
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Teknologisk forskning 
Danmark 

Oktober 2019 

 
 
 
 

      

 



 

  2 Styrelsen for Forskning og Uddannelse  

Teknologisk forskning Danmark 
 

 
 
 
  

Udgivet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse 
Bredgade 40 
1260 København K 
Tel.: 3544 6200 
sfu@ufm.dk 
www.ufm.dk 

  
  
Foto Shutterstock 
  
  
  
  
Publikationen kan hentes på ufm.dk/publikationer 
 
ISBN (elektronisk publikation): 978-87-93706-59-0 
 

 

mailto:sfu@ufm.dk
http://www.ufm.dk


 

Styrelsen for Forskning o  g Uddannelse  3 

Teknologisk forskning Danmark 
 

 
 
 
  

Teknologisk forskning 
Danmark 
      

Oktober 2019 
 



 

  4 Styrelsen for Forskning og Uddannelse  

Teknologisk forskning Danmark 
 

Indhold 

1. Indledning og hovedkonklusioner 7 

1.1 Indledning 9 
1.2 Indholdet i analysen 9 
1.3 Konklusioner fra analysens enkelte kapitler 10 

1.3.1 Teknologisk udvikling trækker på viden fra mange forskellige 
forskningsområder (kapitel 2) 10 
1.3.2 Teknologisk udvikling skaber vækst og kan samtidig bidrage til 
løsning af samfundsmæssige udfordringer (kapitel 3) 10 
1.3.3 Teknologisk forskning spiller en nøglerolle for dansk erhvervsliv 
(kapitel 4) 11 
1.3.4 Knap halvdelen af forskningen på de danske universiteter sker 
indenfor teknologisk forskning, og andelen har været i vækst de 
seneste år (kapitel 5) 11 
1.3.5 Antallet af publikationer indenfor teknologisk forskning er 
steget i Danmark, og den danske forskning har en høj 
gennemslagskraft internationalt (kapitel 6) 13 

1.4 Analysens datagrundlag 13 

2. Forståelse af teknologisk forskning 15 

2.1 Kapitels hovedkonklusioner 16 
2.2 Behov for afgrænsning af teknologisk forskning 16 
2.3 Teknologisk udvikling trækker på mange fagligheder 17 
2.4 Operationalisering af teknologisk forskning i analysen 18 

3. Økonomisk betydning af teknologisk udvikling og 
teknologisk forskning 19 

3.1 Kapitlets hovedkonklusioner 20 
3.2 Teknologiens betydning for økonomisk vækst 20 
3.3 Bæredygtig vækst og megatrends 23 
3.4 Den samfundsøkonomisk effekt af teknologisk forskning 24 

4. Teknologisk forskning og udvikling i dansk erhvervsliv 26 



 

  5 Styrelsen for Forskning og Uddannelse  

Teknologisk forskning Danmark 
 

4.1 Kapitlets hovedkonklusioner 27 
4.2 Erhvervslivets FoU-investeringer i Danmark og internationalt 28 
4.3 Erhvervslivets FoU-investeringer fordelt på brancher og 
underbrancher 29 
4.4 Erhvervslivets FoU-investeringer fordelt på videnskabelige 
hovedområder 31 
4.5 Erhvervslivets FoU-investeringer indenfor teknologisk forskning 33 

4.5.1 Investeringer fordelt på fagområder 34 
4.5.2 Investeringer fordelt på virksomhedsstørrelse 34 

5. Teknologisk forskning i den offentlige sektor 36 

5.1 Kapitlets hovedkonklusioner 37 
5.2 Offentlige FoU-investeringer i Danmark og internationalt 38 

5.2.1 Generel sammenligning 38 
5.2.2 Sammenligning på hovedområder 39 

5.3 FoU-investeringer i den offentlige sektor i Danmark 41 
5.3.1 Fordelt på videnskabelige hovedområder og fagområder 41 
5.3.2 Teknologisk forskning udført i den offentlige sektor 43 

5.4 Forskning på de danske universiteter 44 
5.4.1 Fordelt på videnskabelige hovedområder og fagområder 45 
5.4.2 Teknologisk forskning udført på de danske universiteter 46 

5.5 Teknologisk forskning i universiteternes strategiske 
rammekontrakter 48 

6. Bibliometrisk analyse af teknologisk forskning i Danmark 51 

6.1 Kapitlets hovedkonklusioner 52 
6.2 Forskningspublikationer 53 

6.2.1 Danske publikationer i en international sammenligning 53 
6.2.2 Danske publikationer indenfor teknologisk forskning fordelt på 
fagområder 54 
6.2.3 Snitflader til humaniora og samfundsvidenskab 56 
6.2.4 Universiteternes publikationer indenfor teknologisk 
forskning 60 

6.3 Gennemslagskraft for dansk teknologisk forskning 61 
6.3.1 Gennemslagskraft af de naturvidenskabelige fagområder 
under teknologisk forskning 63 
6.3.2 Gennemslagskraft af de teknisk videnskabelige fagområder 
under teknologisk forskning 65 
6.3.3 Gennemslagskraft af de sundhedsvidenskabelige fagområder 
under teknologisk forskning 67 
6.3.4 Gennemslagskraft af jordbrugs- og veterinærvidenskabelige 
fagområder under teknologisk forskning 68 

6.4 Sampublicering i dansk forskning 69 
6.4.1 International sampublicering 69 
6.4.2 Sampublicering med erhvervslivet 71 



 

  6 Styrelsen for Forskning og Uddannelse  

Teknologisk forskning Danmark 
 

Bilag 1: FORSK2025 - samfundets efterspørgsel efter 
teknologisk forskning 74 

FORSK2025-kataloget 74 

Bilag 2: Definition af teknologisk forskning ud fra FoU-
statistikken 77 

Forståelsen af teknologisk forskning generelt 77 
Teknologisk forskning i den offentlige FoU-statistik 78 
Teknologisk forskning i erhvervslivets FoU-statistik 80 

Bilag 3: Definition af teknologisk forskning ud fra Scopus 83 

Teknologisk forskning i Scopus 83 



 

  7 Styrelsen for Forskning og Uddannelse  

Teknologisk forskning Danmark 
 

1. Indledning og 
hovedkonklusioner 
Teknologisk udvikling rummer potentialer og kimen til store 
forandringer og muligheder for både virksomheder, 
befolkning og samfundet som helhed.  
 
På samfundsplan er der stor efterspørgsel efter viden, der 
peger frem mod løsninger – ikke mindst teknologiske 
løsninger, på de store samfundsmæssige udfordringer 
indenfor sundhed, energi, produktion, miljø mv. Det ser man 
afspejlet indenfor bl.a. FN’s 17 verdensmål.  
 
Analysen af teknologisk forskning i Danmark giver et 
overblik over, hvordan forskning fra mange forskellige 
fagområder kan understøtte den teknologiske udvikling. 
Analysen beskriver endvidere betydningen af 
teknologiudvikling for vækst og udvikling, samt hvordan 
teknologi bidrager til opnåelse af samfundsmæssige mål og 
løsning af samfundets udfordringer.  
 
Analysen giver også en status for teknologisk forskning i 
den private og offentlige sektor i Danmark – ikke mindst i 
en international sammenligning. Endelig præsenteres 
resultatet af en bibliometrisk analyse af publikationer, 
citationer og samspilsmønstre i dansk forskning på det 
teknologisk område. 
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Analysens samlede hovedkonklusioner:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teknologisk forskning spiller en nøglerolle i forhold til at understøtte teknolo-
gisk udvikling. Teknologisk forskning er imidlertid ikke blot teknisk videnska-
belig forskning, men trækker på forskning indenfor alle de øvrige videnskabe-
lige hovedområder. Det gælder både naturvidenskab, samfundsvidenskab, 
humaniora mv.     

Teknologisk udvikling og teknologisk forskning vurderes at have en stor be-
tydning for økonomisk vækst – herunder også for bæredygtig vækst. Samti-
dig viser analyser, at de samfundsøkonomiske effekter af teknologisk forsk-
ning er positive og signifikante. 

Teknologisk forskning spiller en overordentlig stor rolle i dansk erhvervsliv. 
Dansk erhvervsliv som helhed investerede i 2017 knap 41 mia. kr. i teknologisk 
forskning svarende til 95 procent af det samlede erhvervslivs investeringer i 
egen FoU.  

Særlig industrien invester i høj grad i teknologisk forskning. 98 procent af in-
vesteringerne i egen FoU i virksomheder indenfor industrien var således i tek-
nologisk forskning, mens teknologisk forskning udgjorde 92 procent af inve-
steringerne i erhvervslivets øvrige brancher.  

I 2017 blev der investeret for godt 8,8 mia. kr. i teknologisk forskning i den of-
fentlige sektor som helhed. Der er tale om en stigning på 10 procent siden 
2015. Samlet udgjorde teknologisk forskning 39 procent af den offentlige 
sektors samlede FoU-investeringer i 2017 mod 35 procent i 2015. 

8,1 mia. – og dermed langt hovedparten af den offentlige teknologiske forsk-
ning, finder sted på de danske universiteter – heraf 35 procent alene på DTU. 
Teknologisk forskning udgjorde i 2017 48 procent af de 8 danske universite-
ters samlede forskning.  

Der er publiceret 72.696 publikationer i Danmark indenfor teknologisk forsk-
ning i perioden 2013-2017 svarende til mere end 60 procent af alle danske 
publikationer i perioden. Antallet af publikationer indenfor teknologisk forsk-
ning er i samme periode steget med 10,2 pct. i Danmark.  

Samtidig har Danmark generelt en høj gennemslagskraft indenfor teknologisk 
forskning målt på citationer, sammenlignet med andre små forskningsinten-
sive lande.  

Det gælder især indenfor fagområderne fysik (inklusiv biofysik), materialer, 
elektronik, energi- og miljøteknologi samt animalsk produktion, der dermed 
kan betegnes som danske styrkepositioner indenfor teknologisk forskning 
udfra en bibliometrisk analyse. 



 

  9 Styrelsen for Forskning og Uddannelse  

Teknologisk forskning Danmark 
 

1.1 Indledning 

Udvikling og spredning af nye teknologier har gennem tiden transformeret og vendt op 
og ned på verden, som vi kender den. Også i dag rummer den teknologisk udvikling po-
tentialer og kimen til store forandringer og muligheder for både virksomheder, befolk-
ning og samfundet som helhed.  
 
På samfundsplan er der stor efterspørgsel efter viden, der peger frem mod løsninger – 
ikke mindst teknologiske løsninger, på de store samfundsmæssige udfordringer indenfor 
sundhed, energi, produktion, miljø mv. Det ser man afspejlet indenfor bl.a. FN’s 17 ver-
densmål.  
 
Udviklingen af nye teknologiske muligheder sker indenfor en lang række områder.  Ikke 
mindst digitaliseringen samt anvendelsen af kunstig intelligens, big data og internet-
of-things rummer store muligheder fx i forhold til udviklingen af nye produkter og pro-
duktionsprocesser indenfor industrien. Ligeledes opstår der mange nye muligheder med 
grønne vækstteknologier f.eks. med intelligente energisystemer og autonome trans-
portmidler samt nye miljø- og klimaløsninger såsom nye satellit- eller drone-baserede 
teknologier til præcisionslandbrug, der fremmer bæredygtighed. Indenfor sundhedsom-
rådet bidrager ikke mindst udviklingen indenfor bioteknologi og andre nye teknologier 
indenfor life science til nye muligheder for udvikling af personlig medicin og individuelle, 
digitale velfærdsløsninger (se mere i bilag 1).  
 

1.2 Indholdet i analysen 

Rapporten præsenterer indledningsvis, hvordan vi i analysen forstår teknologisk forsk-
ning, og afdækker hvordan teknologi, teknologisk udvikling og teknologisk forskning 
spiller sammen, samt hvordan forskning indenfor forskellige videnskabelige hovedområ-
der bidrager til den teknologiske udvikling.   
 
Endvidere sætter analysen fokus på, hvilken rolle teknologisk udvikling spiller for sam-
fundsøkonomisk vækst og belyser den økonomiske betydning af forskning – herunder 
særligt, om det er muligt at påvise særlige økonomiske effekter af teknologisk forsk-
ning.  
 
Analysen præsenterer derefter udvikling i og status for dansk teknologisk forskning i 
dag i henholdsvis den private og den offentlige sektor. Der lægges især vægt på kort-
lægningen af dansk forskning i et internationalt perspektiv. Endvidere præsenteres en 
bibliometrisk analyse af dansk teknologisk forskning for at kortlægge omfanget og 
gennemslagskraften af dansk forskning målt på antal publikationer og citationer samt 
udpege evt. danske styrkepositioner.  
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1.3 Konklusioner fra analysens enkelte kapitler 

1.3.1 Teknologisk udvikling trækker på viden fra mange forskellige 
forskningsområder (kapitel 2) 

Teknologisk forskning defineres i denne analyse som den forskningsbaserede viden, der 
kan medvirke til at fremme udviklingen og udnyttelsen af ny teknologi.  
 
Teknologisk udvikling er i høj grad baseret på teknisk videnskabelig forskning, men ikke 
kun. Teknologisk udvikling trækker derimod på forskning på tværs af de seks videnska-
belige hovedområder, man typisk opererer med i den traditionelle forskningsstatistik.  
 
Teknologisk forskning dækker derfor teknisk videnskabelig forskning i forhold til forstå-
else af, hvordan processer, apparatur og værktøjer bedst muligt udvikles og anvendes.  
 
Det dækker det naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og jordbrugs- og veteri-
nærvidenskabelige område i forhold til, hvordan vi udnytter basal forståelse af os selv 
og verden omkring os til effektive og relevante teknologiske løsninger.  
 
Og det dækker det samfundsfaglige og humanistisk videnskabelige område i forhold til 
forståelse af, hvor den teknologiske udvikling kan og bør være på vej hen, hvordan vi 
mest effektivt får implementeret ny teknologi til gavn for virksomheder og samfund i 
øvrigt, hvilke politiske beslutninger den teknologiske udvikling har brug for og stillings-
tagen til konsekvenser af ny teknologi for mennesker, natur og samfund. 
 

1.3.2 Teknologisk udvikling skaber vækst og kan samtidig bidrage til 
løsning af samfundsmæssige udfordringer (kapitel 3) 

Nyere økonomisk vækstteori peger i høj grad på forskning og udvikling samt implemen-
tering af ny teknologi i produktionen som en direkte drivkraft bag økonomisk vækst. Det 
sker ikke mindst gennem innovation og produktivitetsforbedringer i den private sektor.  
 
Samtidig forventes teknologisk forskning og udvikling at bidrage til løsninger på de 
samfundsmæssige udfordringer, verden står overfor. Det gælder ikke mindst udfordrin-
ger såsom klimaforandringer, befolkningstilvækst og aldrende befolkninger.  
 
Analyser viser, at erhvervslivets forskningsinvesteringer, (der i vid udstrækning består 
af teknologisk forskning), har et årligt afkast på 20-30 pct. Dertil kommer spillover-ef-
fekter til resten af samfundet. Forskningslitteraturen anslår, at spillover-effekten er 2-3 
gange større end virksomhedernes eget afkast.  
 
Forskning i effekten af offentlig teknologisk forskning finder som regel, at der er kom-
plementaritet mellem offentlig og privat forskning, hvilket betyder, at en del af den pri-
vate forskning ikke ville være blevet foretaget, hvis det ikke var for den offentlige 
forskning. Hvorvidt afkastet af den offentlige teknologiske forskning vil være lavere el-
ler højere end det private afkast på 20 til 30 pct., siger litteraturen derimod meget lidt 
om. 
 
Den overordnede konklusion er, at samfundseffekterne af erhvervslivets teknologisk 
forskning generelt er positive og signifikante. Den eksisterende litteratur giver dog ikke 
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mulighed for at vurdere den samlede samfundseffekt (dvs. inklusiv effekterne af den of-
fentlige teknologiske forskning), selvom den forventes at være positiv. 
 

1.3.3 Teknologisk forskning spiller en nøglerolle for dansk erhvervsliv 
(kapitel 4) 

Danske virksomheders investeringer i egen FoU har de seneste år været stigende igen 
efter en periode med fald.  
 
Det er især industrien, der investerer i egen FoU – herunder især branchen ”fremstilling 
af farmaceutiske råvarer”. Branchen stod for knap 23 procent af dansk erhvervslivs 
samlede investeringer i egen FoU i 2017.  
 
Dansk erhvervsliv investerede i 2017 knap 43 mia. kr. i egen FoU. Det svarer til 2 procent 
af det danske BNP, hvilket er over gennemsnittet blandt OECD-landene på 1,7 pct. af 
BNP. De private investeringer i egen FoU var i Danmark i 2017 højere end investerin-
gerne i Norge, Finland og Island, men lavere end i Sverige.     
 
54 procent af investeringerne i egen FoU i dansk erhvervsliv var i forskning indenfor det 
teknisk videnskabelige hovedområde i 2017. 28 procent var indenfor det sundhedsvi-
denskabelig hovedområde og 14 procent indenfor det naturvidenskabelige hovedom-
råde.  
 
Set på tværs af videnskabelige hovedområder udgør teknologisk forskning, som det er 
defineret i denne analyse, 95 procent af erhvervslivets samlede investeringer i egen 
FoU. I industrien er det 98 procent og indenfor øvrige brancher 92 procent af investerin-
gerne i egen FoU, der udgøres af teknolo-gisk forskning.   
 
Særligt fire fagområder fylder meget indenfor erhvervslivets teknologiske forskning: 
”Medicinsk bioteknologi”, ”elektronik, elektroteknik og kommunikation”, ”datalogi” og 
”øvrig teknisk videnskab”. Tilsammen udgør disse fire områder 62 procent af al teknolo-
gisk forskning i erhvervslivet.  
 
Medicinsk bioteknologi er langt det største område indenfor industrien, mens ”elektro-
nik, elektroteknik og kommunikation” og særligt ”datalogi” er langt større blandt de øv-
rige brancher end i industrien målt på investeringer.  
 
Set i forhold til størrelsen på virksomhederne udføres teknologisk forskning indenfor 
”energiteknik”, ”industriel bioteknologi” og ”farmaci, farmakologi” primært af store virk-
somheder (med mere end 250 årsværk), mens små og mellemstore virksomheder er de 
største aktører indenfor fagområderne ”miljøteknik”, ”nanoteknologi” og ”kemi”.  
 

1.3.4 Knap halvdelen af forskningen på de danske universiteter sker 
indenfor teknologisk forskning, og andelen har været i vækst de seneste år 
(kapitel 5) 

Danmark har gennem de seneste år øget sine investeringer i offentlig forskning, og de 
danske offentlige FoU-investeringer var i 2017 på 23,5 mia. kr.  
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Danmark var i 2017 dermed det OECD-land med det højeste niveau af FoU-investerin-
ger i den offentlige sektor målt som procent af BNP (1,08 procent af BNP i 2017). Det 
samme var tilfældet de forgående fire år. 
 
Set på tværs af videnskabelige hovedområder er Danmark det land, der har højest FoU-
investeringer i procent af BNP indenfor sundhedsvidenskab i sammenligning med øvrige 
OECD-lande. Danmark ligger blandt de ti øverste lande indenfor alle videnskabelige ho-
vedområder.  
 
Når der sammenlignes i absolutte investeringer (målt i US-dollars) ligger de danske 
FoU-investeringer i midterfeltet sammenlignet med øvrige OECD-lande. Det gælder alle 
videnskabelige hovedområder.  
 
36 procent af de danske offentlige FoU-investeringer faldt indenfor sundhedsviden-
skab, 20 procent indenfor naturvidenskab og 18 procent indenfor teknisk videnskab i 
2017. Alle tre hovedområder har oplevet vækst siden 2015. Det gælder især sundhedsvi-
denskab og naturvidenskab.  
 
Set på tværs af videnskabelige hovedområder blev der i 2017 investeret for omkring 8,8 
mia. kr. i teknologisk forskning, som det er defineret i denne analyse, i den offentlige 
sektor som helhed. Der er tale om en stigning på 10 procent siden 2015. Samlet udgjorde 
teknologisk forskning 39 procent af den offentlige sektors samlede FoU-investeringer i 
2017 mod 35 procent i 2015. 
 
71 procent af den offentlige FoU blev i 2017 udført på de danske universiteter. Hen-
holdsvis 29 og 24 procent af universiteternes investeringer i FoU gik i 2017 til naturvi-
denskab og teknisk videnskab. De to områder er dermed de største videnskabelige ho-
vedområder på de danske universiteter.  
 
Universiteterne investerede i 2017 knap 8,1 mia. kr. i teknologisk forskning. Det betyder, 
at 91 pct. af den samlede danske teknologiske forskning i den offentlige sektor sker på 
universiteterne.  
 
Investeringerne i teknologisk forskning på de danske universiteter er steget fra 7,4 mia. 
kr. i 2015 til 8,1 mia. kr. i 2017 svarende til en stigning på knap 10 procent. Samlet ud-
gjorde teknologisk forskning 48 procent af universiteternes samlede forskning i 2017.  
 
Den største del af den teknologiske forskning sker ved Danmarks Tekniske Universitet.  
DTU udførte i 2017 teknologisk forskning for i alt 3,2 mia. kr. svarende til 35 procent af 
den samlede teknologiske forskning udført i den offentlige sektor i 2017 og til 39 pro-
cent af den udførte teknologiske forskning på universiteterne. 
 
Universiteterne har i deres strategiske rammekontrakter for perioden 2018-2021 gene-
relt fokus på styrket kvalitet og relevans af deres forskning. En række af universiteterne 
har også specifikke målsætninger, der omhandler styrkelse af forskningen på det tek-
nologiske område. DTU vil fx levere fremtidens løsninger indenfor bl.a. life science, energi 
og digitalisering, SDU vil udfolde sin handleplan om ”teknologi, der former fremtiden” 
osv. 
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1.3.5 Antallet af publikationer indenfor teknologisk forskning er steget i 
Danmark, og den danske forskning har en høj gennemslagskraft 
internationalt (kapitel 6) 

Der er i alt publiceret 116.832 publikationer i Danmark i perioden 2013-2017. Sammen-
lignet på antal publikationer per mio. indbyggere placerer det Danmark på en fjerde-
plads i forhold til øvrige OECD-lande, mens Danmark målt på antal publikationer per 
1.000 forskere ligger i OECD’s midterfelt.  
 
Fra 2013 til 2017 er antallet af publikationer per million indbygger indenfor teknologisk 
forskning i Danmark steget med 10,2 procent. I alt er der i perioden 2013-2017 publice-
ret 72.696 publikationer indenfor teknologisk forskning i Danmark. Det betyder, at mere 
end 60 procent af de danske publikationer sker indenfor teknologisk forskning.  
 
Sammenlignet med en række øvrige forskningsintensive europæiske lande på størrelse 
med Danmark (Finland, Sverige, Norge, Holland, Østrig og Belgien) har Danmark det hø-
jeste antal publikationer per million indbyggere indenfor teknologisk forskning i perioden 
2013-2017. 
 
De danske publikationer indenfor teknologisk forskning sker især indenfor biologi og 
biokemi, farmaci og farmakologi (inklusiv basal medicin) samt fysik (inklusiv biofysik).  
 
I 2017 er de mest publicerende danske universiteter indenfor teknologisk forskning Kø-
benhavns Universitet (4.839), Danmarks Tekniske Universitet (3.654) og Aarhus Univer-
sitet (3.092).  
 
De mest aktive universiteter indenfor teknologisk forskning i 2017 er IT-Universitetet i 
København med 89,1 procent., Danmarks Tekniske Universitet med 87 procent og Aal-
borg Universitet med 66 procent af deres publikationer udgivet indenfor fagområder 
under teknologisk forskning. 
 
Selvom antallet af publikationer er steget på alle universiteter (på nær de tre mindste, 
hvor data er usikre), har samtlige universiteter oplevet et fald i andelen af publikationer 
indenfor teknologisk forskning mellem 2013 og 2017. Stigningen i antallet af publikatio-
ner indenfor teknologisk forskning for universiteterne er altså relativt lavere end stig-
ningen af de publikationer, som ikke falder indenfor teknologisk forskning.  
 
Danmark har generelt en høj gennemslagskraft indenfor teknologisk forskning, sam-
menlignet med andre små forskningsintensive lande. Det gælder især indenfor fagområ-
derne fysik (inklusiv biofysik), materialer, elektronik, energi- og miljøteknologi samt ani-
malsk produktion, der dermed kan betegnes som danske styrkepositioner indenfor tek-
nologisk forskning udfra en bibliometrisk analyse. 
 

1.4 Analysens datagrundlag  

Analysen er etableret gennem en række datakilder – herunder ikke mindst:  
− Det tværministerielle analyseprogram om effekten af den eksisterende forsk-

ningsindsats  
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− Danmarks Statistik data over erhvervslivets og den offentlige sektors omkost-
ninger til forsknings- og udviklingsaktiviteter (FoU-statistikken). Seneste år er 
2017.  

− Universiteternes strategiske rammekontrakter for perioden 2018-2021 
− Den bibliometriske database – Scopus samt analyseværktøjet SciVal  
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2. Forståelse af 
teknologisk forskning 
I dette kapitel præsenteres, hvad der i analysen forstås 
som teknologisk forskning, og det afdækkes, hvordan 
teknologi, teknologisk udvikling og teknologisk forskning 
spiller sammen, samt hvordan forskning indenfor forskellige 
videnskabelige hovedområder bidrager og påvirker den 
teknologiske udvikling.   
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2.1 Kapitels hovedkonklusioner  

 

 

 

 

 

 
 

Teknologisk udvikling trækker på viden fra mange forskellige forsknings-
områder 

Teknologisk forskning defineres i denne analyse som den forskningsbaserede 
viden, der kan medvirke til at fremme udviklingen og udnyttelsen af ny tekno-
logi.  

Teknologisk udvikling er i høj grad baseret på teknisk videnskabelig forskning, 
men ikke kun. Teknologisk udvikling trækker derimod på forskning på tværs af 
de seks videnskabelige hovedområder, man typisk opererer med i den traditi-
onelle forskningsstatistik.  

Teknologisk forskning dækker derfor teknisk videnskabelig forskning i forhold 
til forståelse af, hvordan processer, apparatur og værktøjer bedst muligt ud-
vikles og anvendes.  

Det dækker det naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og jordbrugs- 
og veterinærvidenskabelige område i forhold til, hvordan vi udnytter basal 
forståelse af os selv og verden omkring os til effektive og relevante teknolo-
giske løsninger.  

Og det dækker det samfundsfaglige og humanistisk videnskabelige område i 
forhold til forståelse af, hvor den teknologiske udvikling kan og bør være på 
vej hen, hvordan vi mest effektivt får implementeret ny teknologi til gavn for 
virksomheder og samfund i øvrigt, hvilke politiske beslutninger den teknologi-
ske udvikling har brug for og stillingstagen til konsekvenser af ny teknologi 
for mennesker, natur og samfund. 

2.2 Behov for afgrænsning af teknologisk forskning 

I både den danske og internationale forskningsstatistik opererer man traditionelt med 
at opdele forskning indenfor seks videnskabelige hovedområder: naturvidenskabelig 
forskning, teknisk videnskabelig forskning, humaniora, samfundsvidenskabelig forsk-
ning, jordbrugs- og veterinærvidenskabelig forskning og sundhedsvidenskabelig forsk-
ning. Opdelingen er defineret i OECD’s Frascatimanual, der også sætter rammen for 
indsamlingen af den danske FoU-statistik.  
 
Teknologisk forskning er dermed ikke et begreb, der normalt anvendes i hverken dansk 
statistik eller analyser. Der har derfor været behov for, at vi i forbindelse med udarbej-
delsen af analysen om teknologisk forskning i Danmark har afklaret, hvordan vi vil for-
stå og operationalisere begrebet ”teknologisk forskning”.  
 
Teknologisk forskning defineres i denne analyse som den forskningsbaserede viden, der 
kan medvirke til at fremme udviklingen og udnyttelsen af ny teknologi.  
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Teknologisk forskning er dermed mere end blot teknisk videnskabelig forskning. Der er i 
stedet tale om et tværgående begreb, der dækker over forskning inden alle seks viden-
skabelige hovedområder.  
 

Boks 2.1 Hvad er teknologi, teknologisk udvikling og teknologisk forskning 
 
Teknologi er kort fortalt et udtryk for viden, erfaring og håndværksmæssig kunnen 
omsat til processer, værktøjer, apparatur og fremgangsmåder, der resulterer i brug-
bare produkter eller serviceydelser.  
 
Teknologisk udvikling handler derfor om udvikling af nye, bedre og mere effektive 
metoder til at få løst konkrete problemer og udfordringer virksomheder eller sam-
fundet i øvrigt står overfor.  

Teknologisk forskning kan derfor afgrænses som den forskningsbaserede viden, der 
kan medvirke til at fremme udviklingen af ny teknologi. Og det kan afgrænses som 
den forskning, der gør, at vi kan udnytte mulighederne i den teknologiske udvikling 
bedst muligt og integrere ny teknologi i danske virksomheder og i det danske sam-
fundet mest effektivt og på den bedst mulige måde. 

 
 

2.3 Teknologisk udvikling trækker på mange fagligheder  

Teknologisk udvikling trækker på en bred vifte af viden og fagligheder og teknologisk 
forskning dækker på den måde over forskning indenfor alle seks videnskabelige hoved-
områder.  
 
Teknisk videnskabelig forskning er en anvendelsesorienteret forståelse af, hvordan man 
bedst muligt og mest effektivt får løst konkrete opgaver, opfyldt et konkret behov eller 
løst et problem. Teknisk videnskabelig forskning er ofte afgørende for udviklingen af ny 
teknologi og nye teknologiske løsninger. Men teknologiske løsninger kræver ikke nød-
vendigvis en tilbundsgående forståelse af alle bagvedliggende forhold, der får teknolo-
gien til at fungere. Fx blev flymaskinen opfundet, før man forstod aerodynamikken, man 
ordinerer medicin man af erfaring ved virker mod bestemte sygdomme, uden at man 
nødvendigvis forstår til fulde, hvorfor og hvordan det konkret virker osv.   
 
Teknisk videnskab adskiller sig på den måde fra traditionel naturvidenskabelig forsk-
ning, der primært har dybere forståelse af naturen som selvstændigt fokus – uden at 
der nødvendigvis er noget umiddelbart anvendelsesformål for den nye viden.  
 
Der er dog alligevel en tæt sammenhæng og vekselvirkning mellem teknisk videnskab 
og naturvidenskab. Teknologiske løsninger trækker således ofte – udover teknisk og in-
geniørmæssig forskning og viden, på naturvidenskabelig forståelse indenfor fx fysik, 
kemi, biologi, biokemi, datalogi, matematik osv.  
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Samtidig inspirerer ny teknisk viden og ny teknologi også den anden vej til identifikation 
af relevante naturvidenskabelige spørgsmål og problemstillinger. Dertil kommer at ud-
viklingen indenfor naturvidenskabelig forskning ofte selv er afhængig af udviklingen af 
ny teknologi som fx apparatur, mikroskoper, kemiske og biokemiske processer osv. De 
samme forhold gør sig i øvrigt gældende for store dele af det sundhedsvidenskabelige 
(og jordbrugs- og veterinærvidenskabelige) område.   
 
Teknologisk udvikling trækker dermed i høj grad på teknisk viden samt på en forståelse 
af os selv, og den fysiske og levende verden omkring os. Men teknologi indgår også i et 
tæt samspil med samfundet og er tæt koblet til de til enhver tid gældende økonomiske 
og politiske magtstrukturer, kulturelle forhold, opfattelser af hvad vi er som mennesker 
og vores rolle og ansvar på jorden.  
 
Det gælder både i forhold til hvilke teknologiske løsninger, der tillades og efterspørges 
på markedet og i samfundet i øvrigt, og det gælder i forhold til, hvordan nye teknologier 
påvirker gældende samfundsstrukturer.  
 
Succesfuld implementering af ny teknologi kræver således ofte forståelse af både le-
delses- og organisationsstrukturer, vurdering af nye uddannelses- og kompetencebe-
hov, forståelse af samspillet mennesker imellem og mellem ”menneske og maskine” osv.  
 
Samtidig påvirker ny teknologi samfundet, samspillet og forholdet borgere imellem. Det 
gælder fx IT-udviklingen, der i særlig grad har påvirket fx den globale økonomi, samhan-
del, arbejdsmarkedet, kompetencebehovene, kommunikationen i samfundet, sociale re-
lationer osv.  
 
Ny teknologi kan også rejse både etiske og juridiske problemstillinger. Det gælder fx IT-
teknologien og genteknologien, der hver især fx rummer muligheden for overvågning og 
kontrol og muligheden for påvirkning af nyt liv på måder, vi slet ikke kender i dag.  
 
Samlet betyder det, at teknologisk forskning må siges at være et bredt begreb. Det 
dækker både teknisk videnskabeligforskning i forhold til forståelse af hvordan proces-
ser, apparatur og værktøjer bedst muligt udvikles og anvendes, det dækker det naturvi-
denskabelige, sundhedsvidenskabelige og jordbrugs- og veterinærvidenskabelige om-
råde i forhold til, hvordan vi udnytter basal forståelse af os selv og verden omkring os til 
effektive og relevante teknologiske løsninger, og det dækker det samfunds- og humani-
stisk videnskabelige område i forhold til forståelse af, hvor den teknologiske udvikling 
kan og bør være på vej hen, hvordan vi mest effektivt får implementeret ny teknologi til 
gavn for virksomheder og samfund i øvrigt, hvilke politiske beslutninger den teknologi-
ske udvikling har brug for og stillingstagen til konsekvenser af ny teknologi for menne-
sker, natur og samfund.  
 

2.4 Operationalisering af teknologisk forskning i analysen 

I bilag 2 og 3 kan det ses, hvordan der i rapportens analyser arbejdes med definitionen 
af teknologisk forskning, når det trækkes på data fra den danske og internationale FoU-
statistik (bilag 2), og i Scopus til brug for den bibliometriske analyse (bilag 3).  
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3. Økonomisk 
betydning af 
teknologisk udvikling 
og teknologisk 
forskning 
I dette kapitel sætter analysen fokus på, hvilken rolle 
teknologisk udvikling spiller for samfundsøkonomisk vækst 
og belyser den økonomiske betydning af forskning – 
herunder særligt om det er muligt at påvise særlige 
økonomiske effekter af teknologisk forskning.  
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3.1 Kapitlets hovedkonklusioner 

 

 

 

 

 

 
 

Teknologisk udvikling skaber vækst og kan samtidig bidrage til løsning af 
samfundsmæssige udfordringer 

Nyere økonomisk vækstteori peger i høj grad på forskning og udvikling samt 
implementering af ny teknologi i produktionen som en direkte drivkraft bag 
økonomisk vækst. Det sker ikke mindst gennem innovation og produktivitets-
forbedringer i den private sektor.  

Samtidig forventes teknologisk forskning og udvikling at bidrage til løsninger 
på de samfundsmæssige udfordringer, verden står overfor. Det gælder ikke 
mindst udfordringer såsom klimaforandringer, befolkningstilvækst og ald-
rende befolkninger.  

Analyser viser, at erhvervslivets forskningsinvesteringer, (der i vid udstræk-
ning består af teknologisk forskning), har et årligt afkast på 20-30 pct. Dertil 
kommer spillover-effekter til resten af samfundet. Forskningslitteraturen an-
slår, at spillover-effekten er 2-3 gange større end virksomhedernes eget af-
kast.  

Forskning i effekten af offentlig teknologisk forskning finder som regel, at der 
er komplementaritet mellem offentlig og privat forskning, hvilket betyder, at 
en del af den private forskning ikke ville være blevet foretaget, hvis det ikke 
var for den offentlige forskning. Hvorvidt afkastet af den offentlige teknolo-
giske forskning vil være lavere eller højere end det private afkast på 20 til 30 
pct., siger litteraturen derimod meget lidt om. 

Den overordnede konklusion er, at samfundseffekterne af erhvervslivets tek-
nologisk forskning generelt er positive og signifikante. Den eksisterende litte-
ratur giver dog ikke mulighed for at vurdere den samlede samfundseffekt 
(dvs. inklusiv effekterne af den offentlige teknologiske forskning), selvom den 
forventes at være positiv. 

3.2 Teknologiens betydning for økonomisk vækst 

Økonomisk vækst er vigtigt for samfundet. Gennem vækst opnår samfundet f.eks. et 
højere indkomst- og beskæftigelsesniveau. Vækst giver også mulighed for at købe flere 
varer og tjenester og dermed øget omsætning og mindsker samtidig presset på de of-
fentlige finanser. Vækst er dermed samlet set med til at forbedre samfundets og be-
folkningens levestandard. 
 
I de tidlige klassiske økonomiske modeller fra 50’erne blev vækst i høj grad set som et 
resultat af øget input af primære produktionsfaktorer (især kapitel og arbejdskraft), 
samt en række udefra kommende produktivitetsforbedringer – bl.a. forårsaget af tek-
nologisk udvikling. Teknologisk udvikling blev i vækstmodellerne derfor forstået som et 
udefra kommende og bagvedliggende vilkår for økonomisk vækst. Teknologisk udvikling 
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faldt i modellerne ”som manna fra himlen”, og der blev ikke gjort noget forsøg på at for-
klare, hvordan den opstod, eller hvordan den kunne påvirkes i forsøget på at øge væk-
sten i samfundet.  
 
I dag er teknologisk udvikling i langt højere grad anerkendt som en selvstædig og påvir-
kelig faktor bag økonomisk vækst. I 1980’erne, udviklede ikke mindst den amerikanske 
økonom og Nobelpristager i 2018, Paul Romer, tankerne bag endogen vækstteori.1  Der 
findes essentielt to varianter af endogen vækstteori, hvor private virksomheders forsk-
ning og udvikling giver innovation, og dermed vækst. I Romers model giver innovation 
nye teknologier. Jo flere teknologier i økonomien desto mere produktiv er den. Den an-
den variant af endogen vækst teori er udviklet af Aghion og Howitt (1992)2. Igen er det 
innovation, der er drivkraften. Virksomhederne investerer i nye, forbedrede teknologier, 
der afløser gamle teknologier. Aghion og Howitt’s model bygger på Schumpeters teorier 
om kreativ destruktion.  
 
Det er altså virksomhederes investeringer i forskning og udvikling, der skubber på den 
teknologiske udvikling som igen skaber økonomisk vækst. Men forskning og udvikling er 
globalt set koncentreret i nogle få lande i verden og i disse lande ofte på relativt få virk-
somheder.  
 
 

                                                           
1 F.eks. Paul, Romer (1990), Endogenous technical change, Journal of political economy, Vol. 94(5), pp. 1002-1037 
2 Aghion, Philippe og Peter Howitt (1992), A model of growth through creative destriction, Econometrica Vol. 60 (2), pp. 

323-351 
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Boks 3.1 Teknologi og økonomisk vækst 

Økonomisk vækst stammer fra et øget brug af primære produktionsfaktorer, (som 
f.eks. kapital og arbejdskraft), og produktivitetsforbedringer. Produktivitetsforbed-
ringer betyder, at virksomhederne kan producere mere uden at anvende flere pri-
mære produktionsfaktorer. Det gør de ved at producere på en smartere måde, men 
også ved at regler og institutioner i samfundet bidrager til, at virksomhederne 
bedre kan udnytte de primære produktionsfaktorer.  
 
Omkring 30 pct. af den økonomiske vækst kan forklares med produktivitetsforbed-
ringer i Danmark i perioden 1993-2017.3 Det synes måske ikke af meget. Men for-
skellen på en vækstrate på 2 pct. og 1,4 pct. om året,4 betyder at mens det ville 
tage 50 år at fordoble levestandarden uden produktivitetsforbedringer, så tager 
det kun 35 år med produktivitetsforbedringer.  
 
En del af produktivitetsforbedringerne vil stamme fra teknologisk forskning og or-
ganisatorisk innovation igangsat for at udnytte og anvende ny teknologi. Det er 
imidlertid ganske vanskeligt at bestemme, hvor stor en andel det drejer sig om. 
 
Den teknologiske udvikling anses som væsentlig for at kunne forklare produktivi-
tetsforbedringer, men er ikke den eneste forklaring. Internationalisering og konkur-
rence er andre faktorer, der også kan være med til at øge produktiviteten.  
 
Teknologisk udvikling, konkurrence og globalisering er dog ikke uafhængige af hin-
anden. F.eks. er den teknologiske udvikling i Danmark i høj grad påvirket af interna-
tional handel og konkurrencepresset kan være med til at bestemme virksomheder-
nes behov for investeringer i udvikling i ny teknologi. Omvendt kan teknologi under-
støtte de andre vækstdrivere. 

 
Forskning og udvikling er imidlertid ikke den eneste måde at opgradere teknologi på. 
Det kan også ske gennem virksomheders investeringer og ibrugtagning af ny teknologi 
udviklet andre steder. Denne kanal for økonomisk vækst sker fx gennem virksomhedens 
indkøb af nye, forbedrede maskiner, transportmidler mv. Mange virksomheder har såle-
des muligheden for at adoptere nye, forbedrede teknologier, som de ikke benytter 
endnu (Comin m.fl. (2007)5).  
 
For at implementere den nye teknologi kræver det ofte, at virksomheden innoverer på 
det organisatoriske plan for at få det fulde udbytte. F.eks. finder Brynjolfsson m.fl. 
(2002)6, at det kræver substantielle organisatoriske investeringer at adoptere og for-
bedre produktiviteten ved hjælp af nye IT-løsninger.  
 

                                                           
3 I perioden 1993-2017 steg BVT for den markedsmæssige økonomi med 2 pct. om året. Omkring 70 pct. af denne stig-

ning forklares med forøget anvendelse af primære input faktorer, dvs. mere arbejdskraft og kapital. De resterende 30 
pct. er produktivitetsforbedringer (www.statistikbanken.dk tabel NP25V). Perioden er sammenfaldende med en afmat-
ning i produktiviteten, hvilket skete i de fleste EU lande, men ikke i USA. 

4 De 1,4 og 2 pct. svarer til udviklingen fra 1993-2017, som er en historisk lavpunkt for produktiviteten i Danmark. Før 
1993 betød udviklingen endnu mere for velstanden. 

5 Comin, Diego og Bart Hobijn (2007), Implementing technology, NBER working paper 12886, Cambridge, MA, 2007 
6 Brynjolfsson, Erik, Lorin M. Hitt, og Shankyu Yang (2002), Intangible assets: How the interaction of computers and or-

ganizational structure affects stock market valuations, Brookings papers on economic activity: Macroeconomics 1, pp. 
137-199 

http://www.statistikbanken.dk/
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For Danmark, der er et højtlønsområde, kan det som regel betale sig at adoptere nye 
teknologier relativt hurtigt, - også før vi helt har lært at bruge dem. For andre lande med 
lave lønninger vil indførelse af ny teknologi muligvis ske senere, når den nye teknologi er 
blevet tilstrækkeligt afprøvet og er faldet i pris. 
 
Forskningslitteraturen peger især på, at det er forskning i den private sektor (der især 
investerer i teknologisk forskning), der er med til at skabe den økonomiske vækst. Men 
litteraturen peger også på, at offentlig forskning og økonomisk støtte til privat forsk-
ning er vigtige for den private sektor og samfundet.  
 
Det gælder fx forskning uden et på forhånd defineret anvendelsesformål – grundforsk-
ning. Grundforskning udføres typisk ikke af private virksomheder, da det ikke kan betale 
sig for dem. Men grundforskning kan alligevel vise sig at være endog meget nyttig for 
samfundet. Et eksempel er H.C. Ørsteds påvisning af elektromagnetismen i starten af 
1800-tallet, som i dag er altafgørende for nutidens strømproduktion, og stamcelle-
forskning i 1960’erne, der oprindeligt ikke havde et specifikt formål for øje, men som i 
dag bliver brugt til at udvikle behandling i medicinalindustrien.  
 
Grundforskning udføres primært som offentlig forskning, der kan være ren nysgerrig-
hedsdreven fri for kommercielle (og politiske) interesser. Selvom grundforskning typisk 
ikke udføres i den private sektor, så er grundforskningens tanker og idéer vigtige for pri-
vat forskning. Disse kommer ud i samfundet gennem kandidater, der har modtaget 
forskningsbaseret uddannelse og gennem formelle og uformelle samarbejder mv. 
 
Andre typer af forskning kan også være vigtige at understøtte fra offentlig side. Det 
kan være forskning, der er let at kopiere og som heller ikke kan patenteres eller beskyt-
tes på anden vis. Det vil være forskning, den enkelte virksomhed fravælger, da konkur-
renter alt for let vil kunne kopiere forskningen, og dermed formindske det forventede af-
kast for den enkelte virksomhed.  
 
Der er dermed tale om forskning, der – sammen med grundforskning, typisk underpriori-
teres i den private sektor som helhed, fordi den ikke er privatøkonomisk rentabel. Men 
selvom det ikke er privatøkonomisk rentabelt, kan den alligevel være rentabelt for sam-
fundet samlet set at udføre, og derfor giver det mening med støtte til offentlig forsk-
ning på disse områder.   
 
Den økonomiske vækst i samfundet er også drevet af en effektiv offentlig sektor, som 
blandt andet kan benytte ny teknologi og lære af den nyeste forskning. Det er imidlertid 
vanskeligt at kvantificere produktiviteten i den offentlige sektor, og derfor siger littera-
turen ikke meget om, hvor stor betydning forskning og teknologisk udvikling har for in-
novation og produktivitet i den offentlige sektor. 
 

3.3 Bæredygtig vækst og megatrends 

Teknologisk forskning og teknologisk udvikling kan også spille en afgørende rolle i for-
hold til løsningen af de globale udfordringer verden står overfor.  
 
Paul Romer delte i 2018 Nobelprisen med William Nordhaus, der udviklede vækstmodel-
ler med fokus på, hvordan økonomisk vækst resulterer i klimaforandringer. I hans bane-
brydende arbejdspapir fra 1975 udelader han scenariet, hvor det internationale samfund 
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ikke gør noget med problemer med øget CO2-udledning fra økonomisk vækst, da det vil 
føre til en katastrofe. I stedet peger han på andre løsninger, som f.eks. at reducere emis-
sioner, rense luften, eller deponere emissionerne. Teknologisk forskning vil dermed kunne 
løse en del af disse udfordringer, som stammer fra den økonomiske vækst, og væksten 
bliver dermed bæredygtig.  
 
Klimaforandringer er én af flere globale megatrends som forventes at påvirke verdens-
udviklingen i de kommende år. En anden er befolkningsforskydninger. En større verdens-
befolkning kommer til at lægge pres på fødevareproduktionen, som f.eks. kan effektivi-
seres gennem teknologisk forskning. Men verdensbefolkningen er også aldrende, hvilket 
betyder at relativt færre vil være på arbejdsmarkedet til at tage sig af dem uden for ar-
bejdsmarkedet.  Det vil komme til at betyde enorme udfordringer for arbejdsstederne, 
hvor fx kunstig intelligens kan være med til at løse nogle af udfordringerne. 

3.4 Den samfundsøkonomisk effekt af teknologisk forskning 

Forskningslitteraturen viser, at der er positive, signifikante effekter af erhvervslivets 
forskning (der – jf. kapitel 5, i vid udstrækning er teknologisk forskning). Overordnet set 
finder litteraturen i gennemsnit et afkast af erhvervslivets forskningsinvesteringer på 
20-30 pct. om året. Det høje afkast af forskningsinvesteringer i forhold til andre typer 
investeringer skyldes, at forskning og udvikling er usikkert, og dermed bærer en risiko-
præmie og time-to-build, der betyder, at der kan gå nogle år, inden afkastet materiali-
serer sig. 
 
Dertil kommer spillover-effekter til resten af samfundet, som øger det samlede sam-
fundsmæssige afkast betydeligt. I gennemsnit finder forskningslitteraturen, at det sam-
fundsøkonomiske afkast er 2-3 gange større end virksomhedernes eget afkast af forsk-
ningsinvesteringen.7 Estimatet i litteraturen er dog meget usikkert, og for små lande 
ofte vurderet til at være mindre, da der er færre virksomheder, der potentielt kan ud-
nytte spillover-effekterne. 
 
Forskning i effekten af offentlig teknologisk forskning finder som regel, at der er kom-
plementaritet mellem offentlig og privat forskning. En del af den private forskning ville 
således ikke være blevet foretaget, hvis det ikke var for den offentlige forskning.  
 
Hvorvidt afkastet af den offentlige teknologiske forskning vil være lavere eller højere 
end det private afkast på 20 til 30 pct., siger litteraturen meget lidt om. 
 
Den overordnede konklusion er, at effekterne af teknologisk forskning generelt er posi-
tive og signifikante. Den eksisterende litteratur giver dog ikke mulighed for at vurdere 
den samlede samfundseffekt, selvom den forventes at være positiv. 
 
Effektvejene for teknisk/teknologisk forskning er relativt nemmere at følge end effek-
terne af f.eks. humanistisk forskning, da der ofte er en direkte linje fra forskning til pro-
dukter i erhvervslivet. Det er en af hovedårsagerne til, at teknologisk forskning er mere 
analyseret i den eksisterende forskningslitteratur. Samtidig er forskningen af effekter 
ofte baseret på patenter, der efterlader et papirspor, som er nemmere at følge. Man kan 
                                                           
7 Undersøgelser for Danmark (Bjørner og Mackenhauer, 2013) viser, at det private økonomiske afkast er omkring 25 pct., 

hvilket er i samme størrelsesorden som den internationale litteratur finder. Spill-over er betydeligt mindre end den in-
ternationale litteratur finder, hvilket er forklaret med at et lille land er der færre virksomheder, der kan modtage spill-
over. Se Bjørner, Thomas og Janne Mackenhauer (2013), Spillover from private energy research, Ressource and Energy 
economics, Vol. 35 (2), pp. 171-190 
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derfor finde en del litteratur, der afdækker forskellige partielle effekter af (anvendt) tek-
nologisk forskning på erhvervslivet gennem f.eks. patenter, publikationssamarbejder 
m.m. Tilsvarende er sundhedsforskning pga. de mange patenter også et af de områder, 
hvor der er meget litteratur om effekter. 
 
Offentlig forskning, der ikke er teknologisk forskning, er betydeligt sværere at måle af-
kastet af, da det ikke er direkte relateret til erhvervslivets forskningsinvesteringer. Det 
er derfor vanskeligt at vurdere, i hvilket omfang effekterne af teknologisk forskning ad-
skiller sig fra andre forskningsområder. 
 
De effekter, det er nemt at opgøre og måle på, udgør imidlertid kun en lille del af de 
samlede effektveje som teknologisk forskning og andre forskningsområder har. Der er 
således mangel på viden om de effekter, der ikke umiddelbart er målbare, eller hvor ef-
fektvejene er mere komplekse. Der er således begrænset viden om de effekter, der kom-
mer gennem forskningsbasering af uddannelser, uformelle samarbejder m.m.  
 
Dertil kommer, at dansk forskning kun udgør en mindre del af den samlede viden på et 
område, hvorfor en stor del af effekten af forskning kommer fra evnen til at absorbere 
udenlandsk viden, ligesom at udlandet vil have glæde af dansk forskning. Disse forhold 
gør det metodisk meget svært at opstille en analyse, der kan opgøre de samlede effek-
ter af en satsning på et forskningsområde og endnu sværere at sammenligne effekter 
på tværs af områderne.  
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4. Teknologisk 
forskning og udvikling i 
dansk erhvervsliv 
I dette kapitel præsenteres en analyse af udviklingen og 
status for teknologisk forskning i dansk erhvervsliv i dag.  
 
Der lægges især vægt på kortlægningen af dansk forskning 
i et internationalt perspektiv og på hvilke brancher, der er 
særlig forskningsintensive og som især sætter fokus på 
teknologisk forskning.  
 
Det fremgår af rapportens bilag 2, hvordan teknologisk 
forskning defineres, når der bruges data fra Danmarks 
Statistiks FoU-statistik i denne analyse. 
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4.1 Kapitlets hovedkonklusioner 

Teknologisk forskning spiller en afgørende rolle for dansk erhvervsliv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Danske virksomheders investeringer i egen FoU har de seneste år været sti-
gende igen efter en periode med fald.  

Det er især industrien, der investerer i egen FoU – herunder især branchen 
”fremstilling af farmaceutiske råvarer”. Branchen stod for knap 23 procent af 
dansk erhvervslivs samlede investeringer i egen FoU i 2017.  

Dansk erhvervsliv investerede i 2017 knap 43 mia. kr. i egen FoU. Det svarer til 
2 procent af det danske BNP, hvilket er over gennemsnittet blandt OECD-
landene på 1,7 pct. af BNP. De private investeringer i egen FoU var i Danmark i 
2017 højere end investeringerne i Norge, Finland og Island, men lavere end i 
Sverige.     

54 procent af investeringerne i egen FoU i dansk erhvervsliv var i forskning 
indenfor det teknisk videnskabelige hovedområde i 2017. 28 procent var in-
denfor det sundhedsvidenskabelig hovedområde og 14 procent indenfor det 
naturvidenskabelige hovedområde.  

Set på tværs af videnskabelige hovedområder udgør teknologisk forskning, 
som det er defineret i denne analyse, 95 procent af erhvervslivets samlede 
investeringer i egen FoU. I industrien er det 98 procent og indenfor øvrige 
brancher 92 procent af investeringerne i egen FoU, der udgøres af teknologisk 
forskning.   

Særligt fire fagområder fylder meget indenfor erhvervslivets teknologiske 
forskning: ”Medicinsk bioteknologi”, ”elektronik, elektroteknik og kommunika-
tion”, ”datalogi” og ”øvrig teknisk videnskab”. Tilsammen udgør disse fire om-
råder 62 procent af al teknologisk forskning i erhvervslivet.  

Medicinsk bioteknologi er langt det største område indenfor industrien, mens 
”elektronik, elektroteknik og kommunikation” og særligt ”datalogi” er langt 
større blandt de øvrige brancher end i industrien målt på investeringer.  

Set i forhold til størrelsen på virksomhederne udføres teknologisk forskning 
indenfor ”energiteknik”, ”industriel bioteknologi” og ”farmaci, farmakologi” pri-
mært af store virksomheder (med mere end 250 årsværk), mens små og mel-
lemstore virksomheder er de største aktører indenfor fagområderne ”miljø-
teknik”, ”nanoteknologi” og ”kemi”.  
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4.2 Erhvervslivets FoU-investeringer i Danmark og internationalt  

Danske virksomheder investerede i 2017 knap 43 mia. kr. i egen forskning svarende til 2 
procent af det danske BNP.  
 
Erhvervslivets investeringer i egen FoU har de seneste tre år igen været over 40 mia. ef-
ter et fald i investeringsniveauet i perioden 2010-2014, hvor investeringerne svingede 
omkring 38 mia. kr. Erhvervslivets investeringer har i hele perioden 2009-2017 svinget 
omkring 2 procent af den danske BNP.  
 
I et internationalt perspektiv investerer danske virksomheder mere i egen FoU i procent 
af BNP end gennemsnittet i OECD (1,7 procent i 2017). Dansk erhvervslivs investeringer i 
egen FoU ligger dog en godt stykke under de førende lande. I Sydkorea og Israel svarer 
erhvervslivets investeringer i egen FoU således til henholdsvis 3,6 og 3,9 procent af BNP. 
Sammenlignet med de øvrige nordiske lande investerede dansk erhvervsliv i 2017 mere 
end erhvervslivet i Norge, Finland og Island, men mindre end i Sverige.     
 
 
Figur 4.1 
Erhvervslivets investeringer i egen forskning og udvikling, udført forskning og udvikling, mia. 
kr. (2017-priser) og procent af BNP, 2009-2017 
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Anm.: 2017 er foreløbige tal. FoU-investeringerne er omregnet fra løbende til faste priser vha. Dan-
marks Statistiks deflator. Egen FoU er den FoU, der udføres internt i virksomheden i modsæt-
ning til købt FoU. 

Kilde: Danmarks Statistik 
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Figur 4.2 
Investeringer i FoU udført i den private sektor, OECD-lande, i procent af BNP, 2017 eller se-
neste år 
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Anm.: Data for Chile og Mexico er fra 2016, mens data fra Schweiz og New Zealand er fra 2015. 
Kilde: OECD, Main Science Indicators: "BERD as a percentage of BNP by country and year" 

 

4.3 Erhvervslivets FoU-investeringer fordelt på brancher og 
underbrancher 

Set på tværs af brancher står industrien for 56 procent af dansk erhvervslivs investerin-
ger i egen FoU i 2017 og er dermed langt den mest FoU-intensive branche i Danmark. 
Det er en stigning fra 2009, hvor industrien stod for 49 procent af erhvervslivets sam-
lede investeringer i egen FoU.  
 
16 procent af investeringerne i egen FoU skete indenfor brancherne ”Erhvervsservice” 
og 12 procent indenfor ”Finansiering og forsikring” i 2017. For erhvervsservice er der tale 
om et lille fald siden 2009, hvor erhvervsservice stod for i alt 19 procent af de samlede 
investeringer i egen FoU, mens der for finansiering og forsikring er sket en mindre stig-
ning fra 10 procent i 2009.  
 
For branchen ”information og kommunikation” er der sket et forholdsvist stort fald fra 
2009 til 2017. I 2009 stod branchen således for 15 af det samlede erhvervslivs investe-
ringer i egen FoU, mens branchens andel i 2017 er faldet til 7 procent.  
 
I alt stod de tre mest forskningsintensive brancher i 2017 – industri, erhvervsservice 
samt finansiering og forsikring, for 84 procent af erhvervslivets samlede investeringer i 
egen FoU.   
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Figur 4.3 
Erhvervslivets investeringer i FoU-fordelt på hovedbrancher, 2009 og 2017 
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Anm.: 2017 tal er foreløbige 
Kilde: Danmarks Statistik 

 
Figur 4.4 
Industriens investeringer i egen FoU, fordelt på underindustrier, som andel af erhvervslivets 
samlede investeringer, 2017 

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

Pct.Pct.

 

 

Anm.: 2017 tal er foreløbige 
Kilde: Danmarks Statistik 

 



 

  31 Styrelsen for Forskning og Uddannelse  

Teknologisk forskning Danmark 
 

Indenfor industrien alene var underbranchen ”fremstilling af farmaceutiske råvarer” den 
underbranche med de største investeringer i egen FoU. I 2017 investerede underbran-
chen 9,7 mia. kr. i egen FoU svarende til knap 23 procent af dansk erhvervslivs samlede 
investeringer i egen FoU. 
 

4.4 Erhvervslivets FoU-investeringer fordelt på videnskabelige 
hovedområder  

I alt investerede dansk erhvervsliv knap 43 mia. kr. i egen FoU i 2017. Fordelt på viden-
skabelige hovedområder blev der investeret 23 mia. kr., i forskning indenfor teknisk vi-
denskab svarende til 54 procent af erhvervslivets investeringer i egen FoU. Både i indu-
strien og i de øvrige brancher tilsammen udgør teknisk videnskab over halvdelen – hen-
holdsvis 56 og 53 procent, af den gennemførte forskning.  
 
Dansk erhvervsliv investerede i 2017 i alt 12 mia. kr. i forskning indenfor sundhedsviden-
skab svarende til 28 procent af de samlede forskningsinvesteringer i erhvervslivet. 
Sundhedsvidenskabelig forskning spiller dog en større rolle i industrien end i det øvrige 
erhvervsliv. Sundhedsvidenskabelig forskning udgjorde således 39 procent af forsknin-
gen indenfor industrien men kun 15 procent af forskningen indenfor erhvervslivets øv-
rige brancher.  
 
Indenfor naturvidenskabelig forskning havde dansk erhvervsliv samlet set FoU-investe-
ringer for i alt 6 mia. kr. svarende til 14 procent af den samlede forskning i erhvervslivet. 
Hovedparten af investeringerne skete indenfor fagområdet datalogi (se bilag 2). Natur-
videnskabelige forskning spiller dog ikke så stor en rolle i industrien som i dansk er-
hvervslivs øvrige brancher. I industrien faldt 5 procent af forskningen således indenfor 
naturvidenskabelig forskning, mens det var 27 procent af forskningen indenfor er-
hvervslivets øvrige brancher.  
 
Humaniora, samfundsvidenskab samt jordbrug- og veterinærvidenskab udgør hver især 
en meget lille andel af virksomhedernes FoU-investeringer. Alle tre områder udgør ca. 1 
procent hver af de samlede investeringer i erhvervslivet som helhed – dog en smule 
mere (1-2 procent) i erhvervslivets øvrige brancher sammenlignet med industrien.  
 
En oversigt over erhvervslivets investeringer på de enkelte fagområder under de viden-
skabelige hovedområder fremgår af bilag 2.  
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Figur 4.5 
Fordeling af erhvervslivets investeringer i egen FoU fordelt på videnskabelige hovedområder, 
mio. kr. 2017 
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Anm.: Tal for 2017 er foreløbige. 
Kilde: Danmarks Statistik  

 
 
Figur 4.6 
FoU-investeringer i industrien fordelt på ho-
vedområder 
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Figur 4.7 
FoU-investeringer i øvrige brancher fordelt 
på hovedområder  
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Anm.: Tal for 2017 er foreløbige. 
Kilde: Danmarks Statistik 
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4.5 Erhvervslivets FoU-investeringer indenfor teknologisk 
forskning  

Hvis man ser på de fagområder, som – jf. bilag 2, er identificeret som værende teknolo-
gisk forskning i statistikken for erhvervslivets FoU viser data, at langt hovedparten af 
erhvervslivets forskning sker indenfor de områder, der er defineret som teknologisk 
forskning.8  
 
Ud af erhvervslivets samlede investeringer i egen FoU på knap 43 mia. kr. i 2017 ud-
gjorde teknologisk forskning samlet knap 41 mia. kr. svarende til 95 procent af erhvervs-
livets samlede investeringer. Indenfor industrien udgjorde de samlede investeringer i 
teknologisk forskning 98 procent af industriens samlede investeringer i egen FoU, mens 
det for det øvrige brancher var 92 procent af den udførte forskning.   
 
 
Figur 4.8 
Erhvervslivets investeringer i egen FoU fordelt på teknologisk og øvrig forskning, mio. kr. 2017 
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Anm.: 2017 tal er foreløbige 
Kilde: Danmarks Statistik 

 
  

                                                           
8 Det skal bemærkes, at på grund af forskellig detaljeringsgrad i opdelingen på fagområder i statistikken over FoU ud-

ført i den offentlige sektor og i erhvervslivet er det ikke muligt i fuldt omfang at sammenligne teknologisk forskning 
udført i den offentlige sektor med teknologisk forskning udført i erhvervslivet – se nærmere i bilag 2.  
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4.5.1 Investeringer fordelt på fagområder 

Særligt fire fagområder fylder meget indenfor erhvervslivets teknologiske forskning: 
”Medicinsk bioteknologi”, ”Elektronik, elektroteknik og kommunikation”, ”Datalogi” og 
”øvrig teknisk videnskab”. Tilsammen udgør disse fire områder 62 procent af al teknolo-
gisk forskning i erhvervslivet. Medicin bioteknologi er langt det største område indenfor 
industrien, mens ”Elektronik, elektroteknik og kommunikation” og særligt ”Datalogi” er 
langt større blandt de øvrige brancher end i industrien målt på investeringer.  
 
 
Figur 4.9 
Erhvervslivets investeringer i egen FoU, fordelt på fagområder indenfor teknologisk forsk-
ning, industri samt øvrige brancher, 2017  
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Anm.: 2017 tal er foreløbige 
Kilde: Danmarks Statistik 

 

4.5.2 Investeringer fordelt på virksomhedsstørrelse  

Set i forhold til størrelsen på virksomhederne ses det, at teknologisk forskning indenfor 
”energiteknik”, ”Industriel bioteknologi” og ”farmaci, farmakologi” primært udføres af 
store virksomheder (med mere end 250 årsværk), mens små og mellemstore virksomhe-
der er de største aktører af FoU indenfor fagområderne ”miljøteknik”, ”nanoteknologi” og 
”kemi”.  
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Figur 4.10 
Små og mellemstore virksomheders (SMV) andel af erhvervslivets investeringer i teknologisk 
forskning, 2017 
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Anm.: SMV er virksomheder med mindre end 249 årsværk. 2017 tal er foreløbige 
Kilde: Danmarks Statistik 
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5. Teknologisk 
forskning i den 
offentlige sektor 
I dette kapitel præsenteres en analyse af udviklingen og 
status i dag for teknologisk forskning i den danske 
offentlige sektor generelt og på de 8 danske universiteter 
alene. Der lægges især vægt på kortlægningen af dansk 
forskning i et internationalt perspektiv.  
 
Endvidere præsenteres hvordan universiteterne forholder 
sig til teknologisk udvikling og teknologisk forskning i deres 
strategiske rammekontrakter for 2018-2021.  
 
Det fremgår af rapportens bilag 2, hvordan teknologisk 
forskning defineres, når der bruges data fra Danmarks 
Statistiks FoU-statistik i denne analyse.  
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5.1 Kapitlets hovedkonklusioner 

Knap halvdelen af universiteternes forskning er teknologisk forskning og 
andelen har været stigende de seneste år 

Danmark har gennem de seneste år øget sine investeringer i offentlig forsk-
ning, og de danske offentlige FoU-investeringer var i 2017 på 23,5 mia. kr.  

Danmark var i 2017 dermed det OECD-land med det højeste niveau af FoU-
investeringer i den offentlige sektor målt som procent af BNP (1,08 procent 
af BNP i 2017). Det samme var tilfældet de forgående fire år. 

Set på tværs af videnskabelige hovedområder er Danmark det land, der har 
højest FoU-investeringer i procent af BNP indenfor sundhedsvidenskab i 
sammenligning med øvrige OECD-lande. Danmark ligger blandt de ti øverste 
lande indenfor alle videnskabelige hovedområder.  

Når der sammenlignes i absolutte investeringer (målt i US-dollars) ligger de 
danske FoU-investeringer i midterfeltet sammenlignet med øvrige OECD-
lande. Det gælder alle videnskabelige hovedområder.  

36 procent af de danske offentlige FoU-investeringer faldt indenfor sund-
hedsvidenskab, 20 procent indenfor naturvidenskab og 18 procent indenfor 
teknisk videnskab i 2017. Alle tre hovedområder har oplevet vækst siden 
2015. Det gælder især sundhedsvidenskab og naturvidenskab.  

Set på tværs af videnskabelige hovedområder blev der i 2017 investeret for 
omkring 8,8 mia. kr. i teknologisk forskning, som det er defineret i denne ana-
lyse, i den offentlige sektor som helhed. Der er tale om en stigning på 10 pro-
cent siden 2015. Samlet udgjorde teknologisk forskning 39 procent af den of-
fentlige sektors samlede FoU-investeringer i 2017 mod 35 procent i 2015. 

71 procent af den offentlige FoU blev i 2017 udført på de danske universiteter. 
Henholdsvis 29 og 24 procent af universiteternes investeringer i FoU skete i 
2017 indenfor naturvidenskab og teknisk videnskab. De to områder er dermed 
de største videnskabelige hovedområder på de danske universiteter.  

Universiteterne investerede i 2017 knap 8,1 mia. kr. i teknologisk forskning. 
Det betyder, at 91 pct. af den samlede danske teknologiske forskning i den 
offentlige sektor sker på universiteterne.  

Investeringerne i teknologisk forskning på de danske universiteter er steget 
fra 7,4 mia. kr. i 2015 til 8,1 mia. kr. i 2017 svarende til en stigning på knap 10 
procent. Samlet udgjorde teknologisk forskning 48 procent af universiteter-
nes samlede forskning i 2017.  
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Den største del af den teknologiske forskning sker ved Danmarks Tekniske 
Universitet.  DTU udførte i 2017 teknologisk forskning for i alt 3,2 mia. kr. sva-
rende til 35 procent af den samlede teknologiske forskning udført i den of-
fentlige sektor i 2017 og til 39 procent af den udførte teknologiske forskning 
på universiteterne. 

Universiteterne har i deres strategiske rammekontrakter for perioden 2018-
2021 generelt fokus på styrket kvalitet og relevans af deres forskning. En 
række af universiteterne har også specifikke målsætninger, der omhandler 
styrkelse af forskningen på det teknologiske område. DTU vil fx levere fremti-
dens løsninger indenfor bl.a. life science, energi og digitalisering, SDU vil ud-
folde sin handleplan om ”teknologi, der former fremtiden” osv. 

5.2 Offentlige FoU-investeringer i Danmark og internationalt 

5.2.1 Generel sammenligning 

De danske offentlige FoU-investeringer er steget løbende gennem de senere år – fra 
17,5 mia. kr. i 2009 til 23,5 mia. kr. i 2017. De offentlige FoU-investeringer er i samme pe-
riode steget fra at udgøre 0,92 procent af det danske BNP i 2009 til 1,08 procent i 2017.  
 
 
Figur 5.1 
FoU-investeringer udført i det offentlige, mio. kr. (2017-priser) og procent af BNP, 2009-2017     
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Anm.: Tal for 2017 er foreløbige.  
Kilde: Danmarks Statistik 
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Danmark var i 2017 det OECD-land med det højeste niveau af FoU-investeringer i den 
offentlige sektor målt som procent af BNP (1,08 procent af BNP i 2017). Det samme var 
tilfældet de forgående fire år. OECD-gennemsnittet for offentlige FoU-investeringer 
som procent af BNP var i 2017 0,66 pct. Også de øvrige nordiske lande – særlig Norge, 
Sverige og Finland har høje offentlige FoU-investeringer, målt som procent af BNP. 
 
 
Figur 5.2 
Investeringer i FoU i pct. af BNP i den offentlige sektor, pct. af BNP, OECD, 2017 eller senest 
tilgængelige år. 
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Anm.: De danske tal for 2017 er foreløbige. Data er for senest tilgængelige år.  
Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet på baggrund af data fra OECD Science, Technology 

and R&D Statistics og Danmarks Statistik. 

5.2.2 Sammenligning på hovedområder 

I en international sammenligning er der store forskelle mellem de enkelte lande, når man 
ser på FoU-investeringer målt som procent af BNP indenfor de enkelte videnskabelige 
hovedområder. Danmark ligger dog i top 10 på alle seks videnskabelige hovedområder.  
 
Med FoU-investeringer svarende til 0,39 procent af BNP, er Danmark det OECD-land 
der investerer mest i sundhedsvidenskab og Danmark ligger dermed øverst på listen.  
 
De offentlige FoU-investeringer i teknisk videnskab udgjorde i 2016 0,19 pct. af BNP i 
Danmark, hvilket placerer Danmark som nummer 7 på listen. Det er over både Norge og 
Sverige, men under Finland. Særlig Sydkorea skiller sig dog ud i forhold til teknisk viden-
skabelig forskning og investerede i 2016 hvad der svarer til 0,51 procent af BNP.  
 
Der blev udført forskning i det offentlige indenfor naturvidenskab svarende til 0,23 pct. 
af BNP i Danmark, hvilket er på niveau med lande som Sverige og Finland. Tyskland og 
Tjekkiet har de største FoU-investeringer indenfor naturvidenskab svarende til hhv. 0,3 
og 0,4 pct. af BNP.  
 



Indenfor jo rd b ru g s- og v e te rin æ rv id e n sk a b , sa m fu n d sv id e n sk a b  og hum aniora lå D a n -
m ark h en h o ld sv is nr. 8, 5 og 3 på listen  m ed in ve ste rin ge r sv a ren d e  til h en ho ldsv is 0 ,0 6 , 
0,17 og 0 ,0 8  p ro ce n t a f  P N B 9.

Tabel 5.1
FoU -investeringer udført i den offentlige sektor fordelt på hovedområder. O E C D -la n d e , 2016 
eller senest tilgæ ngelige  år, i pct. a f BNP

  

N a tu rv id e n s k a b  T e k n is k  v id e n s k a b  S u n d h e d s v id e n s k a b  J o r d b r u g s -  o g  v e t e r i -  
nservidenskab

S a m f u n d s v id e n s k a b  H u m a n io ra

Tjekkiet 0.43 Sydkorea 0.51 Danmark 0 2 9 Slovakiet 0 .09 Norge 0.20 Græ kenland 023

Tyskland 0,30 Slovakiet 0 27 Sverige 0.32 Norge 0 ,0 8 Slovakiet 0,20 Storbritannien 0 ,0 9

Estland 0,27 Finland 0 23 Norge 0 2 7 Holland 0,07 Island 0 19 Danmark 0.08

Schweiz 0 2 * Tyskland 0 23 Holland 0 2 4 Belgien 0,07 Finland 0 29 Portugal 0.08

Finland 0.24 Japan 0.22 Schweiz 0,17 Letland 0,06 Danmark 027 Tyskland 0,07

Danmark 0 23 Belgien 0.22 Island 0,17 Sydkorea 0,06 Holland 0,15 Island 0,07

 S ver ige 0 23 Danmark 0.19 Finland 0 26 Island 0,06 Schweiz 0,13 Estland 0,07

Slovenien 0 22 Tpekkiet 0 2 8 Tyskland 0 26 Danmark 0,06 Sverige 0.13 Norge 0.08

Island 0 29 Halland 0.16 Belgien 0,16 Finland 0,06 Portugal 012 Italien 0.08

Luxembourg 0 29 Qreekenland 0.15  J o pan 0 26 Japan 0,05 Luxembourg 012 Finland 0.08

Holland 0 28 Sverige 0.15 Estland 0 25 Svenge 0,05 Storbritannien 021 Holland 0.08

Portugal 0 28 Portugal 0 14 Spanien 0 23 Grækenland 0.04 Estland 0 2 0 Slovenien 0.08

Norge 027 Estland 0 14 Qreekenland 0 22 Spanien 0.04 Italien O lO Tjekkiet 0,08

Italien 027 Letland 0 14 Sydkorea 0 22 Tjekkiet 0 .04 Spanien 0 2 0 Schweiz 0 .05

Slovakiet 025 Schw eu 0 14 Italien 0 11 Irland 0.04  T yskland 0.09 Sparuen 0.05

Letland 025 Spanien 023 Storbritannien 0 11 Estland 0,03 Belgien 0.09 Sverige 0.05

Belgien 025 Luxembourg 0,13 Tyrkiet o i l  T yskland 0,03 Sydkorea 0,09 Tyrkiet 0,04

Sydkorea 0 24 Norge 0.11 Portugal 0,10 Slovenien 0,03 Græ kenland 0,08 Belgien 0.04

Qreekenland 022 Tyrkiet 0 2 0 Tjekkiet 0 .09 Ungarn 0,03  T yrkiet 0,08 Luxembourg 0,04

Ungarn 022 Island 0,09 Luxembourg 0.08 Italien 0,03 Tjekkiet 0,06 Slovakiet 0,04

Japan 0 22 Slovenien 0.09 Slovakiet 0 .08 Tyrkiet 0 ,03 Slovemen 0.06 Ungarn 0.03

Storbritan
nien

021 Italien 0 ,0 8 Irland 0.08 Schweiz 0,03 Ungarn 0.05 Letland 0.03

Spanien 022 Storbritan
nien

0 ,0 8 Ungarn 0.06 Portugal 0,03 Irland 0,04 Sydkorea 0,02

Irland 0,09 Irland 0,05 Slovenien  0 .0 S Chile 0,02 Chile 0,04 Irland 0,01

Chile OrOS Chile 0.05 Letland 0.05 Storbritannien 0,02 Letland 0.03 Chile 0,01

 T yrkiet 0.04 Ungarn 0.03 Chile 0.03 Luxembourg 0 ,0 0 Japan - Japan -

    

Teknologisk forskning Danmark

Anm.: Tal er for 2016 eller nyeste tilgæ ngelig år. D ata er ikke tilgæ ngelig i tilstræ kkelig om fang for
C anada, Frankrig, Mexico, New Zealand, U SA  og Australien.

K ild e : U d d a n n e lse s - og  F o rs k n in g sm in iste rie t  p å  b a g g ru n d  a f  d a ta  fra  O E C D  S c ie n c e , T e c h n o lo g y
a n d  R & D  S t a t is t ic s  o g  D a n m a rks S ta tis t ik .

N år m an i s te d e t laver intern ational sa m m en lign in g  på de fa k t is k e  in vesterer (i mio. U S  
d ollars) er D an m a rk  ikke  læ ngere i to p  10. D et gæ ld er alle  hovedom råder. D et sk y ld e s  
se lv fø lg e lig  ikke  m indst, a t  D an m a rk  er en lille økonom i i en in tern ationa l sa m m enlign ing.

D an m a rk  er nr. 11 indenfor su n d h e d sv id e n sk a b  m ålt på fa k t is k e  in ve ste rin ge r og h en -
h o ld sv is nr. 16. og nr. 15., når d e t gæ ld er in ve ste rin ge r i h en ho ldsv is n a tu rv id e n ska b  og 
te k n isk  v id e n ska b . Indenfor jo rd b ru g - og v e te rin æ rv id e n ska b  er D an m a rk  nr. 15, indenfor 
sa m fu n d sv id e n sk a b  nr. 14 og indenfor hum aniora nr. 16.

9 S e  m ere i F o rsk n in g sb a ro m e te re t  2 0 1 8  -  årlig  s t a t is t ik  o g  a n a ly se  om fo rsk n in g  og in n o vatio n , S ty re ls e n  fo r  F o rsk n in g  
o g U d d an n e lse , 2 0 1 8

S ty re lse n fo r Fo rskn in g og U d d an n else 4 0
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Tabel 5.2 
FoU-investeringer i den offentlige sektor fordelt på hovedområder, OECD-lande, 2016 eller 
senest tilgængelige år, i mio. US-dollars (2010 niveau) 
 

 

 
 

Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs- og 
veterinærvidenskab

Samfundsvidenskab Humaniora

Tyskland 10.903 Japan 10.503 Japan         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

     

     

           

           

           

           

             

             

             

                      

                      

            

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

       

       

       

         

               

               

               

               

               

               

                 

                 

                   

                   

                   

                     

                      

                      

                      

                        

                        

          

7.406 Japan 2.591 Tyskland 3.681 Tyskland 2.877 

Japan 5.401 Sydkorea 9.243 Tyskland 5.805 Tyskland 1.294 Storbritannien 2.755 Storbritannien 2.343 

Rusland 5.121 Tyskland 8.556 Storbritannien 2.789 Sydkorea 1.081 Italien 1.943 Italien 1.172 

Italien 3.341 Rusland 7.039 Italien 2.223 Tyrkiet 593 Tyrkiet 1.630 Tyrkiet 838 

Storbritannien 2.841 Tyrkiet 2.099 Sydkorea 2.071 Italien 592 Sydkorea 1.550 Spanien 726 

Sydkorea 2.545 Storbritannien 2.047 Tyrkiet 1.944 Spanien 586 Spanien 1.458 Holland 506 

Spanien 1.806 Spanien 1.941 Spanien 1.831 Rusland 541 Holland 1.184 Rusland 494 

Holland 1.350 Italien 1.679 Holland 1.800 Holland 497 Rusland 825 Sydkorea 408 

Schw eiz 1.158 Holland 1.275 Sverige 1.475 Storbritannien 445 Sydafrika 719 Tjekkiet 397 

Sverige 1.038 Argentina 1.085 Rusland 1.321 Argentina 384 Schw eiz 612 Grækenland 339 

Polen 966 Polen  728 Danmark 989 Sydafrika 319 Norge 609 Polen 333 

Sydafrika 911 Sverige  685 Norge 803 Polen 238 Sverige 606 Argentina 265 

Tyrkiet 823 Schw eiz 618 Schw eiz            

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

              

              

              

              

              

              

              

779 Sverige 236 Argentina 434 Schw eiz 232 

Argentina 807 Finland 498 Sydafrika 711 Norge 232 Danmark 430 Portugal 228 

Israel 751 Danmark 491 Polen 416 Danmark 149 Finland 404 Sverige 224 

Danmark 595 Sydafrika 437 Finland 345 Tjekkiet 126 Polen 372 Danmark 207 

Portugal 521 Portugal 399 Grækenland 303 Finland 122 Portugal 344 Norge 185 

Norge 509 Grækenland 381 Portugal 297 Schw eiz 119 Grækenland 208 Sydafrika 146 

Finland 503 Rumænien 337 Argentina 238 Irland 111 Chile 138 Finland 133 

Rumænien 341 Norge 332 Irland 234 Grækenland 108 Irland 130 Israel 96 

Grækenland 309 Israel 252 Tjekkiet 161 Chile   86 Slovakiet 120 Ungarn 82 

Chile 309 Chile 178 Israel 135 Rumænien 86 Tjekkiet 105 Slovakiet 63 

Ungarn 286 Irland 163 Ungarn 108 Slovakiet 76 Israel 101 Irland 41 

Irland 265 Slovakiet 159 Chile 105 Portugal 71 Ungarn 101 Slovenien 36 

Tjekkiet 218 Tjekkiet 132 Slovakiet 63 Ungarn 68 Luxembourg 60 Rumænien 34 

Slovakiet 138 Ungarn 74 Rumænien 60 Israel 50 Rumænien 39 Chile 30 

Slovenien 121 Luxembourg 66 Luxembourg 43 Slovenien 27 Slovenien 30 Estland 26 

Luxembourg  95 Slovenien 48 Estland 42 Letland 26 Estland 29 Luxembourg 21 

Estland  79 Estland 31 Slovenien 30 Island 9 Island 29 Island 11 

Letland  55 Letland 28 Island 25 Estland 9 Letland 11 Letland   9 

Island  29 Island 13 Letland 12 Luxembourg  - Japan - Japan -

Anm.: Tal er for 2016 eller nyeste tilgængelig år. Data er ikke tilgængelig i tilstrækkelig omfang for 
Canada, Frankrig, Mexico, New Zealand, USA og Australien. 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet på baggrund af data fra OECD Science, Technology 
and R&D Statistics og Danmarks Statistik. 

 

5.3 FoU-investeringer i den offentlige sektor i Danmark  

5.3.1 Fordelt på videnskabelige hovedområder og fagområder 

Samlet blev godt en tredjedel (36 procent) af de samlede danske offentlige FoU-inve-
steringer i 2017 afholdt indenfor det sundhedsvidenskabelige hovedområde. Det sund-
hedsvidenskabelige hovedområde var dermed langt det største hovedområde i Dan-
mark. Forskning indenfor det naturvidenskabelige hovedområde udgjorde 20 procent af 
de offentlige FoU-investeringer, mens forskning indenfor det teknisk videnskabelige ho-
vedområde svarede til 18 procent af de samlede offentlige FoU-investeringer.  
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Figur 5.3 
Fordeling af FoU-investeringer i den offentlige sektor fordelt på videnskabelige hovedområ-
der, 2017, procent 

Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab

Jordbrugs- og veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora
 

Anm.: Tal for 2017 er foreløbige 
Kilde: Danmarks Statistik 

 

Om data – væsentligt databrud i 2012 og 2015 
 
Statistikken for forskning og udvikling (FoU) i den offentlige sektor indsamlet af Dan-
marks Statistik afdækker FoU udført i den offentlige sektor af universiteter, universi-
tetshospitaler og øvrige offentlige forskningsinstitutioner.  
 
I tolkningen af data fra statistikken er det nødvendigt at være opmærksom på to væ-
sentlige databrud i henholdsvis 2012 og 2015:  
 
I 2012 blev fakultetet LIFE på Københavns universitet opdelt og lagt ind under hen-
holdsvis fakulteterne SUND og NAT. Derfor optræder indberetningerne fra det tidligere 
LIFE fra 2012, grundet tekniske omstændigheder, ikke i opgørelserne under jordbrugs- 
og veterinærvidenskab, men under henholdsvis sundhedsvidenskab og naturvidenskab.  
 
I 2015 påvirkes opgørelserne over omkostningerne til FoU indenfor teknisk videnskab, 
da DTU med virkning fra og med 2015 ændrede indberetningspraksis for deres FoU-om-
kostninger. Da DTU står for en stor del af indberetningerne til statistikken over FoU-
omkostninger i teknisk videnskab til Danmarks Statistisk, kan den ændrede indberet-
ningspraksis aflæses i statistikken.  
 
På grund af de to databrud, i 2012 og 2015, skal man være påpasselig med at sammen-
ligne data vedr. FoU-omkostninger før og efter 2015, hvilket gør at nærværende kapitel 
som udgangspunkt har skæringsår i 2015. 
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Fra 2015 til 2017 er der sket en stigning i FoU-investeringerne i den offentlige sektor 
generelt. Det gælder især indenfor sundhedsvidenskab og naturvidenskab. Også inden-
for teknisk videnskab er der sket en stigning – omend den er en smule mindre end for 
sundheds- og naturvidenskab. For de øvrige videnskabelige hovedområder har investe-
ringerne været forholdsvis stabile i perioden.  
 
 
Figur 5.4 
FoU-investeringer i den offentlige sektor fordelt på videnskabelige hovedområder 2015 og 
2017, mio. kr. 
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Anm.: Tal for 2017 er foreløbige 
Kilde: Danmarks Statistik 

 

5.3.2 Teknologisk forskning udført i den offentlige sektor  

Hvis man tager udgangspunkt i definitionen af teknologisk forskning, som det fremgår 
af kapitel 3 og bilag 2, har den offentlige sektor investereret for i alt 8,8 mia. kr. i 2017 i 
teknologisk forskning. Det er en stigning på 10 procent siden 2015, hvor FoU-investerin-
gerne i teknologisk forskning var knap 8 mia. kr. Samtidig er investeringerne i ”ikke-tek-
nologisk forskning” været stort set uændret. Samlet udgjorde teknologisk forskning der-
for 35 procent af den offentlige sektors samlede FoU-investeringer i 2015 og 39 pro-
cent af den offentlige sektors samlede FoU-investeringer i 2017.  
 
De store fagområder indenfor teknologisk forskning i den offentlige sektor er især 
energi- og miljøteknik, fysik (inkl. biofysik) samt farmaci og farmakologi, hvor FoU-inve-
steringerne for alle områderne overstiger 800 mio. kr. i 2017.  
 
Den procentvise stigning i investeringer fra 2015 til 2017 har især været stor indenfor 
datalogi og matematik, men også indenfor maskinkonstruktion og produktionsteknologi 
samt farmaci og farmakologi.  
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Tabel 5.3 
Investeringer i den offentlige sektor til teknologisk FoU, 2015 og 2017, mio. kr.  

 Fagområder indenfor teknologisk forskning 2015 2017 Stigning  
i mio. kr.  

Stigning  
i pct.  

Matematik 279  375 96 34 

Datalogi 336  506 170 51 

Fysik (inkl. biofysik) 826  867 41 5 

Kemi 442  479 37 8 

Biokemi 466  532 66 14 

Byggeri, anlæg og transport 349  329 -20 -6 

Elektronik, elektroteknik og kommunikation 484  557 73 15 

Maskinkonstruktion og produktionsteknik 169  211 42 25 

Kemi teknik 213  257 44 21 

Materialer 429  429 0 0 

Medico teknik 309  326 17 6 

Energi- og miljøteknik 825  874 49 6 

Bioteknologi indenfor energi og miljø 199  166 -33 -17 

Industriel bioteknologi 333  357 24 7 

Nanoteknologi 420  402 -18 -4 

Øvrig teknisk videnskab 418  364 -54 -13 

Farmaci, farmakologi 658  804 146 22 

Medicinsk bioteknologi 658  783 125 19 

Animalsk produktion 113  134 21 19 

Bioteknologi indenfor jordbrug  71  65 -6 -8 

Teknologisk forskning i alt  7.997  8.817 820 10 

Anm.: Tal for 2017 er foreløbige. De fagområder, der defineres som teknologisk forskning i den offent-
lige sektor fremgår af bilag 2.  

Kilde: Danmarks Statistik 

 

5.4 Forskning på de danske universiteter  

De 8 danske universiteter er de største forskningsudførende institutioner i den offent-
lige sektor. Universiteterne havde i 2017 samlet FoU-investeringer for 16,6 mia. kr. og 
står dermed tilsammen for 71 pct. af alle danske offentlige FoU-investeringer på 23,5 
mia. kr. i 2017.  
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5.4.1 Fordelt på videnskabelige hovedområder og fagområder 

Naturvidenskab er med knap 29 pct. af investeringerne det største videnskabelige ho-
vedområde på de danske universiteter. Derefter følger teknisk videnskab, som i 2017 
udgør 24 pct. af universiteternes forskning.  
 
Forskning indenfor sundhedsvidenskab udgør 17 pct. af universiteterne forskning. Det 
betyder at andelen af sundhedsvidenskab på universiteterne er meget lavere end når 
man ser på sundhedsvidenskab som andel af den samlede offentlige forskning. Forskel-
len skyldes, at universitetshospitalerne (som ikke tælles med under universiteternes 
forskning) står for en stor del af den nationale offentlige forskning indenfor sundhedsvi-
denskab.   
 
Endeligt står jordbrug- og veterinærvidenskab samt samfundsvidenskab og humaniora 
for henholdsvis 7 pct., 14 pct. og 8 pct. af den udførte forskning på universiteterne.  
 
 
Figur 5.5 
Procentvis fordeling af FoU-investeringer på de danske universiteter fordelt på videnskabe-
lige hovedområder, 2017, procent 
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Anm.: Tal for 2017 er foreløbige  
Kilde: Danmarks statistik  

 
FoU-investeringerne på de danske universiteter er samlet set steget en smule - fra 16,4 
mia. kr. i 2015 til 16,6 mia. kr. i 2017. Stigningen er sket indenfor sundhedsvidenskab, na-
turvidenskab, humaniora og teknisk videnskab. Samfundsvidenskab og jordbrugs- og 
veterinærvidenskab har som de to eneste hovedområder oplevet et fald i universiteter-
nes FoU-investeringer i perioden.  
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Figur 5.6 
FoU-investeringer på de danske universiteter fordelt på videnskabelige hovedområder 2015 
og 2017 mio. kr.  
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Anm.: Tal for 2017 er foreløbige  
Kilde: Danmarks statistik 

 
5.4.2 Teknologisk forskning udført på de danske universiteter 

Hvis man tager udgangspunkt i definitionen af teknologisk forskning, som det fremgår 
af kapitel 3 og bilag 2, udføres den teknologiske forskning primært på de danske univer-
siteter.  
 
Ud af de 8,8 mia. kr. der samlet blev investeret i teknologisk forskning i den offentlige 
sektor i 2017 udgjorde investeringerne på universiteterne knap 8,1 mia. kr. Det betyder 
at 91 pct. af den samlede danske teknologiske forskning i den offentlige sektor sker på 
universiteterne.  
 
Universiteternes investeringer i teknologisk forskning er steget fra 7,4 mia. kr. i 2015 til 
8,1 mia. kr. i 2017 svarende til en stigning på knap 10 procent. Samlet udgjorde teknolo-
gisk forskning 48 procent af universiteternes samlede forskning i 2017.  
 
Den største del af den teknologiske forskning sker ved Danmarks Tekniske Universitet.  
DTU udførte i 2017 teknologisk forskning for i alt 3,2 mia. kr. svarende til 35 procent af 
den samlede teknologiske forskning udført i den offentlige sektor i 2017 og til 39 pro-
cent af den udførte teknologiske forskning på universiteterne.  
 
Derefter følger Københavns Universitet, hvor der i 2017 blev udført teknologisk forsk-
ning for 2,0 mia. kr., Aarhus Universitet og Aalborg Universitetet med henholdsvis 1,1 
mia. kr. og SDU med 0,5 mia. kr. i 2017.  
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Figur 5.7 
Teknologisk forskning udført ved universiteterne, 2015 og 2017, mia. kr.  
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Anm.: 2017 er foreløbige tal. Definitionen af teknologisk forskning kan ses i rapportens bilag 2.  
Kilde: Uddannelse og forskningsministeriet på baggrund af data fra Danmarks Statistik. 

 
Figur 5.8 
Teknologisk forskning udført ved universiteterne, andel af universitets samlede forskning, 
2015 og 2015 
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Anm.: Definitionen af teknologisk forskning kan ses i kapitel 3 og bilag 1. 2017 er foreløbige tal. På 
grund af databrud er der kun vist udviklingen fra 2015-2017 

Kilde: Danmarks Statistik. 
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DTU er også det universitet, hvor teknologisk forskning udgør den største del af univer-
sitets samlede forskning. Teknologisk forskning udgjorde således 83 pct. af DTU’s sam-
lede forskning i 2017. På IT-Universitet udgjorde teknologisk forskning 76 pct. af univer-
sitets samlede forskning, fulgt af Aalborg Universitet hvor 61 pct. af den samlede forsk-
ning var teknologisk forskning. 
 

5.5 Teknologisk forskning i universiteternes strategiske 
rammekontrakter 

Universiteternes strategiske fokus på forskning – herunder teknologisk forskning, fast-
sættes blandt andet i de strategiske rammekontrakter. Der er i 2018 indgået strategi-
ske rammekontrakter med alle videregående uddannelsesinstitutioner - og dermed 
også med de 8 danske universiteter, for perioden 2018-2021.  
 
De strategiske rammekontrakter er en institutionsspecifik fireårig kontrakt, der indgås 
mellem ministeren og bestyrelsesformanden for den enkelte institution. Formålet med 
rammekontrakten er at sætte væsentlige strategiske mål for institutionens kerneopga-
ver, udfordringer og styrkepositioner. Kontrakten skal medvirke til at sætte retning for 
udviklingen af og prioriteringen på den enkelte institution og derigennem synliggøre, 
hvordan institutionen bidrager til at opfylde vigtige samfundsmæssige mål. 
 
I de strategiske rammekontrakter har universiteterne gennemgående ét til tre strategi-
ske mål, der specifikt omhandler forskning.  
 
Overordnet set er der særligt én målsætning på forskningsområdet, som går igen på 
tværs af alle universiteternes rammekontrakter. Alle otte universiteter giver eksplicit 
udtryk for, at det er deres ambition at sikre og styrke den i forvejen høje forskningskva-
litet.  
 
I den forbindelse har universiteterne især fokus på rekruttering og talentudvikling, og de 
strategiske målsætninger om forskningskvalitet vil universiteterne derfor opnå igennem 
arbejde med eksempelvis:  
 

− Bedre rekruttering og øget konkurrence om forskerstillinger  
− Udvide forskningskapaciteten  
− Talentudvikling  
− Udvikling af forskningsledelse  
− Benchmarking og evaluering af forskningsmiljøer 

 
Desuden sætter universiteterne fokus på at styrke forskningens relevans. Her ses på 
tværs af universiteterne strategiske mål om at øge relevansen af forskningen både ge-
nerelt eller med kobling til specifikke fagområder.  
 
De strategiske målsætninger om forskningsrelevans vil universiteterne opnå igennem 
arbejde med eksempelvis: 
 

− Satsninger for udvalgte forskningsområder, herunder centre, tværvidenskabelige 
projekter og fagområder som efterspørges/matcher med erhvervslivet. 

− Øge hjemtag af eksterne midler, herunder særligt strategisk relevante områder.  
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Universiteternes forskningsprofiler og organisering i henholdsvis mono- eller multifa-
kultære universiteter betyder, at der i større eller mindre grad indgår teknologisk forsk
ning i det enkelte universitets samlede portefølje.  

-

 
De overfor nævnte strategiske målsætninger om generelt at øge kvalitet og relevans af 
forskning vil derfor i sagens natur også indeholde fokus på teknologisk forskning på de 
multifakultære universiteter, mens teknologisk forskning vil være mere direkte trukket 
op i målsætningerne hos de teknisk orienterede monofakultære universiteter såsom 
ikke mindst DTU og ITU.  
 
Nogle universiteter har som del af de strategiske mål særligt fremhævet særlige tekno-
logiske forskningsområder. 
 
 
Tabel 5.4 
Teknologisk forskning i universiteternes strategiske rammekontrakter 
 

Universi-
tet 

Mål Fokusområder 

DTU Mål 1 …levere fremtidens løsninger indenfor bl.a. life science, energi og di-
gitalisering 

DTU Mål 2 .......investeringsprogram for forskningsinfrastruktur, der understøtter 
universitetets ambition om at bedrive excellent teknisk-naturvi-
denskabelig forskning 

AAU Mål 1  …igangsætte fem tværvidenskabelige forskningsprojekter*  

SDU Mål 2 ..med udgangspunkt i handleplanen ”Teknologi, der former fremti-
den” vil SDU opprioritere forskning og uddannelse indenfor en 
række områder …I øjeblikket prioriterer SDU ud over robotforskning 
også f.eks. velfærdsinnovation, droner, effektelektronik og IT 

AU Mål 2 ...udvide forskningskapaciteten på ingeniør- og naturvidenskabs-
samt businessområderne… 

ITU Mål 5 ….konkret agter ITU at styrke forskningen indenfor områderne digi-
talisering, informationssikkerhed og Data Science 

KU Mål 2 …. KU vil have særligt fokus på hjemtaget fra EU’s rammeprogram-
mer for forskning og innovation. … og særligt indenfor søjlerne ”In-
dustrielt lederskab” og ”Samfundsmæssige udfordringer” vurderes 
der at være et uudnyttet potentiale. 

Anm.: * Det kræves, at der skal være repræsentanter fra dels humaniora/samfundsvidenskab og dels 
sundhedsvidenskab/it og design/ingeniør- og naturvidenskab 

Kilde: Universiteternes strategiske rammekontrakter 2018-2021 

 
De strategiske forskningsmål har tydelig kobling til universiteternes målsætninger om 
udvikling af forskningsbaseret uddannelse og et højt læringsudbytte for de studerende 
samt målsætninger om samarbejde med det offentlige og private erhvervsliv. Dermed 
sker videnformidling om den teknologiske forskning og forskning generelt både i kraft af 
dimittender på det danske arbejdsmarked og samarbejde og videnbaseret innovation.  
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Universiteternes forskning og forskningsmiljøer er sammen med uddannelse grundlaget 
for at kunne bidrage med ny relevant viden til udviklingen af samfundet nationalt og 
globalt og til den generelle velstand. 
 
Som eksempler kan nævnes:  
 

− AU, som fremhæver den direkte linje fra at udbygge forskningskapaciteten inden-
for ingeniør- og naturvidenskab samt businessområdet til at kunne levere viden 
og uddanne væsentligt flere højt kvalificerede kandidater indenfor disse områder. 

− KU som har et mål om, at koblingen mellem forskning og uddannelse skal videre-
udvikles, og KU har bl.a. fokus på forskningsintegrerende undervisningsformer. 

− DTU som fremhæver, at udvikling af nye teknologier ikke er målet i sig selv, men 
skal komme det danske og globale samfund og erhvervsliv til gavn. Universitetets 
forskning skal bidrage til, at videreudvikle samspillet med tilgrænsende videnska-
ber og det omgivende samfund.  
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6. Bibliometrisk analyse 
af teknologisk 
forskning i Danmark  

 

I dette kapitel præsenteres en bibliometrisk analyse af 
dansk teknologisk forskning. Formålet er at kortlægge 
omfanget og gennemslagskraften af dansk forskning målt 
på antal publikationer og citationer samt udpege evt. 
danske styrkepositioner.  
 
Derudover analyseres internationale samarbejdsmønstre 
for dansk teknologisk forskning, og samarbejdsmønstre 
mellem offentlig og privat forskning.  
 
Det fremgår af rapportens bilag 3, hvordan teknologisk 
forskning er defineret ud fra den bibliometriske database 
Scopus, der ligger til grund for den gennemførte analyse.  
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6.1 Kapitlets hovedkonklusioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Antallet af publikationer indenfor teknologisk forskning er steget i Dan-
mark og den danske forskning har høj gennemslagskraft internationalt 

Der er i alt publiceret 116.832 publikationer i Danmark i perioden 2013-2017. 
Sammenlignet på antal publikationer per mio. indbyggere placerer det Dan-
mark på en fjerdeplads i forhold til øvrige OECD-lande, mens Danmark målt 
på antal publikationer per 1.000 forskere ligger i OECD’s midterfelt.  

Fra 2013 til 2017 er antallet af publikationer per million indbygger indenfor 
teknologisk forskning i Danmark steget med 10,2 procent. I alt er der i perio-
den 2013-2017 publiceret 72.696 publikationer indenfor teknologisk forskning 
i Danmark. Det betyder, at mere end 60 procent af de danske publikationer 
sker indenfor teknologisk forskning.  

Sammenlignet med en række øvrige forskningsintensive europæiske lande på 
størrelse med Danmark (Finland, Sverige, Norge, Holland, Østrig og Belgien) 
har Danmark det højeste antal publikationer per million indbyggere indenfor 
teknologisk forskning i perioden 2013-2017. 

De danske publikationer indenfor teknologisk forskning sker især indenfor bi-
ologi og biokemi, farmaci og farmakologi (inklusiv basal medicin) samt fysik 
(inklusiv biofysik).  

I 2017 er de mest publicerende danske universiteter indenfor teknologisk 
forskning Københavns Universitet (4.839), Danmarks Tekniske Universitet 
(3.654) og Aarhus Universitet (3.092).  

De mest aktive universiteter indenfor teknologisk forskning i 2017 er IT-Uni-
versitetet i København med 89,1 procent., Danmarks Tekniske Universitet 
med 87 procent og Aalborg Universitet med 66 procent af deres publikationer 
udgivet indenfor fagområder under teknologisk forskning. 

Selvom antallet af publikationer er steget på alle universiteter (på nær de tre 
mindste, hvor data er usikre), har samtlige universiteter oplevet et fald i an-
delen af publikationer indenfor teknologisk forskning mellem 2013 og 2017. 
Stigningen i antallet af publikationer indenfor teknologisk forskning for uni-
versiteterne er altså relativt lavere end stigningen af de publikationer, som 
ikke falder indenfor teknologisk forskning.  

Danmark har generelt en høj gennemslagskraft indenfor teknologisk forsk-
ning, sammenlignet med andre små forskningsintensive lande. Det gælder 
især indenfor fagområderne fysik (inklusiv biofysik), materialer, elektronik, 
energi- og miljøteknologi samt animalsk produktion, der dermed kan beteg-
nes som danske styrkepositioner indenfor teknologisk forskning udfra en bib-
liometrisk analyse. 



 

  53 Styrelsen for Forskning og Uddannelse  

Teknologisk forskning Danmark 
 

6.2 Forskningspublikationer 

Antallet af forskningspublikationer er et centralt mål for vurderingen af resultaterne af 
forskningen, da slutresultatet af videnskabeligt arbejde som oftest vil være en publice-
ring af den nye viden. Antallet af publikationer kan ikke i sig selv betragtes som en indi-
kator for kvaliteten af forskningen, men afspejler i stedet forskningens omfang og out-
put.  

6.2.1 Danske publikationer i en international sammenligning 

Der er i alt publiceret 116.832 publikationer i perioden 2013-2017, hvor der er minimum 
én forfatter involveret, som er ansat ved en dansk institution (herefter kaldet danske 
publikationer). Det placerer Danmark i midterfeltet blandt OECD-lande.  
 
Ikke overraskende publicerer store lande mere end mindre lande som Danmark, og USA 
er med mere end 2 mia. publikationer det OECD-land med flest publikationer i perioden.  
 
Når man i stedet sammenligninger på antal publikationer per mio. indbyggere er Dan-
mark placeret på en fjerdeplads ift. øvrige OECD-lande, mens Danmark målt på antal 
publikationer per 1.000 forskere ligger i OECD’s midterfelt.10  
 
Når man alene ser på publikationer indenfor teknologisk forskning har Danmark publice-
ret 72.696 publikationer i perioden 2013-2017, hvilket svarer til 12.645 publikationer per 
mio. indbyggere.   
 
I figur 6.1 er antallet af danske forskningspublikationer per million indbygger indenfor 
teknologisk forskning sammenlignet med seks udvalgte lande – Finland, Sverige, Norge, 
Holland, Østrig og Belgien i perioden 2013-2017. Landene er udvalgt på baggrund af at 
være forskningsintensive europæiske lande af sammenlignelig størrelse med Danmark.  
 
Som det fremgår af figuren, har Danmark det højeste antal publikationer per million ind-
byggere, sammenlignet med de seks udvalgte lande. Det er det samme mønster, man 
ser, hvis man ser på danske publikationer som helhed. Her ligger Danmark også foran de 
udvalgte seks lande i antal publikationer per million indbyggere. 11  
 
 
 
  

                                                           
10 Kilde: Forskningsbarometer 2018 – årlig statistik og analyse om forskning og innovation, Styrelsen for Forskning og 

Uddannelse, 2018.  
11 Se Forskningsbarometer 2018, tabel 2.2 side 37. 



 

  54 Styrelsen for Forskning og Uddannelse  

Teknologisk forskning Danmark 
 

Figur 6.1 
Antal forskningspublikationer per million indbygger indenfor teknologisk forskning for ud-
valgte lande, 2013-2017 
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Anm.: Udtræk per 12. november 2018. Typer af publikationer: artikler, reviews og konferencebidrag. 
Kilde: Scival, Elsevier B. V. (2018). Scival baserer sig på Scopus-data, Eurostat 2018. 

6.2.2 Danske publikationer indenfor teknologisk forskning fordelt på 
fagområder 

Der er som nævnt ovenfor i alt publiceret 116.832 danske publikationer i perioden 2013-
2017. Heraf er 72.696 af publikationerne sket indenfor et af de fagområder, der er defi-
neret som værende teknologisk forskning i den bibliometriske analyse – se bilag 3.12  
 
Det er altså over 60 pct. af de danske publikationer, som ligger indenfor fagområder de-
fineret som teknologisk forskning. (Det skal i den forbindelse bemærkes, at en publika-
tion kan rubriceres under mere end ét fagområde – se mere i bilag 3).  
 
Når man alene ser på publikationer indenfor teknologisk forskning er antallet af publika-
tioner per million indbygger indenfor teknologisk forskning steget med 10,2 pct. (fra 
2.363 publikationer til 2.604) i Danmark fra 2013 til 2017. Publikationer indenfor teknolo-
gisk forskning sker især indenfor biologi og biokemi, farmaci og farmakologi (inklusiv 
basal medicin) samt fysik (inklusiv biofysik).13 
 
  

                                                           
12 Bemærk, at det ikke har været muligt at inkludere fagområderne bioteknologi indenfor jordbrug, bioteknologi indenfor 

energi og miljø, kemi teknik og nanoteknologi i den bibliometriske analyse. Se mere i bilag 3. 
13 Bemærk at fagområdet ”biokemi” i den bibliometriske analyse også inkludere fagområdet ”biologi”, og at fagområdet 

”farmaci, farmakologi” også inkluderer fagområdet ”basal medicin”. Dermed adskiller definitionen af teknologisk forsk-
ning sig en smule fra definitionen af teknologisk forskning i de øvrige kapitler. Se mere i bilag 3.  



 

  55 Styrelsen for Forskning og Uddannelse  

Teknologisk forskning Danmark 
 

Tabel 6.1 
Antal publikationer per fagområde i definitionen af teknologisk forskning, 2013-2017 
 

 

 

 
 
  

Hovedområde Fagområde Publikationer

Jordbrugs- og veterinærvidenskab Animalsk produktion 1.271

Naturvidenskab Biologi og biokemi 28.825

Naturvidenskab Datalogi 11.523

Naturvidenskab Fysik (inkl. biofysik) 14.497

Naturvidenskab Kemi 9.566

Naturvidenskab Matematik 6.888

Sundhedsvidenskab Farmaci, farmakologi (inklusiv basal medicin) 15.095

Sundhedsvidenskab Medicinsk bioteknologi 1.181

Teknisk videnskab Byggeri, anlæg og transport 1.752

Teknisk videnskab Elektronik, elektroteknik og kommunikation 6.292

Teknisk videnskab Energi- og miljøteknik 2.863

Teknisk videnskab Kemi teknik 3.923

Teknisk videnskab Maskinkonstruktion og produktionsteknik 3.884

Teknisk videnskab Materialer 7.176

Teknisk videnskab Medico teknik 1.556

Teknisk videnskab Øvrig teknisk videnskab 6.933

Anm.: Udtræk per 12. november 2018. Typer af publikationer: artikler, reviews og konferencebidrag. Se 
mere om kategorisering af fagområder i bilag 3. Det skal bemærkes, at en publikation kan være 
registreret under mere end ét fagområde og dermed også tælle med under mere end et fagom-
råde.  

Kilde: Scival, Elsevier B. V. (2018). Scival baserer sig på Scopus-data. 

 
I figur 6.2 kan fordelingen af de danske publikationer indenfor teknologisk forskning ses 
fordelt på videnskabelige hovedområder. Det er igen værd at bemærke, at hver publika-
tion kan tildeles mere end et fagområde i Scopus-databasen, og at en publikation der-
med kan tildeles en fagområde indenfor fx både naturvidenskab og humaniora.  
 
Som det fremgår af figuren, er mere end halvdelen af publikationerne registreret under 
et fagområder indenfor det naturvidenskabelige hovedområde. Andelen af publikationer 
registreret under et fagområde indenfor henholdsvis teknisk og sundhedsvidenskabelig 
forskning er for begge områder knap 20 procent.  
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Figur 6.2 
Fordeling af publikationer indenfor teknologisk forskning på videnskabelige hovedområder, 
pct., Danmark 2013-2017 
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Anm.: Udtræk per 12. november 2018. Typer af publikationer: artikler, reviews og konferencebidrag. Se 

mere om kategorisering af fagområder i bilag 3. Det skal bemærkes, at en publikation kan være 
registreret under mere end ét fagområde og dermed også tælle med under mere end et fagom-
råde. 

Kilde: Scival, Elsevier B. V. (2018). Scival baserer sig på Scopus-data. 

6.2.3 Snitflader til humaniora og samfundsvidenskab 

Figur 6.2 viser også, at der er en – om end meget lille, del af publikationerne, der er regi-
steret under henholdsvis humaniora og samfundsvidenskab.  
 
I og med at der som udgangspunkt ikke er udvalgt fagområder indenfor humaniora og 
samfundsvidenskab i definitionen af teknologisk forskning (jf. bilag 3) er der tale om 
publikationer, der – udover at være registreret som tilhørende ét af de udvalgte fagom-
råder under det natur, -teknisk eller jordbrug- og veterinærvidenskabelige hovedom-
råde, også er registreret under et fagområde indenfor enten humaniora eller det sam-
fundsvidenskabelige hovedområde.  
 
Figur 6.3 og 6.4 viser publikationer, der er registreret under såvel et af de udvalgte fag-
områder og et fagområder under henholdsvis humaniora eller samfundsvidenskabelig i 
perioden 2013-2017. Figur 6.3 viser, at det indenfor samfundsvidenskab – udover ”øvrig 
samfundsvidenskab” særlig er ”erhvervsøkonomi”; ”psykologi”; og ”pædagogik” hvor der 
er størst overlap, mens figur 6.4 viser, at det indenfor humaniora – udover ”øvrige hu-
manistisk videnskab”, er indenfor ”historie og arkæologi” samt ”sprogvidenskab og filo-
logi”.  
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Figur 6.3 
Antal publikationer per fagområde under 
samfundsvidenskab under teknologisk forsk-
ning, 2013-2017 
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Kilde: Scival, Elsevier B. V. (2018). Scival baserer 
sig på Scopus-data. 

Figur 6.4 
Antal publikationer per fagområde under hu-
maniora under teknologisk forskning, 2013-
2017 
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sig på Scopus-data. 

 
Figur 6.5 viser andelen af publikationerne indenfor de udvalgte fagområder under tek-
nologisk forskning, som overlapper med enten humaniora eller samfundsvidenskab. Som 
det fremgår af figuren, er der nogle fagområder under teknologisk forskning, som har et 
stort overlap med både humaniora og samfundsvidenskab – det gælder bl.a. datalogi, 
hvor overlappet dog er højest indenfor humaniora.  
 
Andre fagområder har et væsentlig højere overlap med enten humaniora eller sam-
fundsvidenskab. Eksempelvis har matematik et væsentlig højere overlap med sam-
fundsvidenskab end humaniora. Andre fagområder såsom fysik (inkl. biofysik), biologi og 
biokemi har et væsentlig højere overlap med humaniora end samfundsvidenskab. 
 
I boks 6.1. er det forsøgt illustreret hvilke temaer der er for de publikationer, der er regi-
steret under fagområder under fx både naturvidenskab og under samfundsvidenskab.  
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Figur 6.5 
Andel af publikationer indenfor henholdsvis humaniora og samfundsvidenskab, fordelt på 
fagområde under teknologisk forskning, 2013-2017 
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Anm.: Udtræk per 22. februar 2019. Typer af publikationer: artikler, reviews og konferencebidrag. Op-
gørelsen baserer sig på ”Field of Science and Technology (FOS) Classification”. Bemærk at en 
publikation kan være tildelt mere end et fagområde, hvorfor der er overlap på tværs af fagom-
råderne i figuren. 

Kilde: Scival, Elsevier B. V. (2018). Scival baserer sig på Scopus-data. 
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Boks 6.1 Teknologiske aspekter i humaniora og samfundsvidenskab belyst ved 
hjælp af publiceringskanalernes hovedtemaer (2013-2017) 
 
Boksen giver eksempler på, hvilke tidsskrifter der hyppigst er blevet udgivet i, når 
det gælder publikationer, der - udover at være registreret under et fagområder ud-
valgt som teknologiske forskning, også er registret med et fagområde indenfor 
samfundsvidenskab eller humaniora. En analyse af temaerne i tidsskrifterne kan på 
et overordnet plan tegne et billede af, hvad der typisk er fokus på, når publikationer 
om teknologisk forskning også tilknyttes fagomåder indenfor humaniora og sam-
fundsvidenskab.  
 
Indenfor erhvervsøkonomi udgives der hyppigst indenfor Journal of Cleaner Produ-
ction (211 publikationer), Lecture Notes in Business Information Processing (48 
publikationer) og Marine Policy (42 publikationer). Udfra tematikken for disse tre 
tidsskrifter omhandler den teknologiske forskning indenfor erhvervsøkonomi pri-
mært forskning om de økonomiske aspekter ved grøn omstilling, samt forskning i 
økonomiske IT-systemer.  
 
De hyppigste tidsskrifter indenfor psykologi er Frontiers in Human Neuroscience (52 
publikationer), Accident Analysis and Prevention (28 publikationer) og Physiology 
and Behavior (26 publikationer). Ud fra tematikken for disse tre tidsskrifter forskes 
der primært i de fysiologiske og neurologiske forklaringer på menneskelig adfærd. 
 
Indenfor pædagogik udgives der primært forskning indenfor Proceedings of the Eu-
ropean Conference on e-Learning, ECEL (55 publikationer), Proceedings of the Eu-
ropean Conference on Games-based Learning (33 publikationer) og International 
Journal of Engineering Education (17 publikationer) Der forskes altså her primært i 
IT-baserede læringsunderstøttende værktøjer, samt undervisning indenfor teknolo-
giske fagområder. 
 
Indenfor historie og arkæologi er de tre største tidsskrifter Quaternary Science Re-
views (75 publikationer), Boreas (31 publikationer) og Journal of Agricultural and 
Environmental Ethics (15 publikationer). Ud fra disse tidsskrifter kan man udlede, at 
det drejer sig om forskning om menneskets rolle i- og klimaet i kvartærtiden, samt 
etiske forhold ved landbrug i relation til klima.  
 
Indenfor sprogvidenskab og filologi udgives der primært i Proceedings of the Annual 
Conference of the International Speech Communication Association, INTER-
SPEECH (31 publikationer), Journal of Pragmatics (10 publikationer) og Attention, 
Perception, and Psychophysics (9 publikationer). Disse tre kanaler har ikke et enty-
digt tema, men handler overordnet set om det talte sprog, samt pragmatisme ek-
sempelvis i digital interaktion. 
 
Indenfor kunst- og arkitekturvidenskab er de tre største kanaler AES: Journal of the 
Audio Engineering Society (17 publikationer), Acta Acustica united with Acustica 
(16 publikationer) og CoDesign (13 publikationer). Forskningen omhandler her om de 
tekniske aspekter af kunst, herunder særlig lyd og design. 
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6.2.4 Universiteternes publikationer indenfor teknologisk forskning 

I forhold til de danske universiteter, er der forskel på, hvor stor en andel af deres forsk-
ningspublikationer, der kan siges at være indenfor teknologisk forskning – jf. definitio-
nen i bilag 3. Figur 6.6 viser at den Københavns Universitet er det af det danske univer-
siteter, der har udgivet flest publikationer indenfor teknologisk forskning. Derefter følger 
Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet. Fælles for de fleste af universite-
terne er, at de oplever en stigning i antallet af publikationer indenfor teknologisk forsk-
ning fra 2013 til 2017. De tre mindst publicerende universiteter, IT-Universitetet i Kø-
benhavn, Roskilde Universitet og Copenhagen Business School er de eneste tre univer-
siteter, som oplever et fald i antallet af publikationer fra 2013 til 2017. Der er dog tale 
om så få publikationer, at det er vanskeligt at tilskrive faldet større betydning. 
 
 
Figur 6.6 
Antal publikationer per universitet, fordelt på teknologisk forskning og anden forskning, 2013 
og 2017 
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Anm.: Udtræk per 15. november 2018. Typer af publikationer: artikler, reviews og konferencebidrag. 
Kilde: Scival, Elsevier B. V. (2018). Scival baserer sig på Scopus-data. 

 
Figur 6.7 viser den procentuelle fordeling mellem publikationer indenfor teknologisk 
forskning og anden forskning for henholdsvis 2013 og 2017 på de enkelte universiteter. 
Som det fremgår af figuren, udgør publiceringer indenfor teknologisk forskning hoved-
parten af de samlede publiceringer på Danmarks Tekniske Universitet med 87 pct. i 
2017 og IT-Universitetet i København med 89,1 pct. i 2017. Et andet universitet med en 
høj andel af publikationer indenfor teknologisk forskning er Aalborg Universitet, hvor 
andelen er 66 pct. i 2017. Universitetet med den mindste andel af publikationer indenfor 
teknologisk forskning er Copenhagen Business School, hvor andelen er 25,4 pct. i 2017. 
 
Som det fremgår i figuren, har samtlige universiteter et fald i andelen af publikationer 
indenfor teknologisk forskning mellem 2013 og 2017, men har samtidig en generel stig-
ning i det faktiske antal publikationer med undtagelse af de tre mindste universiteter, 
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som vist i figur 3. Stigningen i antallet af publikationer indenfor teknologisk forskning 
for universiteterne er altså relativt lavere end stigningen af de publikationer, som ikke 
falder indenfor teknologisk forskning.  
 
 
Figur 6.7 
Andel af publikationer per universitet, fordelt på teknologisk forskning og anden forskning, 
2013 og 2017 
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Anm.: Udtræk per 15. november 2018. Typer af publikationer: artikler, reviews og konferencebidrag. 
Kilde: Scival, Elsevier B. V. (2018). Scival baserer sig på Scopus-data. 

6.3 Gennemslagskraft for dansk teknologisk forskning 

Hvor de foregående afsnit primært beskæftigede sig med omfanget af forskningspubli-
kationer vil de efterfølgende afsnit have fokus på at belyse forskningens gennemslags-
kraft.  
 
Den enkelte publikationer kan have forskellig betydning for relevansen og fremdriften i 
den generelle videnskabelige erkendelse – med andre ord forskellig gennemslagkraft.  
 
Der findes flere indikatorer, som undersøger forskningens gennemslagskraft. De mest 
populære indikatorer er baseret på antallet af citationer, som de udgivne publikationer 
har opnået. Hvis en publikation citeres ofte, kan dette tolkes som en indikation på pub-
likationens gennemslagskraft. 
 
En anerkendt metode til at opgøre den videnskabelige gennemslagskraft af enkelte lan-
des forskningsresultater er ved at måle, hvor stor en andel af landets publikationer, der 
er blandt de 10 pct. mest citerede videnskabelige publikationer på verdensplan. Indika-
toren måler altså, hvor stor en andel af publikationer med én eller flere forfattere fra fx 
danske institutioner, som er blandt top 10 pct. mest citerede publikationer i verden. Hvis 
et lands andel af de 10 pct. mest citerede publikationer overstiger 10 pct., har landet en 
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højere andel end verdensgennemsnittet, og derfor en større gennemslagskraft set ud fra 
et bibliometrisk perspektiv. 
 
 

Begrænsninger i brugen af bibliometriske indikatorer 
 
I forhold til at vurdere en publikations gennemslagskraft – herunder relevans og 
kvalitet, ud fra antallet af citationer, er det vigtigt at være opmærksom på, at en 
publikation kan være højt citeret af flere forskellige årsager, der ikke nødvendigvis 
er forbundet til publikationens faglige niveau. Citationer er derfor ikke en uproble-
matisk proxy for kvalitet, men udtrykker nærmere publikationens synlighed og an-
vendelse indenfor det videnskabelige felt. 
 
Størstedelen af de bibliometriske indikatorer, såsom andelen af 10 pct. mest cite-
rede publikationer, er baseret på antallet af citationer en publikation modtager i en 
3-årig periode efter udgivelse. Citationsanalyser kan derfor være sårbare over for 
udsving i citationsmønsteret i et givent år, hvilket er særligt relevant for publikatio-
ner, der er er yngre end 3 år. For at imødekomme denne udfordring er samtlige bibli-
ometriske analyser i publikationen baseret på et 5 års publiceringsvindue. Ved at 
benytte et publikationsvindue på 5 år øges antallet af publikationer, der analyseres, 
hvilket sikrer en højere grad af stabilitet i citationsdata.  
 
Derudover favoriserer internationale databaser, som citationsanalyserne bygger 
på, til en vis grad publikationer skrevet på engelsk. Dette betyder, at sproglige for-
hold kan have en betydning for, hvor stor en del af et lands samlede publiceringer, 
der indfanges i databaserne. Samtidigt er dækningsgraden af de videnskabelige 
fagområder forskellige, hvor de våde fagområder som oftest har en højere dæk-
ningsgrad end humaniora og samfundsvidenskab.  
 
Endeligt skal det bemærkes, at bibliometriske analyser kun indfanger den del af 
forskningen, der udmønter sig i publicerede, fagfællebedømte videnskabelige forsk-
ningspublikationer. Forskningen består af flere elementer end blot publicerede pub-
likationer, men det er den type af resultater, der umiddelbart måles. Brugen af bibli-
ometriske indikatorer til at måle og vurdere forskningen er altså ikke uden proble-
matikker, men på trods heraf giver indikatorerne dog et værdifuldt indblik i forsk-
ningen. 
 

 
 
Figur 6.8 -6.11 viser andelen af alle danske publikationer indenfor det givne forsknings-
område, som ligger blandt de 10 pct. mest citerede publikationer, samt antallet af publi-
kationer per million indbygger for Danmark og de seks udvalgte sammenligningslande - 
Finland, Sverige, Norge, Holland, Østrig og Belgien.  
 
Hvis et land både har et højt antal publikationer blandt de syv lande og samtidig har en 
høj andel af landets publikationer blandt de 10 pct. mest citerede publikationer, produ-
cerer landet altså en væsentlig mængde forskning, der samtidig har en høj gennem-
slagskraft, og derfor kan anses som værende en styrkeposition set ud fra et bibliome-
trisk perspektiv.  
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6.3.1 Gennemslagskraft af de naturvidenskabelige fagområder under 
teknologisk forskning 

I figur 6.8 vises de fem fagområder fra hovedområdet naturvidenskab, som indgår i de-
finitionen af teknologisk forskning – jf. bilag 3. Som det fremgår af figuren, har de syv 
lande indenfor samtlige fagområder en andel af deres publikationer, der ligger blandt de 
10 pct. mest citerede publikationer, på over 10 pct. Alle landene har altså en højere gen-
nemslagskraft end verdensgennemsnittet, dog i forskellig grad.  
 
Østrig og Norge har den laveste andel på tværs af områderne indenfor kemi med 12 pct., 
som stadig ligger over verdensgennemsnittet, men ikke i lige så høj grad. Til sammenlig-
ning har OECD som samlet gruppe en tilsvarende andel blandt de 10 pct. mest citerede 
publikationer. Samtidig er de to lande blandt de mindst aktive ud af de syv lande, hvor-
for de samlet set ikke kan sige at have nævneværdige styrkepositioner indenfor kemi, 
sammenlignet med de fem resterende lande. Til sammenligning har Danmark den høje-
ste andel på tværs af områderne indenfor fysik (inkl. biofysik) med 20,5 pct. Samtidig 
har Danmark en relativt høj produktivitet på trods af en tredjeplads sammenlignet med 
de seks lande. Danmark har kun 74,5 publikationer per million indbygger færre end Sve-
rige, som har flest blandt de syv lande, og derfor er det ikke væsentlig forskel mellem 
disse. Derfor kan det siges ud fra et bibliometrisk perspektiv, at Danmark indenfor fysik 
(inkl. biofysik) har en styrkeposition. 
 
Dette billede tegner sig på tværs af fagområderne under det naturvidenskabelige fag-
område, hvor Danmark generelt både ligger blandt de mest aktive lande og samtidig har 
en høj andel blandt de 10 pct. mest citerede publikationer. Indenfor matematik ligger 
Danmark dog i toppen i forhold til antal publikationer per million indbygger, sammenlig-
net med de seks lande. Danmark har dog fortsat en høj andel blandt de 10 pct. mest ci-
terede publikationer indenfor dette område. 
 
Indenfor det naturvidenskabelige hovedområde er det værd at nævne, at Finland har en 
særlig høj produktivitet indenfor datalogi, sammenlignet med de andre lande, og har 
samtidig en høj andel blandt de 10 pct. mest citerede publikationer. Der er altså tale om 
et fagområde, som Finland har en styrkeposition indenfor. 
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Figur 6.8 
Antal publikationer per mio. indbygger og andel blandt de 10 pct. mest citerede publikatio-
ner, fordelt på fagområderne under teknologisk forskning indenfor naturvidenskab, 2013-
2017 
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Kilde: Scival, Elsevier B. V. (2018). Scival baserer sig på Scopus-data. 
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6.3.2 Gennemslagskraft af de teknisk videnskabelige fagområder under 
teknologisk forskning 

Figur 6.9 vises de otte fagområder fra hovedområdet teknisk videnskab, som indgår i 
definitionen af teknologisk forskning – jf. bilag 3. Som det fremgår af figuren, tegner der 
sig det samme billede, som i figur 6.8, hvor landene indenfor samtlige fagområder har en 
andel blandt de 10 pct. mest citerede publikationer, som overstiger verdensgennem-
snittet på 10 pct. Landenes andel er derudover typisk næsten dobbelt så høj eller højere 
end verdensgennemsnittet. De syv landes tekniske forskning har altså generelt set en 
væsentlig gennemslagskraft indenfor deres respektive fagområder. 
 
Det mest aktive fagområde indenfor det teknisk videnskabelige fagområde er materia-
ler. Her er Danmark det land med den tredjestørste produktivitet sammenlignet med de 
seks andre lande, og har samtidig den tredjehøjeste andel blandt de 10 pct. mest cite-
rede publikationer med 15,6 pct. Så på trods af at Danmark ligger relativt gennemsnit-
ligt blandt de syv lande, er der stadig tale om en relativt høj gennemslagskraft set i for-
hold til verdensgennemsnittet. Det er dog ikke de samme to lande, som har en højere 
produktivitet i forhold til Danmark, som har en højere andel blandt de 10 pct. mest cite-
rede publikationer. Samlet set står Danmark altså relativt stærkt indenfor dette fagom-
råde på begge parametre i forhold til de resterende lande. 
 
Indenfor elektronik, elektroteknik og kommunikation har Danmark det næsthøjeste antal 
publikationer per million indbygger og samtidig en andel blandt de 10 pct. mest citerede 
publikationer, som er væsentlig høj, både blandt de syv lande men i særdeleshed på ver-
densplan med 24,7 pct. Finland er mere aktive indenfor dette fagområde, men har ikke 
samme gennemslagskraft som Danmark. 
 
Det samme billede ses mere eller mindre indenfor maskinkonstruktion og produktions-
teknik, hvor Danmark dog har en fjerdeplads i forhold til antal publikationer per million 
on indbygger. Her er Danmarks andel blandt de 10 pct. mest citerede publikationer på 
22,7 pct., hvor Norge har den næsthøjeste andel på 19,2 pct. Norge er dog samtidig det 
mest aktive land, og er altså det land blandt de syv, som har den stærkeste position på 
de to parametre indenfor dette fagområde. 
 
Indenfor energi- og miljøteknik har Danmark flest publikationer per million indbygger 
næstefter Norge, samt en andel blandt de 10 pct. mest citerede publikationer på 20,8. 
Det er altså et fagområde, som Danmark har en høj gennemslagskraft indenfor. Derud-
over er det værd at bemærke, at de resterende seks lande ud over Danmark og Norge 
har en væsentlig lavere aktivitet. Det er altså et område, som Danmark og Norge er 
særligt aktive indenfor. 
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Figur 6.9 
Antal publikationer per mio. indbygger og andel blandt de 10 pct. mest citerede publikatio-
ner, fordelt på fagområderne under teknologisk forskning indenfor teknisk videnskab, 2013-
2017 
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10 pct. mest citerede publikationer er feltvægtet og selvcitationer er inkluderet. 

Kilde: Scival, Elsevier B. V. (2018). Scival baserer sig på Scopus-data. 

 
6.3.3 Gennemslagskraft af de sundhedsvidenskabelige fagområder under 
teknologisk forskning 

Figur 6.10 viser de to fagområder fra hovedområdet sundhedsvidenskab, som indgår i 
definitionen af teknologisk forskning – jf. bilag 3. Som det fremgår af figuren, har Dan-
mark det højeste antal publikationer per million indbygger sammenlignet med de seks 
andre lande. Særligt indenfor farmaci, farmakologi er der et større spring mellem Dan-
mark og Sverige, som har den næsthøjeste produktivitet (2.040 til 2.626 publikationer 
per million indbyggere). 
 
For begge fagområder gælder det, at Danmark og de resterende seks lande har en høj 
andel blandt de 10 pct. mest citerede publikationer. Danmark har den højeste andel in-
denfor medicinsk bioteknologi, men for begge områder gælder det, at der ikke er større 
forskel mellem landene, end at de alle overordnet set har et relativt sammenligneligt ni-
veau. 
 
 
  

de
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Figur 6.10 
Antal publikationer per mio. indbygger og andel blandt de 10 pct. mest citerede publikatio-
ner, fordelt på fagområderne under teknologisk forskning indenfor Sundhedsvidenskab, 
2013-2017 
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Anm.: Udtræk per 12. november 2018. Typer af publikationer: artikler, reviews og konferencebidrag. 
Opgørelsen baserer sig på ”Field of Science and Technology (FOS) Classification”. Andel af de 
10 pct. mest citerede publikationer er feltvægtet og selvcitationer er inkluderet. 

Kilde: Scival, Elsevier B. V. (2018). Scival baserer sig på Scopus-data 

6.3.4 Gennemslagskraft af jordbrugs- og veterinærvidenskabelige 
fagområder under teknologisk forskning 

Figur 6.11 vises fagområdet ”animalsk produktion” fra hovedområdet jordbrugs- og ve-
terinærvidenskab, som indgår i definitionen af teknologisk forskning – jf. bilag 3. Som 
det fremgår er det et fagområde, hvor Danmark både har det højeste antal publikatio-
ner per million indbygger og den højeste andel af publikationer blandt de 10 pct. mest 
citerede publikationer, set i forhold til de seks sammenligningslande. På trods af at det 
er et mindre fagområde i Danmark, er det derfor alligevel en styrkeposition for Danmark 
ud fra et bibliometrisk perspektiv. 
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Figur 6.11 
Antal publikationer per mio. indbygger og andel blandt de 10 pct. mest citerede publikatio-
ner, fordelt på fagområderne under teknologisk forskning indenfor Jordbrugs- og veterinær-
videnskab, 2013-2017 
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Kilde: Scival, Elsevier B. V. (2018). Scival baserer sig på Scopus-data 

6.4 Sampublicering i dansk forskning 

6.4.1 International sampublicering 

En anden måde at karakterisere forskning på - og til en vis grad belyse kvaliteten af 
forskningen, er gennem graden af sampublicering med andre aktører – herunder ikke 
mindst sampublcering med en forfatter i udlandet.  
 
International sampublicering er interessant, eftersom det kan antages, at denne type 
samarbejde oftest udføres af de stærkeste forskningsmiljøer, hvilket afspejles i, at in-
ternationale sampublikationer typisk har en højere gennemslagskraft end publikationer 
med en enkelt forfatter.14 Samtidig må det forventes, at internationalt samarbejde kan 
lede til udviklingen af nye kompetencer og erfaring samarbejdspartnerne imellem.  
 
59,5 pct. af alle danske publikationer publiceret i perioden 2013-2017 er internationalt 
sampublicerede. Andelen af danske publikationer, der er internationalt sampublicerede 
har været stigende og indikerer, at dansk forskning generelt oplever en stigende inter-
nationalisering. Den samme udvikling har generelt været gældende for OECD-landene.  
 
Samlet ligger andelen af internationalt sampublicerede publikationer i Danmark på ni-
veau med andelen i de seks udvalgte sammenligningslande - Finland, Sverige, Norge, 
Holland, Østrig og Belgien.15  
 

                                                           
14 Center for Forskningsanalyse (2017): Collaboration in Research 
15 Forskningsbarometer 2018 – årlig statistik og analyse om forskning og innovation, Styrelsen for Forskning og Uddan-

nelse, 2018.  
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Hvis man alene ser på teknologisk forskning er 64,4 pct. af de danske publikationer 
skrevet sammen med internationale samarbejdspartnere. Den større andel af internati-
onalt samarbejde for teknologisk forskning skal primært forstås i kontekst af, at de hu-
manistiske og samfundsvidenskabelige fagområder generelt samarbejder mindre inter-
nationalt end de øvrige forskningsområder. 
 
Figur 6.12 viser andelen af de danske publikationer, som er publiceret i samarbejde med 
minimum en udenlandsk forfatter, fordelt på de identificerede fagområder under tekno-
logisk forskning.  
 
Som det fremgår af figuren, er der indenfor alle fagområder tale om en høj grad af inter-
national sampublicering med mindst 50 procent af publikationerne udført i samarbejde 
med en forfatter i udlandet. International sampublicering er dog særlig høj indenfor bio-
logi og biokemi, fysik (inklusiv biofysik) kemi samt farmaci og farmakologi (inklusiv ba-
sal medicin), hvor andelen af sampublicerede publikationer alle ligger over gennemsnit-
tet for teknologisk forskning på 64,4 procent. Det betyder også, at det er fagområder 
indenfor de natur- og sundhedsvidenskabelige hovedområder, der er med til at trække 
gennemsnittet for den teknologiske forskning op.  
 
Figur 6.12 
Andel af danske publikationer udført i samarbejde med minimum en udenlandsk forfatter, 
fordelt på fagområder indenfor teknologisk forskning, 2013-2017 
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Anm.: Udtræk per 20. februar 2019. Typer af publikationer: artikler, reviews og konferencebidrag. Op-
gørelsen baserer sig på ”Field of Science and Technology (FOS) Classification”.  

Kilde: Scival, Elsevier B. V. (2018). Scival baserer sig på Scopus-data 

 
Figur 6.13 viser Danmarks 15 største internationale samarbejdspartnere indenfor tekno-
logisk forskning. Overordnet fremgår det af figuren, at det – som også påpeget ovenfor, 
primært er indenfor de udvalgte fagområder under naturvidenskab og sundhedsviden-
skab, at danske forskere har internationalt samarbejde.  
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USA er her den største danske samarbejdspartner, efterfulgt af Tyskland, Storbritan-
nien og Sverige. Det er de samme fire lande, som Danmark generelt samarbejder mest 
med på tværs af samtlige fagområder16.  
 
Figur 6.13 
Primære samarbejdslande for danske internationalt sampublicerede publikationer indenfor 
teknologisk forskning – fordelt på de udvalgte fagområders tilknytning til videnskabeligt ho-
vedområde, 2013-2017. 
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Anm.: Udtræk per 12. november 2018. Typer af publikationer: artikler, reviews og konferencebidrag. 
Ovenstående opgørelse er afgrænset til top 15 samarbejdspartnere. Det skal bemærkes, at op-
gørelsen er baseret på en fuldtælling af publikationer således, at en publikation sampubliceret 
med forskere fra flere lande registreres som én publikation for hvert af landene. 

Kilde: Scival, Elsevier B. V. (2018). Scival baserer sig på Scopus-data. 

6.4.2 Sampublicering med erhvervslivet 

Andelen af publikationer, som er sampubliceret med ehvervslivet, kan bruges som en in-
dikator for forskningens relevans. Den forskning, der udføres og publiceres som et resul-
tat af et samarbejde mellem et universitet og en virksomhed, vil som oftest være mål-
rettet virksomhedens behov. I forbindelse med internationale sammenligninger skal det 
bemærkes, at visse underliggende faktorer, eksempelvis opbygningen af forskningssek-
toren og finansieringsstrukturen i landene, har en indflydelse på andelen af sampublika-
tioner med erhvervslivet. 
 
Figur 6.14 viserandelen af sampubliceringer med erhvervslivet ses i Danmark og de seks 
sammenligningslande - Finland, Sverige, Norge, Holland, Østrig og Belgien.  

                                                           
16 Forskningsbarometer 2018 – årlig statistik og analyse om forskning og innovation, Styrelsen for Forskning og Uddan-

nelse, 2018. (Se figur 2.11 side 52). 
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Det skal bemærkes, at figuren både viser sampubliceringer mellem en national forsk-
ningsinstitution og en vilkårlig virksomhed uanset nationalitet, samt sampubliceringer 
mellem en vilkårlig forskningsinstitution uanset nationalitet og en national virksomhed. 
Figuren illustrerer dermed ikke alene samarbejder mellem fx dansk erhvervsliv og danske 
universiteter. 
 
Som det fremgår i figuren, er andelen af publikationer sket i et samarbejde med er-
hvervslivet højest i Norge og næsthøjest i Danmark, hvor det er tilfældet for 9,0 pct. af 
publikationerne. De primære danske virksomheder, som i perioden har samarbejdet med 
et universitet, uanset nationalitet, er Novo Nordisk A/S (982 sampubliceringer), H. Lund-
beck A/S (460 sampubliceringer), Novozymes A/S (256 sampubliceringer) og Haldor 
Topsoe A/S (197 sampubliceringer). 
 
 
Figur 6.14 
Andel af publikationer indenfor teknologisk forskning, som er sampubliceret med erhvervsli-
vet, pct., 2013-2017 
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Anm.: Udtræk per 22. februar 2019. Typer af publikationer: artikler, reviews og konferencebidrag.  
Kilde: Scival, Elsevier B. V. (2018). Scival baserer sig på Scopus-data. 

 
Figur 6.15 viser andelen af publikationerne indenfor de enkelte fagområder under tekno-
logisk forskning, som er udført i samarbejde med det danske erhvervsliv. Som det frem-
går er sampublicering med erhvervslivet højest indenfor elektronik, elektroteknik og 
kommunikation; kemiteknik; farmaci og farmakologi (inklusiv basal medicin); kemi; og 
materialer, hvor andelen af sampubliceringer med erhvervslivet alle overstiger 10 pro-
cent af publikationerne.  
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Figur 6.15 
Andel af danske publikationer indenfor de 16 teknologiske forskningsområder, som er sam-
publiceret med erhvervslivet, pct., 2013-2017 
 

 0 2 4 6 8 10 12

0 2 4 6 8 10 12

Elektronik, elektroteknik og kommunikation

Kemi teknik

Farmaci, farmakologi

Kemi

Materialer

Biologi og biokemi

Medicinsk bioteknologi

Medico teknik

Fysik (inkl. biofysik)

Maskinkonstruktion og produktionsteknik

Øvrig teknisk videnskab

Energi- og miljøteknik

Datalogi

Byggeri, anlæg og transport

Animalsk produktion

Matematik

Andel (%)Andel (%)

Anm.: Udtræk per 22. februar 2019. Typer af publikationer: artikler, reviews og konferencebidrag.  
Kilde: Scival, Elsevier B. V. (2018). Scival baserer sig på Scopus-data. 
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Bilag 1: FORSK2025 - 
samfundets 
efterspørgsel efter 
teknologisk forskning 
Bilaget præsenterer kort de forskningsområder, der i 
FORSK2025-kataloget fra 2017 blev udpeget som de mest 
perspektivrige forskningsområder i dansk sammenhæng.  

FORSK2025-kataloget 

Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggjorde i 2017 FORSK2025-kataloget17. 
Kataloget peger på de mest perspektivrige forskningsområder i en dansk sammenhæng, 
som de ses af erhvervslivet, organisationer, ministerier, videninstitutioner og en bred 
kreds af øvrige interessenter.  
 
Samlet peger FORSK2025 på, at der på samfundsplan er stor efterspørgsel efter viden, 
der peger frem mod løsninger – ikke mindst teknologiske løsninger, på de store sam-
fundsmæssige udfordringer indenfor sundhed, energi, produktion, miljø mv. 
 
FORSK2015 udpeger i alt 19 temaområder samlet i fire hovedkategorier: Nye teknologi-
ske muligheder, grøn vækst, bedre sundhed samt mennesker og samfund.  
 
 

                                                           
17 FORSK2025 – Fremtidens løfterige forskningsområder, Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2017 
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Figur 0.1 
Overblik over 21 FORSK2025-temaer fordelt på fire hovedområder 
 

 
 
Kilde: FORSK2015 – Fremtidens løfterige forskningsområder 

 
Særligt temaerne under FORSK2025-hovedområdet ”Nye teknologiske muligheder” er 
centrale i forhold til teknologisk forskning, men også indenfor en række af de øvrige ho-
vedområder spiller teknologiske løsninger og teknologisk forskning en nøglerolle.  
 
FORSK2025-kataloget peger på at nogle af de største og bredeste potentialer antages 
at ligge indenfor forskning i digitale teknologier, som f.eks. kunstig intelligens, big data, 
Internet-of-Things og it-sikkerhed. Det gælder bl.a. i relation til digitaliseringen af pro-
dukter og produktionsprocesser i industrien. Det gælder også indenfor bio- og life sci-
ence og i forhold til nye muligheder med udviklingen af helt nye materialer, der kan få 
unikke, skræddersyede egenskaber helt ned på det atomare niveau.  
 
Ligeledes opstår der mange nye muligheder med grønne vækstteknologier (”Grøn 
vækst”), f.eks. med intelligente energisystemer og autonome transportmidler samt nye 
miljø- og klimaløsninger såsom nye satellit- eller dronebaserede teknologier til præcisi-
onslandbrug, der fremmer bæredygtighed.  
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Indenfor sundhedsområdet (”Bedre sundhed”) opstår der bl.a. nye muligheder med ud-
viklingen af personlig medicin og individuelle, digitale velfærdsløsninger.  
 
Det er kendetegnende for en stor del af forskningstemaerne i FORSK2025, at de er 
tværdisciplinære i deres natur, idet en væsentlig vej til at opnå samfundsmæssig værdi-
skabelse er gennem forskningssamarbejder, hvor faggrænser krydses, og brugere ind-
drages.  
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Bilag 2: Definition af 
teknologisk forskning 
ud fra FoU-statistikken 
I bilaget gøres rede for, hvordan teknologisk forskning 
defineres, når der i analyserne tages udgangspunkt i data 
fra FoU-statistikken fra Danmarks statistik. Det gælder 
både statistikken over FoU i erhvervslivet og i den 
offentlige sektor.   

Forståelsen af teknologisk forskning generelt 

Jf. kapitel 2 er teknologisk forskning ikke et begreb, der normalt anvendes i hverken 
dansk eller international statistik over forsknings- og udviklingsomkostninger (FoU-
statistik). Til brug for analysen af teknologisk forskning i Danmark har der derfor været 
behov for at fastslå, hvordan teknologisk forskning skal defineres, når der trækkes data 
fra FoU-statistikken.  
 
Jf. kapitel 2 defineres teknologisk forskning i denne analyse som den forskningsbase-
rede viden, der kan medvirke til at fremme udviklingen og udnyttelsen af ny teknologi. 
Teknologisk forskning omfatter dermed en række forskningsområder på tværs af de 
seks videnskabelige hovedområder statistikken traditionelt opererer med.  
 
Teknologisk forskning er således forstået som:  
 

− teknisk forskning i forhold til forståelse af hvordan teknologi (processer, appara-
tur og værktøjer) bedst muligt udvikles og anvendes,  

− naturvidenskabelig, sundhedsvidenskabelig og jordbrugs- og veterinærvidenska-
belig forskning i forhold til, hvordan vi udnytter basal forståelse af os selv og ver-
den omkring os til effektive og relevante teknologiske løsninger,  

− samfundsfaglig og humanistisk forskning i forhold til forståelse af, hvor den tek-
nologiske udvikling kan og bør være på vej hen, hvordan vi mest effektivt får im-
plementeret ny teknologi til gavn for virksomheder og samfund i øvrigt, hvilke po-
litiske beslutninger den teknologiske udvikling har brug for og stillingstagen til 
konsekvenser af ny teknologi for mennesker, natur og samfund.  
 

Der er imidlertid store vanskeligheder ved at indfange den brede definition af teknolo-
gisk forskning i de statistiske kilder, vi har. Det er derfor besluttet, at vi i forbindelse 
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med den statistiske kortlægning i analysen primært medreger hele eller dele af forsk-
ningsområder indenfor for det tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabe-
lige hovedområde, når vi trækker FoU-statistik, da det desværre er vanskeligt ved hjælp 
af eksisterende statistiske kilder at identificere relevante forskningsområder indenfor 
det samfundsvidenskabelige og humanistiske hovedområde.  
 

Teknologisk forskning i den offentlige FoU-statistik 

FoU-statistikken fra Danmarks Statistik giver mulighed for at se den forskning som of-
fentlige forskningsinstitutioner udfører fordelt på videnskabelige hovedområder og - for 
udvalgte indikatorer, også underopdelt på en række fagområder.  
 
I tabellen nedenfor er gengivet, hvilke fagområder den danske FoU-statistik medtager 
under de videnskabelige hovedområder ift. den offentlige forskning, - herunder hvilke 
der i denne analyse medregnes som teknologisk forskning. Tabellen viser desuden FoU-
omkostninger fordelt på hovedområder og fagområder i 2017.  
 
Som det fremgår af tabellen, er alle fagområder indenfor teknisk videnskab medtaget. 
Derudover er der medtaget en række fagområder indenfor naturvidenskab svarende til 
60 procent af det naturvidenskabelige hovedområde i alt. Derudover peges på nogle få 
mellemstore, områder under sundhedsvidenskab svarende til 19 procent af den sund-
hedsvidenskabelige forskning i alt og nogle få områder under jordbrugs- og veterinær-
videnskab svarende til 18 procent af forskningen indenfor jordbrug- og veterinærviden-
skab i alt. Indenfor samfundsvidenskab og humaniora anses det desværre ikke som mu-
ligt at isolere enkelte fagområder.  
 
 
Tabel 1 
FoU-omkostninger i den offentlige sektor fordelt på hoved- og fagområder mio. kr. – heraf 
teknologisk forskning i mio. kr. og pct., 2017 
 

         

          

            

            

            

            

i              

             

            

            

            

         

             

    

Fag- og hovedområder Offentlig sektor  i alt 

Naturvidenskab i alt 4.581  

Matematik   375  

Datalogi 506  

Fysik (inkl. biofysik) 867  

Kemi 479  

Geologi 321  

Fysisk Geograf  72  

Kulturgeografi  44  

Biokemi 532  

Biologi 970  

Øvrig naturvidenskab 416  

Udvalgte områder i alt  2.759  

Udvalgte områder i alt i procent af hovedområdet  60  
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Teknisk videnskab i alt 4 271  

Byggeri, anlæg og transport 329  

Elektronik, elektroteknik og kommunikation 557  

Maskinkonstruktion og produktionsteknik 211  

Kemi teknik 257  

Materialer 429  

Medico teknik 326  

Energi- og miljøteknik 874  

Bioteknologi indenfor energi og miljø 166  

Industriel bioteknologi 357  

Nanoteknologi 402  

Øvrig teknisk videnskab 364  

Udvalgte områder i alt  4.271  

Udvalgte områder i alt i procent af hovedområdet 100  

Sundhedsvidenskab i alt  8.450  

Basal medicin  1.396  

Farmaci, farmakologi     804  

Klinisk Medicin  2.838  

Odontologi 142  

Sundhedstjeneste 296  

Omsorg 215  

Samfundsmedicin og Folkesundhed 883  

Medicinsk bioteknologi 783  

Øvrig Sundhedsvidenskab  1.093  

Udvalgte områder i alt   1.587  

Udvalgte områder i alt i procent af hovedområdet  19  

Jordbrugs- og veterinærvidenskab i alt 1.126  

Landbrugsplanter og Gartneri 134  

Skov- og havebrug  78  

Fiskeri  22  

Animalsk produktion 134  

Veterinærvidenskab 617  

Bioteknologi indenfor jordbrug  65  

Øvrig jordbrugs- og veterinærvidenskab  76  

Udvalgte områder i alt  199  

Udvalgte områder i alt i procent af hovedområdet  18  

Samfundsvidenskab i alt  3.406  
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Psykologi 309  

Nationaløkonomi 299  

Erhvervsøkonomi 495  

Pædagogik 363  

Sociologi (inkl. antropologi, etnografi) 466  

Retsvidenskab 228  

Statskundskab/politologi 290  

Byplanlægning og fysisk planlægning   88  

Medier og kommunikation 164  

Øvrig samfundsvidenskab 704  

Udvalgte områder i alt       -  

Udvalgte områder i alt i procent af hovedområdet    - 

Humaniora i alt  1.616  

Historie 240  

Arkæologi 138  

Sprogvidenskab og filologi 193  

Litteraturvidenskab 112  

Filosofi og idehistorie 116  

Teologi   64  

Musik- og teatervidenskab   46  

Kunst- og arkitekturvidenskab 176  

Film- og medievidenskab 122  

Øvrig humanistisk videnskab 410  

Udvalgte områder i alt   -  

Udvalgte områder i alt i procent af hovedområdet  -  

FoU-omkostninger i den offentlige sektor i alt 23.450  

Teknologisk forskning i alt  8.816  

Teknologisk forskning i alt i procent af samlede FoU-omkostninger 38 

Anm.: Fagområder identificeret som teknologisk forskning er markeret. 2017 er foreløbige tal 
Kilde: Danmarks Statistik 

 

Teknologisk forskning i erhvervslivets FoU-statistik 

FoU-statistikken fra Danmarks Statistik giver mulighed for at se erhvervslivets forsk-
ning fordelt på videnskabelige hovedområder og - for udvalgte indikatorer, også under-
opdelt på en række fagområder.  
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I tabellen nedenfor er gengivet, hvilke fagområder den danske FoU-statistik medtager 
under de videnskabelige hovedområder ift. den private forskning - herunder hvilke der i 
denne analyse medregnes som teknologisk forskning. Tabellen viser desuden FoU-om-
kostninger fordelt på hovedområder og fagområder i 2017.  
 
Det skal bemærkes at inddelingen af fagområder er mindre detaljeret i erhvervslivets 
FoU-statistik end i det offentliges FoU-statistik. I forhold til opgørelsen af teknologisk 
forskning betyder det, at det i modsætning til opgørelsen af de offentlige FoU-investe-
ringer ikke er muligt at identificere underliggende fagområder indenfor jordbrugs- og 
veterinærvidenskab, samt fagområderne matematik og fysik (inklusiv biofysik) under 
naturvidenskab. Evt. omkostninger indenfor disse områder er derfor ikke medregnet i 
opgørelserne af erhvervslivets omkostninger til egen FoU indenfor teknologisk forsk-
ning. 
 
Som det fremgår af tabellen, er alle fagområder indenfor teknisk videnskab medtaget. 
Derudover er der medtaget en række fagområder indenfor naturvidenskab svarende til 
de områder der er medtaget under teknologisk forskning i den offentlige sektor (bortset 
fra matematik og fysik (inklusiv biofysik) som nævnt ovenfor. De udvalgte områder sva-
rer til 93 procent af erhvervslivets omkostninger til FoU indenfor naturvidenskab. Der-
udover peges på de samme områder under sundhedsvidenskab som blev identificeret 
under den offentlige FoU, svarende til i alt 97 pct. af den private FoU indenfor sund-
hedsvidenskab. Indenfor jordbrugs- og veterinærvidenskab, samfundsvidenskab og hu-
maniora har det ikke været muligt at identificere fagområder som teknologisk forskning, 
da statistikken ikke underopdeler på fagområder.  
 
Tabel 2 
Erhvervslivets omkostninger til egen FoU fordelt på hoved- og fagområder mio. kr. 2017 
 

  

Fag- og hovedområder Erhvervslivet i alt 

Datalogi 4.711 

Kemi 543 

Biokemi 520 

Anden naturvidenskab 424 

Naturvidenskab i alt 6.198 

Udvalgte områder i alt 5.774 

Udvalgte områder i pct. af hovedområdet 93 

Byggeri, anlæg og transport 836 

Elektronik, elektroteknik og kommunikation 6.478 

Maskinkonstruktion og produktionsteknik 2.218 

Kemi teknik 378 

Materialer 670 

Medicoteknik 2.171 

Energiteknik 2.353 

Miljøteknik 1.596 

Bioteknologi indenfor energi og miljø 259 



 

  82 Styrelsen for Forskning og Uddannelse  

Teknologisk forskning Danmark 
 

  

  

  

Industriel bioteknologi 1.808 

Nanoteknologi 101 

Øvrig teknisk videnskab 4.506 

Teknisk videnskab i alt 23.375 

Udvalgte områder i alt 23.375 

Udvalgte områder i pct. af hovedområdet 100 

Farmaci, farmakologi 2.281 

Medicinsk bioteknologi 9.440 

Anden sundhedsvidenskab 400 

Sundhedsvidenskab i alt 12.121 

Udvalgte områder i alt 11.721 

Udvalgte områder i pct. af hovedområdet 97 

Jordbrugs- og veterinærvidenskab i alt 511 

Samfundsvidenskab i alt 423 

Humaniora i alt 264 

Erhvervslivets FoU-investeringer i alt 42.892 

Heraf teknologisk forskning i alt  40.870 

Teknologisk forskning i pct. af samlede omkostninger til egen FoU 95 

Anm.: Fagområder identificeret som teknologisk forskning er markeret. Det skal dog bemærkes, at det 
i modsætning til opgørelsen af de offentlige FoU-omkostninger ikke har været muligt at identi-
ficere underliggende fagområder indenfor jordbrugs- og veterinærvidenskab, samt fagområ-
derne matematik og fysik (inklusiv biofysik) under naturvidenskab. Evt. omkostninger indenfor 
disse områder er derfor ikke medregnet her. 2017 er foreløbige tal 

Kilde: Danmarks Statistik 
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Bilag 3: Definition af 
teknologisk forskning 
ud fra Scopus  
I bilaget gøres rede for, hvordan teknologisk forskning 
defineres, når der i analysen tages udgangspunkt i data fra 
den bibliometriske database ”Scopus”. Scopus danner 
grundlag for den bibliometriske analyse i rapporten.  

Teknologisk forskning i Scopus 

I forbindelse med udarbejdelsen af den bibliometriske analyse har det været nødvendigt 
at operationalisere begrebet ”teknologisk forskning”, da det ikke er en etableret defini-
tion i den bibliometriske database ”Scopus”, som den bibliometriske analyse er baseret 
på.  
 
Den bibliometriske analyse tager udgangspunkt i den samme forståelse af teknologisk 
forskning, som er præsenteret i kapitel 2 og bilag 2. Scopus er dog organiseret efter 
samme struktur som den internationale FoU-statistik, som adskiller sig en smule fra den 
danske FoU-statistik.  
 
De i bilag 2 identificerede fagområder i den danske FoU-statistik (herefter kaldet FoU-
fagområder) er derfor af Danmarks Statistik blevet koblet til den internationale fagom-
rådeinddeling af forskning ”Field of Science and Technology Classification” (FOS) (her-
efter kaldet FOS-fagområder). Koblingen mellem FoU-fagområder og FOS-fagområder 
kan ses i tabel 1. 
 
Tabel 1 
Kobling mellem FOU fagområder og FOS fagområder i Scopus, inklusiv antal identificerede 
publikationer, 2013-2017 
 
Hovedområde FOU fagområde FOS fagområde Antal  

publikationer 
Jordbrugs- og  
veterinærvidenskab 

Animalsk produktion Veterinary science 1.271 

Bioteknologi indenfor 
jordbrug 

Agricultural biotechnology - 

Naturvidenskab Biokemi Biological sciences 28.825 

Biologi 

Datalogi Computer and information sciences 11.523 
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Fysik (inkl. biofysik) Physical sciences and astronomy 14.497 

Kemi Chemical sciences 9.566 

Matematik Mathematics 6.888 

Sundhedsvidenskab Basal medicin Basic medical research 15.095 

Farmaci, farmakologi 

Medicinsk bioteknologi Health biotechnology 1.181 

Teknisk videnskab Bioteknologi indenfor 
energi og miljø 

Environmental biotechnology - 

Byggeri, anlæg og trans-
port 

Civil engineering 1.752 

Elektronik, elektroteknik 
og kommunikation 

Electrical engineering, electronic engi-
neering, information engineering 

6.292 

Energi- og miljøteknik Environmental engineering 2.863 

Industriel bioteknologi Industrial biotechnology - 

Kemi teknik Chemical engineering 3.923 

Maskinkonstruktion og 
produktionsteknik 

Mechanical engineering 3.884 

Materialer Materials engineering 7.176 

Medico teknik Medical engineering 1.556 

Nanoteknologi Nano-technology - 

Øvrig teknisk videnskab Other engineering and technologies 6.933 

Anm.: Udtræk per 12. november 2018. Typer af publikationer: artikler, reviews og konferencebidrag. 
Opgørelsen baserer sig på ”Field of Science and Technology (FOS) Classification”. 

Kilde: Scival, Elsevier B. V. (2018). Scival baserer sig på Scopus-data. 

 
For to af de FoU-fagområder, der i bilag 2 blev identificeret som teknologisk forskning, 
gælder, at de kobles til et FOS fagområde, hvor der er flere FoU-fagområder tilknyttet.  
 
Der er tale om FOS-fagområdet ”Biological sciences” som udover biokemi (som med-
regnes som teknologisk forskning i bilag 2) også omfatter biologi (som ikke medtages 
som teknologisk forskning i bilag 2). Der er endvidere tale om FOS-fagområdet ”Basic 
medical research” som udover FoU-fagområdet ”farmaci/farmakologi” (som medregnes 
som teknologisk forskning i bilag 2) også medtager ”basal medicin” (som ikke medtages 
som teknologisk forskning i bilag 2). Begge de ekstra FoU-fagområder er markeret med 
gråt i tabel 1.  
 
De to ekstra FoU-fagområder bliver i den bibliometriske analyse medtaget under de re-
spektive FOS fagområder, som er med i definitionen af teknologisk forskning. Det resul-
terer samlet i, at afgrænsningen af teknologisk forskning inkluderer flere FOU fagområ-
der i den bibliometriske analyse end i analysen baseret på tallene fra Danmarks Stati-
stiks danske FoU-statistik. 
 
Jf. tabellen var det for fire af FOU-fagområderne ikke muligt at identificere nogen pub-
likationer i SciVal (som er det analyseværktøj, der anvendes på Scopus).  
 
Det skyldes, at tildelingen af FOS fagområderne i SciVal sker på baggrund af en kobling 
mellem disse og Scopus egen klassifikation af forskning, kaldet ”All Science Journal 
Classification” (ASJC). Alle kanaler (tidsskrifter, bogserier osv.) tildeles som minimum et 
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ASJC fagområde, og kobles derefter til FOS-fagområderne. For de fire FOS-fagområ-
der blev der ikke fundet nogen egnede koblinger fra ASJC fagområderne, hvorfor de 
ikke er tilgængelige i SciVal. I den bibliometriske analyse fremgår disse fire fagområder 
derfor ikke nogen steder, og indgår heller ikke i fuldoptællingen af teknologisk forskning. 
Det drejer sig om områderne: bioteknologi indenfor jordbrug, bioteknologi indenfor 
energi og miljø, industriel bioteknologi og nanoteknologi.  
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