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Offentlig forskning  

Offentlig finansieret forskning er en vigtig drivkraft til 
at skabe og udvikle den viden, som er grundlaget for 
innovation og vækst både i den offentlige og private 
sektor. Der skelnes generelt mellem tre typer af 
forskning: Grundforskning, anvendt forskning og ek-
sperimentelt udviklingsarbejde. Universiteter og andre 
offentlige forskningsinstitutioner vil ofte have fokus på 
grundforskning, mens forskningsaktive virksomheder 
typisk beskæftiger sig med den anvendte forskning og 
udviklingsarbejde.  

Det er vanskeligt at opgøre, hvad investeringerne i 
offentlig forskning har af konkrete væksteffekter i det 
danske samfund. Specielt den tid der går, inden ef-
fekterne af et givent forskningsresultat afspejles, kan 
være vanskelig at forudsige. Den nye viden, der ud-
vikles, bidrager blandt andet til at gøre arbejdspro-
cesser mere effektive og understøtter den teknologi-
ske udvikling.       

Offentlige bevillinger til forskning og udvikling 
De offentlige bevillinger til forskning og udvikling er en 
indikator for landenes vilje og muligheder for at inve-
stere i fremtidig vækst. Sammenlignet med andre 
lande har Danmark et højt niveau for offentlige bevil-
linger til forskning og udvikling i 2014, og ligger bety-
deligt over OECD-gennemsnittet, se figur 11.1. 

Figur 11.1 Offentlige bevillinger til forskning og 
udvikling, 2014 

 
Anm.: Data er for 2014 for alle lande undtagen for KOR og CHE, hvor data 
er fra hhv. 2011 og 2012. I internationale sammenligninger af det offentlige 
forskningsbudget er internationale bevillinger ikke medregnet.   
Kilde: Eurostat. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_11. 

I Danmark er de offentlige bevillinger til forskning og 
udvikling steget markant i perioden 2005-2015. De 
offentlige bevillinger til forsknings- og udviklingsaktivi-
teter udgør 1,1 pct. af BNP i 2015, se figur 11.2.  

Figur 11.2 Offentlige bevillinger til forskning og 
udvikling, 2005-2015  

Anm.: Budgettal.  
Kilde: Danmarks Statistik. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_11. 

 
Over en tredjedel af de offentlige investeringer i 
forskning og udvikling afsættes til sundhedsområdet, 
herunder medicinsk forskning, mens godt 19 pct. af 
de offentligt finansierede forsknings- og udviklings-
midler går til det naturvidenskabelige område, og 16 
pct. af ressourcerne målrettes den samfundsviden-
skabelige forskning og udvikling. Teknisk forskning 
udgør godt 15 pct., se figur 11.3.            

Figur 11.3 Offentlige investeringer i forskning og 
udvikling fordelt på hovedområder, 2013  

 
Kilde: Danmarks Statistik. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_11. 
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Kvalificeret og erhvervsrelateret forskning  
Et tilstrækkeligt udbud af kvalificerede forskere er en 
forudsætning for forskning og udvikling på højt ni-
veau. Kvalificerede ph.d.-studerende er eksempelvis 
et effektivt middel til at øge udbuddet af kvalificerede 
forskere. En del af ph.d.-optaget sker gennem etable-
ringen af såkaldte ErhvervsPhD-projekter, hvor den 
studerende både er indskrevet på et universitet og 
samtidig er tilknyttet en privat virksomhed eller en 
offentlig institution. Ordningen giver således gode 
muligheder for at skabe et mere resultatorienteret 
samspil mellem den akademiske verden på den ene 
side og løsning af konkrete forskningsopgaver i er-
hvervslivet på den anden side.  

Antallet af nyoptagne ph.d.-studerende i Danmark er i 
perioden 2004-2014 fordoblet og omfatter i 2014 knap 
2.500 studerende. En lignende udvikling ses inden for 
godkendte ErhvervsPhD-projekter, hvor der også har 
været fremgang i antallet af projekter i perioden 2004 
til 2014, se figur 11.4.  

Dog udgør ErhvervsPhD-projekter fortsat en beske-
den andel af det samlede Ph.d.-optag.    

Figur 11.4 Nyoptagne ph.d.-studerende og god-
kendte ErhvervsPhD-projekter, 2004-2014  

 
Anm.: Søjlerne for godkendte ErhvervsPhD-projekter inkluderer Erhvervs-
PhD, offentlige ErhvervsPhD samt en ErhvervsPhD-særordning for stude-
rende med kinesisk kandidatgrad, der blev iværksat som en del af Uddan-
nelsesministeriets Kina-strategi. 
Kilde: Innovationsfonden og Danmarks Statistik. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_11. 

 
Ekstern finansiering af offentlig forskning og udvikling 
bidrager til at øge samspillet mellem forskningsverde-
nen og det øvrige samfund. Omfanget af ekstern 
medfinansiering kan desuden give en god indikation 
af, hvor relevant den offentlige forskning er for er-
hvervslivet.  
 
 

Den eksterne medfinansiering af offentlig forskning i 
Danmark er steget over de seneste 30 år og udgør 
knap 21 pct. af de samlede forskningsmidler i 2013. 
En betragtelig del af stigningen i ekstern finansiering 
kommer fra midler fra private nonprofit fonde, organi-
sationer mv. Den direkte medfinansiering fra danske 
virksomheder befinder sig dog fortsat på et relativt 
lavt niveau og udgør blot 2,5 pct. Det skal dog ses i 
lyset af, at nonprofit fonde, der tegner sig for et væ-
sentligt bidrag med 10,7 pct., ofte er etableret af tidli-
gere ejere, se figur 11.5. 

Desuden er det værd at bemærke, at midler fra EU 
indgår i det eksterne finansieringsbidrag som en del 
af de udenlandske midler. Godt halvdelen af de uden-
landske midler stammer således fra EU.       

Figur 11.5 Ekstern finansiering af offentlig forsk-
ning, 1985-2013  

 
Anm.: Ekstern finansieringsandel af samlede forskningsinvesteringer til 
højere læreranstalter og universitetshospitaler (ekskl. sektorforskningsin-
stitutioner og private ikke-erhvervsdrivende institutioner). Private nonprofit 
fonde omfatter enheder, som er private, og som ikke er erhvervsdrivende –
dvs. har et nonprofit-formål. Tal for 2013 er foreløbige.  
Kilde: OECD og Danmarks Statistik. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_11. 

 
Det danske eksterne medfinansieringsniveau ligger 
dog højere end i mange andre OECD-lande og 
OECD-gennemsnittet, se figur 11.6.   
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Figur 11.6 Ekstern finansiering af offentlig forsk-
ning, 2013  

 
Anm.: For AUS, CHE, CHL, DEU, FRA, ISR, ITA, PRT og USA er data fra 
2012, mens data for AUT, BEL ISL MEX og NZL er fra 2011.  
Kilde: OECD og Danmarks Statistik. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_11. 

Nyttiggørelse af forskning 
Offentlig forskning og udvikling kan nyttiggøres via 
samarbejde mellem offentlige forskningsinstitutioner 
og private virksomheder. Desuden kan de offentlige 
forskningsresultater spredes til erhvervslivet gennem 
nye virksomheder, der udspringer af offentlig forsk-
ning og via licens- og patentaftaler, der indgås mel-
lem offentlige forskningsinstitutioner og virksomheder.  

Kommercialisering af institutionernes forskningsresul-
tater er en indikator for overførsel af viden til det øvri-
ge samfund fra offentlige forskningsinstitutioner. An-
tallet af årlige patentansøgninger fra offentlige forsk-
ningsinstitutioner er steget fra 87 i 2003 til 185 i 2014, 
svarende til en stigning på 112 pct. Også antallet af 
licens-, salgs- og optionsaftaler har oplevet en kraftig 
stigning gennem perioden. Desuden blev der etable-
ret 18 nye spinoff virksomheder i 2014, se figur 11.7.   

Figur 11.7 Nyttiggørelse af forskning, 2003-2014 

 
Anm.: Licensaftaler er aftaler om overdragelse af retten til erhvervsmæssig 
udnyttelse af et patent eller software. En salgsaftale er overdragelse af 
ejendomsretten til et patent. En optionsaftale er en provisorisk licens- eller 
salgsaftale, hvor institutionen indgår aftale med potentiel licenstager eller 
køber om inden for en angivet periode at vurdere en given opfindelse og 
forhandle vilkårene for en licens- eller købsaftale med institutionen.  
Kilde: Styrelsen for Forskning og Innovation. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_11. 

 
Universiteterne udfylder en central funktion i det dan-
ske samfund og bidrager med relevant forskning, som 
kommer både borgere og virksomheder til gode. Uni-
versitetsforskning kan endvidere være en væsentlig 
drivkraft for erhvervslivets innovationsindsats, især 
når der etableres et samarbejde. 

I 2014 er der etableret 1.357 innovationssamarbejder 
mellem de otte danske universiteter og erhvervslivet. 
Heraf udgør Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 
den største samarbejdspartner for erhvervslivet med 
over 350 innovationssamarbejder, hvoraf størstedelen 
indgås med virksomheder i Region Hovedstaden. 
Ligeledes er Aarhus Universitet (AU) god til at etable-
re innovationssamarbejder med virksomhederne og 
er særligt dygtig til at engagere sig i tværregionale 
erhvervssamarbejder. De fire universiteter DTU, AU, 
AAU og KU står tilsammen for over 78 pct. af de 
indgåede innovationssamarbejder med erhvervslivet, 
se figur 11.8. 
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Figur 11.8 Virksomhedernes innovations-
samarbejder med danske universiteter fordelt 

       på regioner, 2014 

 
Kilde: Danmarks Statistik. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_11. 

Gennemslagskraft af offentlig forskning 
Resultater af offentlig forskning kvalitetssikres blandt 
andet gennem publicering af videnskabelige artikler 
mv. Antallet af publikationer og citering af disse kan 
således give en indikation af gennemslagskraft af 
forskningen. Publikationer spreder ligeledes viden til 
det øvrige samfund. Antallet af publikationer og citati-
oner har været stigende i Danmark i perioden 2004-
2013. Gennem hele perioden har Danmark ligget på 
et højt niveau sammenlignet med de øvrige OECD-
lande, se figur 11.9.   

Figur 11.9 Publikationer og citationer, 2004-
2013  

Anm.: Antal citationer opgøres som antal citationer pr. publikation (gliden-
de femårs gennemsnit). Seneste opgørelsesperiode er 2009-2013. Antal 
publikationer opgøres som antal publikationer udgivet over en femårig 
periode (seneste 2009-2013) pr. tusind indbygger. 2004-tallet dækker 
således 1999-2004. Antal indbyggere opgøres ud fra det seneste år i 
intervallet (for seneste opgørelse 2013 indbyggertal). Publikationerne 
dækker over videnskabelige udgivelser i ca. 12.000 internationale tidsskrif-
ter, som i mindre grad dækker samfundsvidenskab og humaniora. Data 
inkluderer også publikationer fra erhvervslivet. 
Kilde: Incites (Thomson Reuters) samt IMF. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_11. 
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