDQGHQRIIHQWOLJW¿QDQVLHUHWSKGXGGDQQHOVH'HU
VNDOWDJHVNUDIWLJWIRUEHKROGIRUHWEHJU QVHWDQWDOEHVYDUHOVHUPHQGHWW\GHUDOWVnSn
at der kun er en mindre substitutionseffekt i forhold til øvrige forskeruddannelser.
'HWNDQRSIDWWHVVRPHQLQGLNDWLRQSnDW(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWHUHQXGYLGHOVHDI
GHWWLOEXGRPIRUVNHUXGGDQQHOVHGHUWLOE\GHVWLOI UGLJXGGDQQHGHNDQGLGDWHULGHW
danske innovationssystem. Som tidligere vist er der ikke forskel på kandidaternes
16

Kilde: Kvistgård Consult
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NYDOL¿NDWLRQHUPnOWSnNDUDNWHUQLYHDXRJDQGUHEDJJUXQGVNDUDNWHULVWLNDPHQGHUHU
DOWVnIRUVNHOSnGH¡QVNHUVRP(UKYHUYV3K'¶HUQHKDUWLOGHUHVIRUVNHUXGGDQQHOVHL
IRUKROGWLOGHQJUXSSHVRPY OJHUHQDOPLQGHOLJSKG(QXGYLGHOVHDI(UKYHUYV3K'
LQLWLDWLYHWYLOGHUPHGKYLVELOOHGHWIUD5LJKW.MDHU .MHUXOIVXQGHUV¡JHOVHQKROGHU
NXQÀ\WWHHWEHJU QVHWDQWDOVWXGHUHQGHIUDGHQDOPLQGHOLJHSKGXGGDQQHOVHWLO
ErhvervsPhD.
'HWXQGHUVWUHJHVDIDWSFWDIGHPVRPInUDIVODJSnHQ(UKYHUYV3K'DQV¡JQLQJ
ikke går i gang med en anden forskeruddannelse. Den primære grund til at vælge en
IRUVNHUXGGDQQHOVHIUDHUDWGHULNNHHUWLOVWU NNHOLJHUKYHUYVRULHQWHULQJLHQDOPLQGHlig ph.d.-uddannelse.17
0HUHHQGSFWDIGHNDQGLGDWHUVRPInUJRGNHQGWGHUHV(UKYHUYV3K'DQV¡JQLQJ
¿QGHUHQGYLGHUHDW(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWXGEUHGHUUHNUXWWHULQJVJUXQGODJHWIRU
forskeruddannede.
'HWEHW\GHUDOWVnDW(UKYHUYV3K'XGGDQQHOVHQKDUHQV UOLJSODFHULQJLLQQRYDWLRQVV\VWHPHWPHGHQPnOJUXSSHVRPKDUDQGUHSU IHUHQFHUIRUGHUHVIRUVNQLQJVXGGDQnelse 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
ÀDVNHKDOVIRUDWQnPnOV WQLQJHQRPHQIRUGREOLQJDIDQWDOOHWDISKG¶HUHVRPGHW
fremgår af regeringens globaliseringsstrategi.18
Derfor er det relevant at sammenligne ErhvervsPhD-initiativet med de øvrige ph.d.XGGDQQHOVHUXGIUDHQ¿QDQVLHULQJVYLQNHO7DEHOYLVHU¿QDQVLHULQJHQDIGHWUH
danske ph.d.-uddannelser.

 .LOGH5LJKW.MDHU .MHUXOI 
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Tabel 7.5: Oversigt over ﬁnansieringskilder for forskellige treårige danske
ph.d.-uddannelser i kr.*
VTU/FIST

Almindelig ph.d.

Universitetets medﬁnansiering
(dvs. VTU)

Anden offentlig eller
privat medﬁnansiering***

VTU/FIST
tilskud til
Overhead

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 betydeligt 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 midler. Derfor er der her kun tale om private midler.
****Det offentlige tilskud går til universitetet, deltagelse i kurser og konferencer, tilskud til udenlandsophold samt et løntilskud på p.t. 450.000 kr.
Kilde: FIST opgørelse

7DEHOYLVHUDW(UKYHUYV3K'RUGQLQJHQHUGHQPLQGVWRPNRVWQLQJVWXQJHIRUGHQ
RIIHQWOLJHVHNWRUPnOWSnGLUHNWHPHG¿QDQVLHULQJ+YRUGHQDOPLQGHOLJHSKGLSULQFLSSHWDOWLGHUIXOGW¿QDQVLHUHWDIXQLYHUVLWHWHUQHVnHU(UKYHUYV3K'XGGDQQHOVHQV
¿QDQVLHULQJIRUGHOWPHOOHPVWDWHQRJGHWSULYDWHHUKYHUYVOLY
%HUHJQLQJHQDIGHQSULYDWHPHG¿QDQVHULQJLQNOXGHUHUWLOPHGLNNHGHWEHW\GHOLJH
RYHUKHDGVRPYLUNVRPKHGHUQHKDULIRUELQGHOVHPHG(UKYHUYV3K'SURMHNWHW'LVVH
overheads svinger mellem 1 mio. til over 4 mio. kr. ifølge virksomhedernes egne opgørelser.19'HWJLYHULNNHPHQLQJDWLQGUHJQHGLVVHRYHUKHDGVGDGHUHUÀHUHIRUVNHOOLJHPnGHUDWRSJ¡UHWDOOHQHSnRJGDGHULNNHHUVLNNHUKHGIRURPGLVVHRYHUKHDGV
GLUHNWHNDQKHQI¡UHVWLOGHQVWXGHUHQGH0HQGHWHUYLJWLJWDWXQGHUVWUHJHDWYLUNVRPKHGVPHG¿QDQVLHULQJHQHUPHJHWIRUVLJWLJWVDWRJDWGHQNRUUHNWHLQYHVWHULQJLGHQHQNHOWHYLUNVRPKHGRIWHY VHQWOLJWRYHUVWLJHUPLRNUWLOPLRNUKYLVGHUHUWDOH
RPHWHNVSHULPHQWHOWSURMHNWGHUNU YHUVSHFLDOXGVW\UHOOHUG\UHKROG9LUNVRPKHGHUV
udgifter til ikke-eksperimentelle ErhvervsPhD-uddannelser ligger på omkring 1 mio.
kr. incl. løntilskud og overhead til administration og virksomhedsvejledning. Universiteternes overheadsudgifter for almindelige ph.d.-uddannelser dækkes normalt af deres
EDVLV¿QDQVLHULQJHOOHUDQGHQ¿QDQVLHULQJIUD9LGHQVNDEPLQLVWHULHW
19
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Det er endvidere væsentligt at indtænke belastningen i form af vejledning til den ph.d.VWXGHUHQGH)RU(UKYHUYV3K'XGGDQQHOVHQPRGWDJHUXQLYHUVLWHWHUQHIUDNU
WLONUWLONRPSHQVDWLRQIRUGHUHVYHMOHGQLQJVELVWDQGDIK QJLJDIRPGHUHU
tale om ikke-eksperimentelle eller eksperimentelle ph.d.-projekter. Virksomhederne
PRGWDJHULNNHWLOVNXGXGRYHUO¡QWLOVNXGGHWPHQKDUOLJHOHGHVYHMOHGQLQJVIRUSOLJWHOVH
'HUHUDOWVnRJVnHQSULYDWXGJLIWWLOYHMOHGQLQJGHUE¡ULQGUHJQHVLGHQVDPOHGHYLUNsomhedsudgift.
'HWVNDOHQGHOLJWEHP UNHVDWGHULNNHHUHNVDNWHRSJ¡UHOVHURYHUGHQIDNWLVNHHNVWHUQHRIIHQWOLJHHOOHUSULYDWHPHG¿QDQVLHULQJIRUGHVDP¿QDQVLHUHGHSKGXGGDQQHOVHU
XQGHU.RRUGLQDWLRQVXGYDOJHWIRU)RUVNQLQJ .8) +YLVGHWLNNHO\NNHVDW¿QGHHQ
HNVWHUQRIIHQWOLJSDUWHOOHUHQYLUNVRPKHGWLODWEHWDOHGHQHNVWHUQHGHODI¿QDQVLHULQJHQNDQXQLYHUVLWHWHWY OJHVHOYDWEHWDOHGHQQHGHORJVn'HUIRUHUGHQDQJLYQH
eksterne sum på 500.000 kr. et ideal for denne type ph.d.-uddannelse og formodentligt
LRYHUNDQWHQDIGHQUHDOLVHUHGHHNVWHUQHPHG¿QDQVLHULQJ
.RQNOXVLRQHQHUDWDOOHWUHSKGXGGDQQHOVHUNRVWHURPWUHQWGHWVDPPHXGIUDHW
VDPIXQGV¡NRQRPLVNSHUVSHNWLYPHQDWXGJLIWHUQHHUIRUGHOWKHOWIRUVNHOOLJW(Q
nøjagtig opgørelse er vanskelig at lave; dels pga. manglende dokumentation om de
VDP¿QDQVLHUHGHSKGXGGDQQHOVHURJGHOVSJDYDQVNHOLJKHGHUYHGDWRSJ¡UHRYHUheads. Men grundlæggende er den almindelige ph.d.-uddannelse dobbelt så dyr for
GHWRIIHQWOLJHVRP(UKYHUYV3K'XGGDQQHOVHQGHUKHQWHUHQEHW\GHOLJSULYDWPHG¿QDQVLHULQJ+HUWLONRPPHU\GHUOLJHUHIRUVNHOOHLRYHUKHDGVGHUSULP UWOLJJHUKRV
det private erhvervsliv for ErhvervsPhD’ere og hos universiteterne i den almindelige
ph.d.-uddannelse.
'HWEHW\GHUDWGHUIRUGHVDPPHRIIHQWOLJHPLGOHUNDQSURGXFHUHVY VHQWOLJWÀHUH
(UKYHUYV3K'¶HUHLIRUKROGWLOEnGHVDP¿QDQVLHUHGHSKG¶HUHRJDOPLQGHOLJHSKG¶HUH
Ud fra den betragtning må støtteeffekten siges at være særdeles høj for ErhvervsPhDuddannelsen.
Støtteintensitet
5LJKW.MDHU .MHUXOIEHUHJQHGHLVW¡WWHLQWHQVLWHWHQIRU(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHW
WLODWY UHFLUNDSFW'HWVNDOIRUVWnHVVnOHGHVDWXGDIHQVDPOHGHSURMHNWVXPSn
PLRNUIRUHW(UKYHUYV3K'SURMHNW¿QDQVLHUHGH9LGHQVNDEVPLQLVWHULHWLGH
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360.000 kr. svarende til en støtteintensitet på 31 pct. Her indgår gennemsnitlige estimater for løn- og vejlederomkostninger mv.
2[IRUG5HVHDUFKKDUEHUHJQHWVW¡WWHLQWHQVLWHWHQIRUXGIUDHQOLJQHQGHPHWRGHRJ
UHVXOWDWHWEHNU IWHUELOOHGHWVHOYRPEnGHO¡QWLOVNXGRJYLUNVRPKHGHUHQHVRYHUKHDGHU
steget i perioden.

Tabel 7.6: Støtteintensiteten for ErhvervsPhD-projekter
Data fra:

Off. løntilskud/
virksomhedsomkostninger

Støtteintensitet

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

8GIUDLQWHUYLHZPHGHQU NNHYLUNVRPKHGHUGHUKDUKDIWHW(UKYHUYV3K'SURMHNWHU
GHW5LJKW.MDHU .MHUXOIVYXUGHULQJDWGHHVWLPHUHGHXGJLIWHUVWHPPHURYHUHQVPHG
GHUHHOOHRPNRVWQLQJHUVRPYLUNVRPKHGHUQHKDUKDIWLSURMHNWHW
En støtteprocent på 30 pct. svarer til en gearing af den offentlige investering med mere
HQGIDNWRU$OWDQGHWOLJHHUGHWGHUIRUHQIRUGHOPHGVnODYHQVW¡WWHLQWHQVLWHWVRP
PXOLJWVnGHUNDQODYHVÀHVWPXOLJW(UKYHUYV3K'SURMHNWHUSULQYHVWHUHWVNDWWHNURQH
'HUHUIRUVNHOSnGHQSULYDWHPHG¿QDQVLHULQJHQDIK QJLJWDIGHQ(UKYHUYV3K'VWXGHUHQGHVIDJRPUnGH)RUWHNQLVNQDWXURJVXQGKHGVYLGHQVNDEHUGHQJHQQHPVQLWOLJH
SULYDWHPHG¿QDQVLHULQJSnFDPLRNUPHQVGHWIRUKXPDQLVWLVNHPHUNDQWLOHRJ
samfundsvidenskabelige kandidater er på ca. 1 mio. kr. Tallene er baseret på virksomKHGHUQHVHJQHRSJ¡UHOVHUL
'HWHULNNHRYHUUDVNHQGHDWGHUHUVW¡UUHXGJLIWHUIRUEXQGHWPHG(UKYHUYV3K'SURMHNWHUDIK QJLJWDISURMHNWHWVEHKRYIRUXGVW\UODERUDWRULHURJPDWHULDOHXGJLIWHU'HUIRU
PnHWHVWLPDWDIGHQVDPOHGHYLUNVRPKHGVPHG¿QDQVLHULQJIRUKROGHVLJWLOKYLONH
SURMHNWW\SHUGHUYLOEOLYHJRGNHQGWLIUHPWLGHQ
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)LJXUYLVHUHQIUHPVNULYQLQJDIYLUNVRPKHGHUQHVPHG¿QDQVLHULQJDI(UKYHUYV3K'
ordningen.

Mio. kr.

Figur 7.1: Fremskrivning af virksomhedernes medfinansiering af ErhvervsPhD-uddannelsen
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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 samfundsvidenskabelige uddannelser.
Kilde: Oxford Research 2006 og FIST

'HQVWLSOHGHOLQMHDQJLYHUGHQQXY UHQGHIRUGHOLQJKYRUFDSFWDI(UKYHUYV3K'
SURMHNWHUQHHULQGHQIRUKXPDQLRUDPHUNDQWLOHRJVDPIXQGVYLGHQVNDEHOLJHIDJRPUnGHUPHQVGHUHVWHUHQGHSFWHULQGHQIRUGHWHNQLVNHQDWXURJVXQGKHGVYLGHQVNDbelige områder.
+YLVGHQQHIRUGHOLQJIRUWV WWHUIUHPRYHUYLOGHQVDPOHGHSULYDWHPHG¿QDQVLHULQJIRU
(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWQnFDPLRNULIRUJRGNHQGWH(UKYHUYV3K'
projekter.
QGUHVIRUGHOLQJHQVnÀHUHKXPDQLVWLVNHPHUNDQWLOHRJVDPIXQGVYLGHQVNDEHOLJH
(UKYHUYV3K'SURMHNWHUHWDEOHUHVYLOEHO¡EHWEOLYHOLGWODYHUHPHQIRUPHQWOLJLNNH
PHJHWXQGHUPLRNU
.RQNOXVLRQHQHUDWGHUHUWDOHRPHQJDQVNHEHW\GHOLJY NVWLHUKYHUYVOLYHWVPHG¿QDQVLHULQJLGHNRPPHQGHnUXDQVHWSURMHNWW\SH
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Om effektundersøgelsen

Denne effektanalyse præsenterer en række ikke tidligere offentliggjorte undersøgelser
omhandlende ErhvervsPhD-initiativet.
) OOHVIRUXQGHUV¡JHOVHUQHHUDWGHEHO\VHUIRUVNHOOLJHDVSHNWHUDI(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWDWGHLNNHWLGOLJHUHHUEOHYHWRIIHQWOLJJMRUWRJDWGHOUDSSRUWHUQHEDJGHQQH
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
IRUPnODWEHVNULYHGHQSRWHQWLHOOHQ\WWHY UGLVRP(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWJLYHUYLUNVRPKHGHUVWXGHUHQGHRJXQLYHUVLWHWHU
Hovedkilderne til dette arbejde er følgende materiale, som ikke har været
offentliggjort før:
–

7LGVVHULHXQGHUV¡JHOVHIUD'DQPDUNV6WDWLVWLNIUD

–

6S¡UJHVNHPDXQGHUV¡JHOVHIUD.YLVWJnUG&RQVXOWIUD

–

Forsknings- og Innovationsstyrelsens omfattende statistiske datamateriale om
ErhvervsPhD-initiativet

Hertil kommer tidligere offentliggjorte evalueringsrapporter fra PLS Consult fra 1996
RJ5LJKW.MDHURJ.MHUXOIIUD
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'HWHUDOWLGYDQVNHOLJWDWNRPELQHUHIRUVNHOOLJHUDSSRUWHURJDQDO\VHUPHQLGHWWH
WLOI OGHYXUGHUHVGHWDWY UHGHQHQHVWHDQYHQGHOLJHPHWRGHWLODWNODUO JJHKYLONHQ
betydning ErhvervsPhD-initiativet har for de involverede.

8.1 Effektanalyse
Oxford Research er ansvarlig for effektanalysen. Analysen er udarbejdet i perioden
QRYHPEHUWLOMDQXDU
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 Videnskabsministeriets faglige sparringspartner på rapporten og analyserne.

8.2 Tidsserieanalyse
8GJDQJVSXQNWHWIRU'DQPDUNV6WDWLVWLNVDQDO\VHHUSKGUHJLVWUHWGHULSULQFLSSHW
RPIDWWHUDOOHGHUKDUJHQQHPI¡UWHQSKGXGGDQQHOVHL'DQPDUN$IVWDWLVWLVNHRJ
metodiske årsager har det ikke været muligt for Danmarks Statistik at gå længere
WLOEDJHHQGRJIUHPWLO'HWKDULNNHY UHWPXOLJWDWLGHQWL¿FHUHDOOHGHU
har gennemført en ph.d.-uddannelse i denne periode. Der indgår derfor kun 8.580 af
FDDQGUHSKG¶HUHRJDIFD(UKYHUYV3K'¶HUHGHUKDUJHQQHPI¡UWHQ
ph.d. i perioden.

8.3 Spørgeskemaanalyse
6S¡UJHVNHPDXQGHUV¡JHOVHQE\JJHUSnHWGDWDJUXQGODJPHGGDWDIUDYLUNVRPKHGHU
XQLYHUVLWHWVYHMOHGHUHRJNDQGLGDWHU,IRUKROGWLOXQGHUV¡JHOVHQVEUXWWRSRSXODtionJLYHUGHWVYDUSURFHQWHUSnKHQKROGVYLVRJSFWIRUGHWUHUHVSRQGHQWJUXSSHUVRPDQJLYHWLWDEHO



 %UXWWRSRSXODWLRQHQHUVDPWOLJHNDQGLGDWHUGHUHUVWDUWHWHIWHURJVDPWOLJHYLUNVRPKHGHURJXQLYHUVLWHWVYHMOH-

GHUHGHUKDUGHOWDJHWLRUGQLQJHQHIWHU
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Tabel 8.1: Svarprocenter og usikkerheder for spørgeskemaanalysen
Udsendte
spørgeskemaer

Antal besvarelser

Svar pct.

Usikkerhed

Virksomheder

256

157

61

+/- 4,9%

Universiteter

237

172

73

+/- 3,9%

Kandidater

635

422

66

+/- 2,8%

6RPGHWIUHPJnUHUVYDUSURFHQWHUQHUHODWLYWK¡MHRJGHVWDWLVWLVNHXVLNNHUKHGHUVPn
8QGHUV¡JHOVHQKYLOHUVnOHGHVSnHWVROLGWGDWDJUXQGODJKYLONHWEHW\GHUDWYLPHGJRG
UHWNDQWDJHVYDUHQHVRPXGWU\NIRUKYRUGDQGHOWDJHUHL(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWJHQHrelt vurderer ordningens effekter.

8.4 Baggrundsdata om ErhvervsPhD-kandidater
I rapporten inddrages der endvidere oversigter udarbejdet af ErhvervsPhD-sekretariatet i Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Oversigterne er udarbejdet på baggrund af
DQV¡JQLQJVVNHPDHUIUDSHULRGHQWLOI¡UVWHKDOYGHODI+HUHIWHUKDU)RUVNQLQJVRJ,QQRYDWLRQVVW\UHOVHQ QGUHWSUDNVLVVnGHWDOMHUHWVWDWLVWLNLNNHO QJHUHHU
tilgængeligt. I enkelte tilfælde er oversigterne suppleret med tal indsamlet af AkadePLHWIRU7HNQLVNH9LGHQVNDEHUIUDI¡U9LGHQVNDEVPLQLVWHULHWRYHUWRJDGPLQLVWUDWLRQHQ
L

8.5 Undersøgelse af støtteeffektiviteten af ErhvervsPhD-initiativet
,¿N9LGHQVNDEVPLQLVWHULHWNRQVXOHQWKXVHW5LJKW.MDHU .MHUXOIWLODWDQDO\VHUH
støtteeffektiviteten i ErhvervsPhD-initiativet.
Det metodiske udgangspunkt for analysen er en spørgeskemaundersøgelse hos samtOLJHDQV¡JHUHWLO(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWL,SULQFLSSHWHUGHUWDOHRPWUH
forskellige typer af spørgeskemaer:
(WSDSLUEDVHUHWVS¡UJHVNHPDWLOGHDQV¡JHUHGHU¿NHWDIVODJIRUDWYXUGHUHRP
GHHUJnHWLJDQJPHGHQIRUVNHUXGGDQQHOVHSnDQGHQYLVHOOHURPGHKDURSJLYHW
¡QVNHWRPHQIRUVNHUXGGDQQHOVH'HUEOHYKHURSQnHWHQVYDUSURFHQWSnSFW 
XGDI 
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(WZHEEDVHUHWVS¡UJHVNHPDWLOGHNDQGLGDWHUGHU¿NJRGNHQGWHW(UKYHUYV3K'
SURMHNWL'HUEOHYKHURSQnHWHQVYDUSURFHQWSnSFW XGDI 
3. Et web-baseret spørgeskema til virksomhedsvejlederne for de godkendte ErKYHUYV3K'SURMHNWHU+HUEOHYRSQnHWHQVYDUSURFHQWSnSFW XGDI 

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

*LYHWGHQUHODWLYWEHJU QVHGHSRSXODWLRQLXQGHUV¡JHOVHQRJDWGHUWURGVS QHVYDU
SFWHULNNHHULQGKHQWHWVYDUIUDDOOHYLUNVRPKHGHURJDQV¡JHUHVNDOUHVXOWDWHUQHWRONHV
med en vis forsigtighed.

104

InnovationDanmark

Kapitel 08 /

InnovationDanmark

105

106

InnovationDanmark

Kapitel 09 /

Litteratur & Links

Yderligere læsning:
Aston Lisberg (2001): Evaluering af Erhvervsforskerordningen.
Danmarks Forskningspolitiske råd (2006): Opfølgning på evaluering af dansk forskerXGGDQQHOVH)RUVNQLQJVRJ,QQRYDWLRQVVW\UHOVHQ.¡EHQKDYQ
Dansk Center for Forskningsanalyse (2006):,QQRYDWLRQLGDQVNHUKYHUYVOLY
cUKXV
Forskerakademiet (2000): De ph.d.-uddannede 1997 og 1998. Århus.
PLS Consult (1996):(YDOXHULQJDI(UKYHUYVIRUVNHUXGGDQQHOVHQ8GDUEHMGHWIRU(UKYHUYVIUHPPH6W\UHOVHQ(UKYHUYVPLQLVWHULHW
Regeringen (2006):)UHPJDQJIRUQ\HOVHRJWU\JKHGUHJHULQJHQVJOREDOLVHULQJVVWUDWHJL
Right Kjaer & Kjerulf (2003): Undersøgelse af aspekter af støtteeffektiviteten i ErhvervsPhD-initiativet.
Videnskabsministeriet (2004):(YDOXHULQJDIIRUVNHUSDWHQWORYHQ.¡EHQKDYQ
Videnskabsministeriet (2006):$3XEOLF*RRG±3K'(GXFDWLRQLQ'HQPDUN.¡EHQKDYQ
Forsknings- og Innovationsstyrelsen (2007),QQRYDWLRQ'DQPDUN5Hsumé af Rådet for Teknologi og Innovations handlingsplan for mere innovation og
effektiv videnspredning
Forsknings- og Innovationsstyrelsen (2007): Årsberetning for Rådet for Teknolgi og
,QQRYDWLRQIRU
Forsknings- og Innovationsstyrelsen (2007): ErhvervsPhD - Ny viden til erhvervslivet
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Hvordan bliver man ErhvervsPhD?

(UKYHUYV3K'SURMHNWHWJHQQHPI¡UHVLHWVDPDUEHMGHPHOOHPHQSULYDWYLUNVRPKHGHQ
ErhvervsPhD-studerende og et universitet om et konkret forskningsprojekt.
Den ErhvervsPhD-studerende er ansat i den private virksomhed. Det er derfor den
SULYDWHYLUNVRPKHGGHUIRUPHOWV¡JHU)RUVNQLQJVRJ,QQRYDWLRQVVW\UHOVHQRPVW¡WWH
til projektet.
Medﬁnansiering
.HUQHQL(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWHUVDPVSLOOHWPHOOHPIRUVNQLQJXGGDQQHOVHRJHUKYHUYVOLY'HWLOOXVWUHUHVDI¿QDQVLHULQJHQDIHW(UKYHUYV3K'SURMHNW
'HQ(UKYHUYV3K'VWXGHUHQGHHUDQVDWLYLUNVRPKHGHQXQGHUXGGDQQHOVHVIRUO¡EHWRJ
GHWHUVnOHGHVYLUNVRPKHGHQGHUEHWDOHUO¡QWLOGHQ(UKYHUYV3K'VWXGHUHQGH+HUWLO
modtager virksomheden et løntilskud på op til 50 pct. af den overenskomstmæssige
SKGO¡Q'HWXGJ¡USWNURPPnQHGHQHOOHUNURYHUWUHnU.
Hertil kommer diverse tilskud til deltagelse i erhvervsrettede kurser og kompetencegivende udlandsophold. Den resterende del af den studerendes løn og andre udgifter
betales af virksomheden.



 %HO¡EHWMXVWHUHVPHGM YQHPHOOHPUXPVnGHWDIVSHMOHUO¡QXGYLNOLQJHQIRUSKGVWXGHUHQGH%HO¡EHWHUGHWJ O-

GHQGHIRUMDQXDU
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8QLYHUVLWHWHWPRGWDJHUNUIRUHNVSHULPHQWLHOOHXGGDQQHOVHURJNUIRU
LNNHHNVSHULPHQWLHOOHXGGDQQHOVHU7LOVNXGGHWG NNHUGHOWDJHOVHLSKGNXUVHUYHMOHGQLQJDIGHQVWXGHUHQGHEHG¡PPHOVHDISKGDIKDQGOLQJHQRJRPNRVWQLQJHUIRUEXQGHW
med den studerendes arbejdsfaciliteter på universitetet.
/ VPHUHRPUHJOHUQHIRU¿QDQVLHULQJDIHW(UKYHUYV3K'SURMHNWSnZZZHUhvervsphd.dk
Bedømmelse ved ansøgning
Beslutning om godkendelse eller afslag på en ErhvervsPhD-ansøgning træffes af RåGHWIRU7HNQRORJLRJ,QQRYDWLRQ 57, HIWHULQGVWLOOLQJIUD(UKYHUYVIRUVNHUXGYDOJHW VH
ERNV$ 
$QV¡JQLQJHQVNDOUXPPHHQGHWDOMHUHWUHGHJ¡UHOVHIRUDWIRUVNQLQJHQHUVWDWHRIWKH
DUWLQGHQIRURPUnGHWHQNODUIRUVNQLQJVK\SRWHVHHQUHGHJ¡UHOVHIRUGHIRUVNQLQJVIDJOLJHSHUVSHNWLYHUHQIDVHLQGGHOWSURMHNWEHVNULYHOVHVDPWRYHUYHMHOVHURPGHNRPPHUcielle aspekter for virksomheden.
Et ErhvervsPhD-projekt skal både godkendes af RTI og universitetets ph.d.-beG¡PPHOVHVXGYDOJI¡UGHWNDQSnEHJ\QGHV
57,O JJHUY JWSn(UKYHUYVIRUVNHUXGYDOJHWVIDJOLJHYXUGHULQJDIDQV¡JQLQJHQVDPW
RPYLUNVRPKHGHQIDJOLJWRJ¡NRQRPLVNNDQXQGHUVW¡WWHSURMHNWHWRPNDQGLGDWHQHU
NYDOL¿FHUHWRJRPXQLYHUVLWHWVPLOM¡HWHUUHOHYDQWIRUSURMHNWHW(UKYHUYVIRUVNHUXGvalget udgør således en vigtig hjørnesten i kvalitetssikringen af de godkendte ErhvervsPhD-projekter og i initiativet som helhed.
+YLVHQ(UKYHUYV3K'DQV¡JQLQJPHGGHOHVDIVODJDI57,NDQSURMHNWHWLNNHRSQn
WLOVNXGXQGHU(UKYHUYV3K'LQLWLDWLYHWXDQVHWDWGHWHUJRGNHQGWDIXQLYHUVLWHWHW
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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
'HWHUY UWVXQLYHUVLWHWHWVRPJRGNHQGHUGHQVDPOHGHSKGXGGDQQHOVHRJWLOGHOHU
SKGJUDGHQHIWHUGHQHUEOHYHWEHG¡PWHJQHWRJIRUVYDUHWYHGHQRIIHQWOLJIRUVYDUVhandling.
,WLOO JWLOSKGDIKDQGOLQJHQXGDUEHMGHVHQHUKYHUYVUDSSRUWVRPVNDOGRNXPHQWHUH
at den studerende har opnået forståelse for kommercielle aspekter gennem projektet i
både teoretisk og virksomhedsrelevant kontekst. Hvis de teoretiske aspekter af projekWHWRJYLUNVRPKHGVXGWDOHOVHUHUSRVLWLYHLQGVWLOOHVSURMHNWHWWLOJRGNHQGHOVH

InnovationDanmark

111

Bilag A /

112

InnovationDanmark

ErhvervsPhD – Et effektivt redskab for innovation og videnspredning
Udgivet af:
Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Bredgade 40
1260
København K
Telefon: 3544 6200
Telefax: 3544 6201
E-mail: ﬁst@ﬁst.dk
Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til:
Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Publikationen kan også hentes på Forsknings- og innovationsstyrelsens hjemmeside:
http://www.ﬁst.dk
ISBN (Internet): 978-87-920-8116-2
Design: Schultz Graﬁsk
Fotos: Mark Riis
Tryk: Salo Print
Oplag: 1.000 stk.
ISBN: 978-87-920-8115-5

>

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

