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Samarbejde med virksomheder giver bedre 

forskning  

Et tæt samarbejde mellem private virksomheder og of-
fentlige forskningsinstitutioner er centralt for at fremme 
innovation i de danske virksomheder og bidrager samti-
dig til at højne kvaliteten af dansk forskning. Ny analyse 
viser at dansk forskning, der sker i samarbejde med pri-
vate virksomheder har 95 pct. større citations impact end 
verdensgennemsnittet. 

Regeringen opstiller i sin nye forsknings- og innovationspolitiske 

strategi (december 2017) to mål: Dansk forskning skal være af høje-

ste internationale kvalitet, og forskningen skal gøre mest mulig gavn 

i samfundet. 

 

2/3 af dansk forskning udføres i den private sektor, og størstedelen 

af forskerne i Danmark er ansat i det private erhvervsliv. Der kan 

derfor være behov for at undersøge den samlede offentlige og pri-

vate forskningsindsats i Danmark og se på, hvordan vi bedst kan 

fremme en samlet forskningsindsats, der er i international top-

klasse, og som samtidig gør størst mulig gavn.   

 

Forskning af høj kvalitet 

Tradionelt har man målt forskningskvalitet på forskningsproduk-

tion og antallet af citationer pr. artikel eller ”gennemslagskraft”. 

Målt på de parametre klarer dansk forskning sig exceptionelt godt i 

internationale sammenligninger.  

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet opgør således i den forsk-

nings- og innovationspolitiske redegørelse fra 2017, at Danmark er 

et af de OECD-lande, der publicerer flest artikler pr. indbygger, og 

at Danmark er et af de lande, der har den højeste gennemslagskraft 
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målt som antal citationer pr. artikel. Heri er Danmark kun overgået 

af Schweiz og Island.  

 

Men samtidig skal man huske, at dansk forskning udgør under 1 

procent af den samlede globale videnproduktion. Vi kan aldrig kon-

kurrere inden for samtlige videnskabelige discipliner.  

 

I analysen Collaboration in Research fra 2017 har Center for Forsk-

ningsanalyse set nærmere på, hvilken forskning i Danmark der kla-

rer sig bedst på i forhold til citationsimpact. Citation impact er et 

mål, som på tværs af forskningsområde, år og publikationstype, gi-

ver en indikation af, hvor meget forskningsaktikler bliver citeret i 

forhold til verdensgennemsnittet.  

 

Analysen viser, at forskning udført i samarbejde mellem offentligt 

og privat ansatte forskere over årene har 95 pct. højere citations im-

pact end den forskning, som udføres af offentlige forskere alene eller 

i samarbejde med andre offentligt ansatte forskere. 

 

 

 

Højere forskningskvalitet opstår således, når privat og offentligt an-

satte forskere arbejder sammen. 

 

Offentlig forskning understøtter private investeringer 

Offentlig forskning af høj kvalitet er samtidig en vigtig faktor for at 

tiltrække og fastholde private forskningsinvesteringer.   

 

Hvis man sammenholder de offentlige investeringer med de private 

investeringer i forskning og udvikling, så fremgår det, at lande med 

relativt høje offentlige investeringer i forskning og udvikling også 
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har gennemgående høje private investeringer, ligesom lande med 

lavere offentlige forskningsinvesteringer typisk også har et lavere 

privat investeringsniveau.  

 

 

 

Der er mange forklaringer på, at høje offentlige investeringer i forsk-

ning og udvikling giver gode betingelser for private investeringer i 

forskning og udvikling.  

 

Set fra et virksomhedsperspektiv er en helt central begrundelse, at 

offentlige investeringer giver virksomhederne adgang til ny viden og 

medarbejdere med de rette kompetencer. Det har DI f.eks. tidligere 

belyst i publikationerne ”Danmark tilbage på Vidensporet” fra 

2008, 2011 og 2014. 

 

I en ny survey blandt godt 300 forskningsansvarlige i danske virk-

somheder, som DI har gennemført i efteråret 2017, angiver 2/3 af 

respondenterne tilsvarende, at attraktive forskningmiljøer inden for 

virksomhedens kerneområder ”i høj grad” eller ”i nogen grad” er af-

gørende for at placere investeringer i Danmark, mens 4/5 af respon-

denterne angiver, at adgang til kvalificeret arbejdskraft ”i høj grad” 

eller ”i nogen grad” er afgørende.  
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Det private medfinansierer offentlig forskning  

I Danmark bliver 21 procent af den offentlige forskning på de vide-

regående uddannelsesinsitutioner ifølge Uddannelses- og Forsk-

ningsministeriet finansieret af private kilder.   

 

Den største del af denne finansiering kommer fra de private fonde. 

I mange tilfælde er de private fonde etableret af private virksomhe-

der, og indirekte modtager universiteterne således en del finansie-

ring af midler, som oprindeligt kommer fra erhvervslivet. De private 

fonde udmønter dog deres midler efter andre principper end midler, 

der kommer direkte fra virksomhederne. De private fonde støtter 

således også en række ikke-direkte erhvervsrettede projekter.  

 

Virksomhedernes direkte finansiering af den offentlige forskning 

udgør en mindre, men stigende, andel af den samlede eksterne fi-

nansiering af den offentlige forskning. Målt på ekstern finansiering 

fra virksomheder ligger Schweiz på en 1. plads efterfulgt af Tysk-

land, mens Danmark ifølge Uddannelses- og Forskningsministeri-

ets forskningsbarometer 2016 indtager en 18. plads.  

 

 

 

Det er selvfølgelig ikke al forskning, der gør lige stor gavn set fra et 

virksomhedsperspektiv.  

 

Den direkte finansiering fra virksomhederne er den bedste indika-

tor på, hvilken offentlig forskning virksomhederne har størst gavn 

af. I 2o15 udgjorde de direkte private investeringer i gennemsnit på 

tværs af universiteterne godt 3,4 procent af den udførte forskning. 
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Men der er stor forskel på volumen af den direkte finansiering fra 

virksomheder på de enkelte forskningsinstitutioner. Det er således 

10,4 procent af den forskning, der gennemføres på DTU, og 7,8 pro-

cent af forskningen, der udføres på hospitalerne, der bliver finansie-

ret af danske og udenlandske virksomheder.  

 

 

 

Den største direkte medfinansiering fra virksomheder til offentlige 

forskningsinstitutioner finder således sted på det tekniske og det 

sundhedsvidenskabelige område. Sidstnævnte primært i kraft af kli-

niske forsøg, som gennemføres i samspil mellem de store danske og 

udenlandske farmaceutiske virksomheder og offentligt ansatte læ-

ger på hospitalerne.  

 

Opsummering: Både kvalitet og gavn 

Den offentlige og den private forskning har gensidigt gavn af hinan-

den. Der er potentiale for mere direkte samarbejde mellem virksom-

heder og universiteterne, men samarbejde kræver noget at samar-

bejde om. Det betyder, at man i højere grad bør prioritere de områ-

der, hvor det er relevant at samarbejde. Det vil samtidig have poten-

tiale til at løfte kvaliteten af dansk forskning.    
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